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November 9-én, délután tartotta Székkutas Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését, a 
Művelődési Ház földszinti tanácskozótermében. A tanácsko-
zás során döntöttek a rendőrségi kapitányságvezető kineve-
zésének ügyéről is.

Dr. Harkai István, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság 
megbízott vezetője jelen pillanatban. Ahhoz, hogy kinevezése 
megtörténhessen, a hódmezővásárhelyi kistérség települések 
(Hódmezővásárhely, Mindszent, Székkutas, Mártély) önkor-
mányzatainak is támogatniuk kell. Erről döntött a testület. Varga 
Mihály alezredes ismertette a grémiummal Harkai István érde-
meit, megemlítette, hogy kvalitásai és szellemisége a pozíció 
betöltésére alkalmassá teszik, valamint a biztos családi háttér is 
segít(het)i a munkájában.

Ezt követően az érintett számolt be elképzeléséről, misze-
rint szeretné a kistérségben növelni a rendőri létszámot. Majd 
megemlítette, hogy a székkutasi körzeti megbízotti iroda a kor 
elvárásainak megfelelő.

Szél István, a település polgármestere, úgy reflektált, hogy jó 
a kapcsolatuk a rendőrséggel, és meg is köszönte a munkáju-
kat. Nagyobb rablás vagy bűncselekmény nem történt az elmúlt 
1-2 évben Székkutason. Az, hogy két éve elkezdett a település 
kamerákat is kiépíteni, tehát biztonságtechnikai eszközökkel is 
ellátni a település több pontját, azt eredményezte, hogy azóta 
nagyobb hatékonysággal lehet felderíteni a kisebb bűncselek-
mények elkövetőit. Nemrégiben szereltek fel 12 újabb kamerát, 
melyeket még a rendőrséggel együttműködve – az eredmé-
nyesség érdekében – még be fognak állítani.

A testület szavazása alapján Székkutas Község Önkormány-
zata támogatja Dr. Harkai István kinevezését.

Elfogadták a szociális farendeletüket is, amely azt jelenti, hogy 
így 100 erdei köbméterrel tudja támogatni idén a lakosságot az 
önkormányzat. – Ezzel kicsikével több mint 100 családnak fogunk 
tudni segíteni a téli tüzelőben, a magyar kormány támogatásával 
– fogalmazott Szél István. A szociális rendeletben foglalt feltételek 
mellett lehet igényelni a támogatást, november 30-ig.

Tanácskoztak még a kéményseprés ügyében, amely ugyan-
úgy kötelező szolgáltatás, mint a szemétszállítás. Erről Szél Ist-
ván szeretne konzultációt kezdeményezni a lakossággal.

Döntöttek belsőellenőri munkatervről, önkormányzati bérla-
kások bérbeadásáról is. Szó esett – többek között – a december 
14-re tervezett közmeghallgatásról is, amelyen az egész éves 
munkálkodásukról, működésükről, beruházásaikról lesz majd 
szó. Kiemelten ezek közül az ivóvízminőség-javító program, a 
47-es számú főút felújítása és a szennyvízberuházás – az idei év 
három legnagyobb projektje Székkutason.  G.

Rendőrkapitány, farendelet, közmeghallgatás
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A járásszékhellyel egyetértésben
Sajtótájékoztatót tartott Almási István, Hódmezővásár-

hely MJV polgármestere és Szél István, Székkutas község 
polgármestere november 5-én, a község polgármesteri hi-
vatalában.

A településvezetők bejelentették, hogy Székkutas Község Ön-
kormányzata és annak képviselői is belépnek azon támogatók 
sorába, akik a kárpátaljai Mezőváriba – óvodaépítésre – anyagi 
felajánlást tettek.

Szél István elmondta, hogy az önkormányzat 500 ezer forint-
tal járul hozzá a – ahogy fogalmazott – nemes kezdeményezés-
hez. „2015. október 29-én Székkutas község képviselő-testüle-
te határozatot hozott arról, hogy a Hódmezővásárhelyi Megyei 
Jogú Város által kezdeményezett mezővári óvoda építését meg-

támogatja. Örömünkre szolgál, hogy a járásszékhely települé-
sünk kezdeményezéséhez a testület egyhangú határozata alap-
ján – a település költségvetéséhez mérten –, szerény, de annál 
nagyobb szeretettel adott összeget ajánlott fel.”

Hódmezővásárhely már korábban csatlakozott Orbán Viktor 
miniszterelnök azon felhívásához, hogy megyeszékhelyek és a 
megyei jogú városok önkormányzatai támogassák a Kárpátalján 
lévő településeket. Hódmezővásárhely számára kiemelten fon-
tos a határon túli magyarság ügyének felkarolása, a jó kapcsolat 
ápolása.

Szél István azt is elmondta, hogy a települési képviselők sze-
mélyesen, egyenként is adományt ajánlanak fel az óvoda építé-
sére, túl a fent említett önkormányzati támogatáson.

Almási István megköszönte a felajánlás(oka)t, és tudatta a 
gyűjtés jelenlegi állapotát: „Eddig Hódmezővásárhelyen – meg-
közelítőleg – 500 ember ajánlotta fel segítségét, itt az ezer fo-
rinttól a milliókig történtek felajánlások.” Majd ismertette, hogy 
több, mint 40 millió forint gyűlt össze, azonban ebbe még nincs 
beleszámítva az egyes gazdasági társaságok és gyárak felaján-
lásai. Ha ezeket is hozzászámoljuk, amit építőanyagban, felsze-
relésben hozzájárultak, akkor körülbelül 50 millió forintot már 
túlhaladta a felajánlás.

Kiegészítette, hogy a folyamatot lassította az ukrajnai hely-
hatósági választások, azonban örömét fejezte ki, hogy Salamon 
Elemért újra megválasztották Mezővári polgármesterének. 

Szél István azzal a felhívással (is) élt – ezúttal már a Hódme-
zővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás elnökeként –, amely 
arra hívta fel a kistérségi települések önkormányzatait, hogy 
(Székkutashoz hasonlóan) ők is támogassák – lehetőségeikhez 
mérten – a járásszékhely kezdeményezését. G.

Sok kicsi sokra megy!
Egy felhívásra jelentkezik a Hódmezővásárhelyi Gyerme-

kegészségügyért Alapítvány is– a 13 éves, székkutasi Borbély 
Patrik megsegítésére!

A segítségnyújtás módjának ötlete egy hódmezővásárhelyi hi-
permarket munkatársaitól származik. Az üzlet műanyag palack-le-
adópontján összegyűlt kupakokat felajánlották alapítványunknak és 
arról is biztosítottak, hogy az ezután összegyűlő kupakokat is rend-
szeresen átadják, ha megoldjuk a kupakok szállítását, tárolását, érté-
kesítését, és a kapott összeget Patrik gyógykezelésére fordítjuk.

Elhatároztuk, hogy összegyűjtünk a beteg kiskamasz gyógy-
kezelésére legalább 100 ezer forintot érő műanyag kupakot. A 
feladat nem kevés: a cél eléréséhez 2 tonna súlyú, kb. 660 ezer 
db kupakra lesz szükség!

Az országban működő műanyag-feldolgozó üzemek a 
műanyag kupakokat újrafeldolgozásra megveszik, melyekből 
ismét műanyag használati tárgyakat készítenek. A műanyag ku-
pakok leadása környezetvédelmi szempontból is nagyon hasz-
nos, hisz a műanyaghulladék újrahasznosítás egyike a legha-
tékonyabb környezetkímélő eljárásoknak.  A mindezért kapott 
ellenérték karitatív hasznosításának egyéni sors- és közösség-
formáló erejéről már nem is beszélve…

Ma, amikor a környezettudatosság elengedhetetlen felté-
tele Földünk jövőjének, és a szelektív hulladékgyűjtés szük-
ségességét már senki nem vitatja, talán nem nagy kérés az, 
hogy a természetben le nem bomló műanyag kupakokat 
gyűjtsük össze, és egy jó cél érdekében adjuk le a gyűjtőhe-
lyeken.

Aki segíteni akar, ezt megteheti Hódmezővásárhelyen, az 
alapítvány székhelyén, a Jókai utca 45. szám alatt található gyer-
mekorvosi rendelőben (a Jókai Patika mellett) illetve Székku-
tason, Patrik iskolájában, a Gregus Máté Általános Iskolában, 
Szabó János tanár úrnál.

A gyermekkorban ritkának mondható csontvelőbetegségben 
(MDS) szenvedő Patriknak jó esélye van a teljes gyógyulásra. 
Ehhez az egészségügyi szakembereken kívül csak egy kis se-
gítségre van még szüksége, melyet összefogással meg tudunk 
adni! Kérjük, ehhez járuljon hozzá Ön is, járulj hozzá Te is!

Mi nem pénzt kérünk, csak néhány műanyag kupakot – Pat-
rik egészségéért!

(Dr. Berényi Károly gyermekorvos, és az alapítvány minden 
munkatársa)
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Munkában a kutasi babakommandó 
Novemberben önkormányzati képviselők látogatták meg 

a község kisbabáit.
Székkutas Község Önkormányzata november 4-én és 5-én 

babaköszöntést tartott a településen.
November 4-én, az Ambrus családnál járt Szabó Emese és 

Mihály Ferenc képviselő.

Ambrus Évi fogadott bennünket a ködös és nem kevésbé ál-
mos délelőttön. Elmesélte, hogy nagyjából két-két és fél éve köl-
töztek Székkutasra a férjével, Istvánnal, és az akkor még néhány 
hónapos Alexszel. Alex azóta komoly kis legénnyé cseperedett, 
hamarosan tölti a 3-at, és januártól már az óvodát fogja hódít-
gatni (a leányokról nem is szólva). Igazi lovagi tettel bizonyított 
mindannyiunk előtt, hogy a játékait is átengedte a vendégnek.

Meg is kérdeztük az anyukát, hogy mit szólt az öcsi, Tamás, 
jöveteléhez. „Először féltünk, hogy nagyon féltékeny lesz, de az-
tán hála az égnek, nem volt különösebb baj. Szeretgeti, puszil-
gatja, úgyhogy nincs nagy féltékenység, csak egy kis minimális 
van” – válaszolta meg kérdésünket Évi.

Tomi szemmel láthatóan még nem bontakozott ki az álom-
manók öleléséből, így Emese néni és Ferenc bácsi üdvözlését is 
a maga őszinte módján fogadta.

A képviselők egy kis finomsággal, egy csöppnyi hasznosság-
gal és egy figyelmességgel lepték meg az Ambrus családot, és 
persze Tomit és Alexet.

Az idei évben 20 baba született Székkutason, tudtuk meg 
Szabó Emese települési képviselőtől – ráadásul úgy tűnik, hogy 
decemberben még a Télapó vagy a Jézuska is besegíthet a gó-
lyának. A településen egyébként kifejezetten örülnek annak, 
hogy a gólya 2015-ben már-már hazajárt Székkutasra, hiszen a 
korábbi évben meglehetősen kevés újszülöttet köszönthettek. 
Most azonban az elmúlt időszakban egy óvodás csoportra való 
babához sikerült ellátogatni.

November 5-én, délelőtt 5 új lakót üdvözölt Szabó Emese és 
Mihály Ferenc.

Első utunk a Jókai utcába vezetett, a Vízi családhoz, ahol a 3 
hónapos nagyfiú, Roland várt minket. Roland anyukájától meg-
tudtuk, hogy a kisfiú nagyon szereti, ha beszélnek hozzá és egy-
re érdeklődőbb a világ dolgai iránt. 

A Jókai utca viszont több fronton is gólyainvázió alatt állt, 
ugyanis egy kishercegnő is érkezett oda, pár házzal odébb, 
az utca túloldalára. Földházi Aliz pont délelőtti szunyókálását 
töltötte, amikor betoppantunk, az ajándékot és a virágot így a 
szülők vették át. Aliz az egyik legifjabb csöppség Székkutason. 
Többnyire még az alvás a kedvenc időtöltése, viszont ha feléb-
red, akkor kicsit követelőző és ennivalóért kiált. 

A Béke utcában aztán a békés Kiara várta a babáktól már 
abszolút elvarázsolt kis csapatunkat. A kislány egy igazi kishölgy. 
Mint kiderült, imád pancsolni, egyenes felpörög a tisztálkodás-
tól, olyannyira, hogy utána éjfélig nem is igazán lehet elaltatni.

November 5-én a lányok egy kicsivel többen voltak, hiszen 
Varjú Lilla is a szebbik nemet erősítette. Lilla és Bajnóci Kiara 
között egyébként egy nap van és néhány utca, de mint kiderült, 
a településen szeretnének egy baba-mama klubot elindítani, 
hogy a kicsik és anyukák találkozzanak a téli időszakban és le-
gyen hova kimozdulniuk. Lilla egészen nyugodt baba, a beszél-
getés, az esetleg duruzsoló tévé egyáltalán nem akadályozhatja 
meg abban, hogy egy jót szundítson.

Juhász Csanád Sándornál is jártunk. Ő is jó alvó – úgy tűnik, 
ez Székkutason már csak így működik – a fürdéssel pedig nincs 
problémája.

Talán érdekes, de ez alkalommal mindenki első baba volt, 
így az biztos, hogy ezeken a helyeken az idei karácsony még 
szentebb és szeretettben teljesebb lesz. G./szcs

Családi események:
Október hónapban:

Születés: Kapás Szabina Zsuzsanna és Rostás Péternek 
Balázs, Dezső Nikolett és Molnár Tamásnak Tamás, Mol-
nár Kata és Földházi Árpádnak Aliz utónevű gyermekük.
 

Házasságkötés:  nem volt
 

Elhalálozás: Földi Bálint, Rostás Sándor János és Tóth 
Sándor

Nem jogerős ítélet  
a székkutasi ügyben
A Hódmezővásárhelyi Járásbíróság november 20-án nem 

jogerősen bűnösnek mondta ki Sz. I. vádlottat 736 rendbeli 
üzletszerűen, kisebb értékre elkövetett sikkasztás bűntettében 
és 343 rendbeli üzletszerűen, szabálysértési értékre elkövetett 
sikkasztás vétségében, ezért halmazati büntetésül 1 év végre-
hajtásában 2 év 6 hónapra felfüggesztett börtön fokozatú sza-
badságvesztésre ítélte.

A bíróság a magánfélként fellépő sértettek polgári jogi igényét 
elutasította, míg a kamatkövetelést egyéb törvényes útra utasította.

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint Sz. I. vádlott 
egy mezőgazdasági szövetkezet igazgatósági elnöke volt a 2007. 
március 30. és 2007. december 31. napja közötti időszakban. A 
vádlott, mint az igazgatóság elnöke a szövetkezet számlájára ér-
kezett, azonban a részarány-tulajdonosokat megillető, nagyság-
rendileg 103 millió forint pénzösszeggel 2007. március 30. napját 
követően sajátjaként rendelkezett akként, hogy azt különböző 
pénzügyi műveletekben – így többek között hiteltörlesztésre, köz-
mű- és járuléktartozás kiegyenlítésre – használta fel, melynek kö-
vetkeztében 1079 sértett számára különböző összegű kárt okozott.

A bűncselekménnyel okozott kár hozzávetőlegesen 80 millió 
forint erejéig megtérült, ugyanis a szövetkezet kártalanította a 
részarány-tulajdonosokat, ezért a bíróság az általuk előterjesztett 
polgári jogi igényt elutasította.

A bíróság ítéletét az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és 
védője 3 nap gondolkodási időt tartott fent az esetleges fellebbe-
zés bejelentésére, így az nem emelkedett jogerőre.

Forrás: Szegedi Törvényszék
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Libavigadalom
Szent Márton napja alkalmából színes programokat szer-

veztek november 11-én, Székkutason.

A Székkutasi Emlékház és a Gregus Máté Általános Iskola szerve-
zésében már kora délután elkezdődött a libavigadalom. November 
11-e, Márton-nap tiszteletére minden program a liba körül forgott.

Az iskola aulájában – szakavatott kezek segítségével – kéz-
műves foglalkozáson különféle módszerekkel és anyagokból 
készítettek a gyerekek libás díszeket. Lehetett csinálni lampiont, 
- sablon alapján – tálcából libadíszt, de gumilapok segítségével 
is ragaszthattak a szorgos kezek Mártonokat.

A munka fáradalmait már az Emlékházban tudták kipihenni 
a gyerekek, ugyanis egy gazdag uzsonna várta őket. Szeptem-
berben készült vegyes lekvár és kenyér örvendeztette meg az 
édesszájúakat, meleg tea, kemencében készült sült tök és – 
természetesen – a libazsíros kenyér is bőséggel némította el a 
gyerekszájakat.

Majszolás közben futotta szufla szabadtéri játékokra is. Itt a 
fogócska mögött arasszal maradt el a talicskázás nagy neveté-
seket gerjesztő mókázása.

Majd meggyújtották lámpásaikat, ki-ki mécsesét, biciklilám-
páját vagy a délutánban alkotott lampion-kreálmányait, és átsé-
táltak a szomszédos házhoz, ahol két gágogó okozott csodálatot 
a csillogó szemekben.

Ezután vette kezdetét a faluszerte feltűnést keltő lámpás 
felvonulás, rendőri felvezetéssel. A piciktől az idősebbekig, a 
legényektől az asszonyokig vegyesen verődtek csapatba, hogy 
kis fényforrásaikkal és nagy éneklőkedvükkel végigvonuljanak 
Székkutas utcáin. G.

Két év, kétmilliárd forint
Ennyi idő alatt és ennyi pénzből valósult meg Hódmezővá-

sárhely, Mártély és Székkutas ivóvízminőség-javító projekt-
je, amelynek zárórendezvényét november 19-én tartották a 
vásárhelyi polgármesteri hivatal házasságkötő termében.

A Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javí-
tó Önkormányzati Társulás 2012. június 1-jén írta alá a támoga-
tási szerződést az ivóvízminőség-javító projektre. A pályázat cél-
ja a saját vízbázisára alapozott helyben, kutakkal felszínre hozott 
rétegvíz, nyersvíz előírás szerinti állapotba kerülése.

A beruházás az arzén és ammóniummentesítést foglalta ma-
gában, hiszen az arzén tekintetében a magyarországi előírások 
50 μg/l értéket írtak elő, az Európai Uniós előírások átvételével 
ez az érték 10 μg/l értékre változott; az ammónium határértéke 
2,0 mg/l-ről 0,5 mg/l-re módosult.

A projektzárón Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely alpolgár-
mestere elmondta, a megvalósításra 1 milliárd 633 millió forint 
támogatást nyert a Társulás az Európai Unió Kohéziós Alapjából, 
amely hazai forrással lett kiegészítve, így a projekt teljes nettó 
összköltsége, a 2 milliárd 31 millió forint finanszírozásra került.

Összesen nyolc vízellátó rendszer önálló fejlesztése valósult 
meg: Hódmezővásárhely-Ipartelep és Kása erdő, Batida, Erzsé-
bet, Kútvölgy, Szikáncs, Mártély, Székkutas, Kakasszék. A prog-
ram keretében a települések vízvezeték gerinchálózatát cse-
rélték ki, valamint új kutakat és vízmű-telepeket hoztak létre, 
újítottak fel.

A beruházás – amely két évig tartott – műszaki részleteit Pin-
jung Zsolt projektvezető ismertette.

Megyeri József
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Karácsony előtt visszakaphatják a pénzt!

Iskolai hírek

Székkutasi magazin  
a Rádió 7-ben!

Hallgassa Ön is a Székkutasi magazint december 4-én, 
pénteken 13 óra 15 perctől! Műsorunkban beszámolunk 
a helyi víziközmű társulat legújabb döntéséről, valamint 
arról, hogy Márton-nap alkalmából programokat szervez-
tek a községben. Arról is beszélünk, hogy újszülötteket 
köszöntöttek a közelmúltban a településen. Tartson Ön is 
velünk a 97,6, a 96.8 és a 107.0-s Mhz-n, ahol mindennap 
hallhat friss információkat Székkutas életéről!

A Székkutasi Víziközmű Társulat a november 23-i ülésén 
megállapította azt, hogy mekkora érdekeltségi hozzájárulást 
kell fizetniük a lakosoknak. Emellett arról is vannak infor-
mációk, hogy mikor kapják vissza az emberek a már befize-
tett összegeket. 

Mint arról már korábban beszámoltunk: Székkutas telepü-
lés szennyvíz-beruházási projektje száz százalékos támogatást 
nyert el, aminek értelmében a lakosság mintegy 130 millió forin-
tos önerő hozzájárulást kaphat vissza, viszont a projekt kezdete 
óta (vagyis 2008 óta) felmerültek olyan költségek, amelyeket az 
uniós forrásból nem lehetett megoldani, a pályázat terhére nem 
lehetett felszámolni. Ide tartozik például az a humuszmentesí-
tési terv, ami a pályázat beadásához elengedhetetlen volt, illetve 
egy vagyonértékelés, ami a pályázat előtti Víziközmű vagyonról 
készült, valamint annak működési költsége is részben ide tarto-
zik, köztük a számlavezetési díjak (a lakástakarékossági szám-
lák vezetése mintegy 80 százalékát teszi ki a Víziközmű Társulat 
működési költségeinek). A felmerülő összegeket nem kizárólag 
a lakosság fizeti meg, hanem nagyrészt az önkormányzat, illetve 
a társulati tagok. – A tanácskozás során a Víziközmű Társulat 
meghatározta pontosan mennyit fognak visszakapni az egyes 
ingatlanok képviselői – tudtuk meg Hunyák Zsuzsannától, Szék-
kutas jegyzőjétől.

Azoknak, akik korábban, a beruházás előtt nem rendelkez-
tek szennyvízelvezető-rendszerrel, ingatlanonként 34 ezer forint 
érdekeltségi hozzájárulást kell fizetniük. Azoknál pedig, akik 
már csatornázottak voltak, és a szennyvíztisztító-telephez já-
rultak hozzá, 20 ezer forint érdekeltségi hozzájárulást állapított 
meg a Víziközmű Társulat.

A fent említett összegeket a lakosoknak nem kell befizetniük 
(hiszen ezek már bent vannak a közösben, eredetileg az érde-
keltségi hozzájárulás 200-270 ezer forint lett volna, ez csökkent 
le a száz százalékos támogatottságnak köszönhetően 20, illetve 

34 ezer forintra), hanem ennyivel kevesebbet fognak visszakap-
ni a székkutasi polgárok.

Akik egy összegben fizették be korábban az érdekeltségi 
hozzájárulást és nem rendelkeznek lakástakarék-pénztári szer-
ződéssel, első részletként 100 ezer forintot fognak visszakapni 
2015. december 18-ig, míg a többi összeget egy későbbi utalás 
során szolgáltatják vissza. Akik pedig szintén nem rendelkez-
nek lakástakarék-pénztári szerződéssel, de részletekben fizetik 
az érdekeltségi hozzájárulást, azok decembertől folyamatosan 
kapják vissza a 34, illetve a 20 ezer forint feletti összeget.

Az érintettek nagy része azonban rendelkezik lakástakarék-
pénztárral, ők egy külön levélből fognak értesülni arról, hogy 
milyen teendőik vannak.

Körülbelül 40 ember az, aki még egyáltalán nem fizetett ér-
dekeltségi hozzájárulást, tőlük a Víziközmű Társulat fogja behaj-
tani a pénzt. ÉR.

A múlt héten kaptuk a jó hírt, hogy „A köznevelési és a 
kulturális intézményekben működő tehetséggondozó prog-
ramok támogatása” című, a Nemzeti Tehetség Program pá-
lyázati kiírásra benyújtott,   Természeti értékeink a művésze-
tekben című pályázatunk a Támogató döntése alapján 1 500 
000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

Ennek keretén belül egy 60 órás tehetségazonosító, tehetség-
gondozó tanórán kívüli programot valósítunk meg a művészetek 
és a természet iránt érdeklődő és tehetséges tanulóink részére. 
Heti egy alkalommal 15 tanuló vehet részt a műhelyfoglalkozáso-
kon. A projekt során a tanulók megtapasztalhatják, miként fejezhe-

tik ki önmagukat a képzőművészetekben a különböző ábrázolási 
módok által, a festészettől a kisplasztikáig, a természetjáró túrákon 
pedig a fotózás alapjaival is megismerkedhetnek. Lehetőség lesz 
ellátogatni Debrecenbe a Déri Múzeumba és a Hortobágyi Nemzeti 
Parkba is. A tanév végén a gyerekek által készített alkotásokból ki-
állítást szervezünk, és egy háromnapos művészeti tábort is megva-
lósítunk Mártélyon. Természeti és térbeli-vizuális területen a tehet-
séggondozó program megvalósításával így még több lehetőséget 
tudunk biztosítani  tanulóink tehetségének kibontakoztatására.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető
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Székkutas község testvértelepülési kapcsolatait ápolta 
novemberben, amikor is a romániai Révben járt egy 18 fős 
delegáció Rostás Péter alpolgármester vezetésével.

Mintegy másfél évtizedre nyúlik vissza Székkutas barátsága 
Révvel. Akkoriban még Rostás János és Juhász Viktor szorgal-
mazta leginkább a két település közötti testvéri viszony foga-
natosítását. Folyamatos találkozók, levelezések, lényeg, hogy 
megmaradt a jó kapcsolat. A réviek rendszeresen részt vesznek 
a székkutasi falunapon, most viszont a székkutasiak látogatták 
meg őket.

November első felében Székkutas Községi Önkormányzat 
szervezésében egy 18 főből álló delegáció utazott Révbe, ahol 
egy szórványtalálkozót szerveztek, amelyen a helyi és környék-
beli magyarok vettek részt, illetve kiemelten Székkutas, mint 
testvértelepülés.

November 5-én értek Révbe: dél körül, az ebédre már min-
denki ott volt, így ezzel vette kezdetét a háromnapos találkozó. 

A szállások kiosztása után, a gyönyörű őszi tájban való baran-
golás következett. Kirándultak a vársonkolyosi Nagymagyar 
barlangnál, és természetesen a közös étkezések sem marad-
hattak el. A november 6-i, pénteki nap is környék megismeré-
sével telt: a révi cseppkőbarlanghoz zarándokoltak el, valamint 
a szorosban barangoltak. Szombaton pedig a Révi Református 
Templomban vehettek részt egy ökumenikus istentiszteleten, 
amelyet Jakab Zoltán, székkutasi római katolikus plébános és 
Vladár Sándor székkutasi református lelkész tartottak, kiegé-
szülve Papp Csaba révi lelkésszel.

- Nagyon szép, ünnepélyes hangulatban telt ez a nap. 
Székkutas Község Önkormányzata külön támogatta az ott 
élő magyarokat: könyvadományokkal, valamint a helyi kö-
zösségi ház építéséhez is hozzájárult határon túli testvére-
ink boldogulásához – tudtuk meg Rostás Péter alpolgármes-
tertől.

ÉR.

Találkozás a révi testvérekkel

Tisztelt Székkutasi Lakosok!

Megnyitjuk 2015. december elsején, kedden, 

a GARABOLY termelői és vegyesboltunkat 
a régi Megálló söröző helyén. Széles termékválasztékkal, 

házi tejjel, pékáruval, KUTASI hús termékekkel, székkutasi 
csokoládéval, zöldségekkel, nyitási akcióval. 

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
A GARABOLY élelmiszer dolgozói

TŰDŐSZŰRÉS A TELEPÜLÉSEN
2015. december 7-10. között (hétfőtől csütörtökig), 

10:00 órától 14 óráig lakossági tüdőszűrés lesz a tele-
pülésen a Művelődési Ház előtti téren. 

A tüdőszűrés térítési díját (1.700 Ft) a szűrőbuszon kész-
pénzzel kell kifizetni, a szűrővizsgálat elvégzése előtt. A szű-
rőbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek 
első példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK 
Székkutas Község Önkormányzata 
és a Székkutasi Olvasókör szeretet-
tel meghívja Önt és kedves családját 
hagyományos adventi gyertyagyúj-
tási alkalmaira.
Helyszín: Főtér (szökőkút) 

Ünnepi alkalmak: 
Advent I. vasárnapja: 2015. november 29., 16 óra 
Köszöntőt mond: Kovácsné Rostás Erzsébet olvasóköri elnök
Gyertyát gyújt: Jakab Zoltán római katolikus plébános

Advent II. vasárnapja: 2015. december 6., 16 óra 
Ünnepi műsorral készülnek: a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 
nagycsoportosai
Gyertyát gyújt: Szél István polgármester

Advent III. vasárnapja: 2015. december 13., 16 óra
Ünnepi műsorral készülnek: a Gregus Máté Általános Iskola di-
ákjai
Gyertyát gyújt: Patyi Éva tagintézmény-vezető
Közreműködik: a Kamilla Dalkör 
Ezen a napon délután 13 órától és a műsor ideje alatt terme-
lői-, és kézműves vásár a piactéren.

Advent IV. vasárnapja: 2015. december 20., 17 óra
Gyertyát gyújt: Vladár Sándor református lelkipásztor
A gyertyagyújtást követően karácsonyi koncert a Művelődési 
Ház nagytermében.
Közreműködik: Seres Krisztián latin valamint egyházi dalla-
mokkal és Ágoston Anita „Szent karácsony ünnepén” című 
koncertjével.
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TISZTELT SZÉKKUTASI 
POLGÁROK!

Székkutas Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja 
a tisztelt utazó közönséget, hogy a szennyvízberuházási 
munkálatok befejeztével, 2015. december 1-től, keddtől, 
a menetrend szerinti buszjárat ismét az eredeti útvona-

lon közlekedik:

MÁGOCSI ÚT – GREGUS M. UTCA – BÉKE UTCA – JÓKAI 
UTCA – GREGUS M. UTCA – MÁGOCSI ÚT.

Székkutas, 2015. november 24.

Székkutas Községi Önkormányzat

Almaparti Székkutason
A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az Alma-

partit a Székkutasi Líbor Ilona Óvodában.
Ismét a szórakozásé volt a főszerep a székkutasi óvo-

dában. A több mint 5 évre visszavezethető rendezvényen 
szülők és gyerekeik együtt mulattak november 20-án. Kez-
désként egy közös táncházzal indítottak óvodások és szüle-
ik egyaránt. Ezt követte egy kis kézműveskedés és játékos 
vetélkedő, a program végén pedig egy közös zenei zárással 
végeztek a kicsik.

Körülbelül 60 fő gyűlt össze, és mindenki nagyon jól érezte 
magát.

„Nagyon várják mindig a szülők és a gyerekek is ezt a ren-
dezvényt, az anyukák süteménnyel, gyümölccsel járulnak hoz-
zá a partihoz, és örömmel kapcsolódnak be a programokba” 
– mondta el Lázár Judit, az óvoda vezetője.

Sz.Viktor

Kéményseprő-ipari közszolgáltatással 
kapcsolatos kérdőív

Önnek hány kéménye van, és ebből mennyit használ?

 .......................................................................................................

Mikor fizetett utoljára kéményseprési díjat?

 .......................................................................................................

Ön vett-e már igénybe kéménytisztítási szolgáltatást?

 .......................................................................................................

Ön elégedett-e a településen lévő kéményseprő-ipari szol-
gáltatás színvonalával?

 .......................................................................................................

Mit gondol az ár/érték arányról?

 .......................................................................................................
Kérjük, segítse Ön is a munkánkat, és a kitöltött kérdőívet 
juttassa el a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett 
gyűjtődobozba. 

Székkutasi Polgármesteri Hivatal


