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Így telt az első félév a székkutasi oviban
(5. oldal)

Új időszámítás 
kezdődik az agráriumban

(11. oldal)

Kiosztották a szociális tüzelőt – 
Interjú Rostás Péter alpolgármesterrel
(10. oldal)

Áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és sikerekben 

gazdag újesztendot kívánunk!

Székkutasi Polgármesteri Hivatal

gazdag újesztendot kívánunk!˝
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Már nem áll mindenhol a víz
Jelentősen javítja Székkutas életminőségét a belterületi 

vízelvezetés, aminek a harmadik üteme ért véget a közel-
múltban. A lakosok elégedettek a mintegy 200 millió forin-
tos beruházással.

Befejeződött a TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005 azonosító 
számú „Székkutas község belterületi vízrendezés III. ütem” 
elnevezésű projekt kivitelezése. A beruházás során több mint 
2 kilométer hosszúságú vízelvezető csatorna került kiépítésre 
a településen.

Hosszú évek óta fennálló problémát sikerült a községben 
orvosolni a beruházásnak köszönhetően. A gyakori és nagy 
mennyiségű csapadék miatt az alacsonyabban fekvő utcák-
ban rendszeresen megállt a víz, ami veszélyeztette az utakat 
és az ingatlanokat is. Az elnyert, csaknem 200 millió forintos 
támogatásból a József Attila utca egy szakaszán, a Kossuth La-
jos utca mindkét oldalán, az Egészségház melletti területen és 
a 47-es főúttal párhuzamos nyílt árok szakaszán alakítottak ki 
nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszert.

„Nagyon örültünk, mikor megtudtuk, hogy a mi utcánk is 
érintett a fejlesztésben. Egy-egy nagyobb esőzés során nem 
csak az úton és a járdán, de a házak udvarában is megállt az 
esővíz. A munkálatok gyorsan, zökkenőmentesen zajlottak, 
mindig időben értesített az önkormányzat bennünket az ak-
tuális lezárásokról. Még arra is odafigyeltek, hogy a beruházás 
miatt kivágott fákat és növényeket pótolják. Az elkészült vízel-
vezető rendszer eddig jól teljesített” – nyilatkozta lapunknak 
Ambrus Éva, az egyik fejlesztéssel érintett utcában lakó két-
gyermekes anyuka.

A mostani és a két korábbi pályázatnak köszönhetően az 
elmúlt években összesen 8 kilométer hosszú csapadékvíz el-
vezető csatorna épült Székkutason mintegy 500 millió forint 
értékben.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJ-
TÖTT CSOMAGOLÁSI HULLA-
DÉK SZÁLLÍTÁSA (szelektív)

Az elkülönítetten gyűjtött 
csomagolási hulladék (szelek-
tív hulladék) elszállítása min-
den hónap harmadik csütör-
töki napján történik.

A csomagolási hulladék gyűjtése során elhelyezhető 
hulladékok:

Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, 
könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapít-
va, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül.

Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli 
PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, sam-
ponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó 
vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöb-
lítve, apróbb fémtárgyak)

Kommunális hulladékgyűjtés

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra 
is hétfő.

SZÉKKUTAS
2021. évi hulladékgyűjtés rendje

Családi események
November hónapban:

Születés: Zsedényi Szilvia és Varsányi Vajknak Petra 
Lili utónevű gyermekük

Házasságkötés: nem volt

Elhalálozás: Juhász-Nagy Lajosné Kezes Ida, Kecs-
keméti Károlyné Kovács Katalin, Székely Sándor, Ud-
vari József

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt La-
kosságot a 2021. évi (2020. májustól 2021. áprilisig) a 
biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött 

csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről és a kommu-
nális hulladék elszállításáról.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)

2021. év*

január február március április

hétfő 4. 1. 1;29. 26.

*2021 januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.
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Tisztelt Székkutasi Lakosok  
és minden Kedves Karácsonyt Váró!

Így telt az Olvasókör 2020-as éve

Minden évben – immár 10 esztendeje – örömmel készítjük 
el a várakozás szimbólumaként a főtéri adventi koszorút. Most 
is ezt tettük, abban az időszakban, amikor márciustól kezdve 
átértékelődtek mindennapjaink. A világjárvány kihívásainak 
hatására kell, hogy szokásainktól eltérően cselekedjünk, él-
jünk. Így idén rendhagyó gyertyagyújtásban van részünk.

Tóth Enikő poet.hu-n megjelent versével köszöntöm köz-
ségünk lakóit.

Vasárnap novemberben!

Reggel felszállnak a fáradt ködök,
angyalok járnak ég és Föld között,
vasárnap novemberben!
Isten házába betér a lélek,
félve kérné a boldogabb létet,
imádság az emberben...

Zörgő levélen az enyészet él,
álmos hajnalon belepi a dér,
szürke világ a fellegen!
Mégis a hited sóhajjal felszáll,
s égi világtól új időkre vár
vasárnap novemberben!

Advent felé a szív is megpihen,
mindig a remény erősít hitben,
angyal suhan kezeden!
Aztán csak várod a ritka csodát,
Isten elküldje hozzánk egy Fiát –
vasárnap novemberben!

Bár most kezdődik, hosszú még az út,
első gyertyádnak fénye így kigyúlt
vasárnap, novemberben!

Köszönetet mondok mindazoknak, akik részesei voltak 
az adventi koszorú megalkotásának. Elsőként a felajánlott 
hatalmas fenyőfát Lénárt Lajosné Katika néninek, melyet 
Héjja László vágott ki. Szorgos kezek darabolták az ágakat. 
Benkő Márta, Gulyás Levente, Gyöngyösi Viktor, Mihály Fe-
renc, Pólya Dorina, Varga László és jómagam készítettük elő 
a fenyőágakat, majd összeállítottuk a koszorút. A gyertyákat 
a Murgács Kálmán Művelődési Ház munkatársai öntötték. A 
díszeket a Székely Bt. munkatársai kötötték meg. Köszönöm 
minden önkéntes segítő munkáját. és köszönöm a Községi 
Önkormányzat dolgozóinak a fenyőágak helyszínre szállítá-
sát. Köszönöm Szabó Emese, Szokolayné Kulik Erzsébet és 
Török Bence szervezői tevékenységét.

Mindenkinek áldott, elcsendesedő ünnepvárást, jó egész-
séget kívánok!

Kovácsné Rostás Erzsébet
az Olvasókör elnöke

Idén első sikeres rendezvé-
nyünket a „Kultúrházak éjjel-nap-
pal” program keretében tartottuk 
február 15-én. A hódmezővásár-
helyi Szivárvány Otthon Arpeggio 
Nuovo színkottás zenekarának 
műsorát láthattuk. Molnár Kriszti-
na „Amerikai utazásaim” címmel 
szakmai gyakorlatáról és utazása-

iról tartott beszámolót. Bánfi Kata vezetésével táncház kere-
tében a Moldvai népviselettel és táncokkal ismerkedtünk. „A 
Mi 20 évünk” címmel az Örök Ifjak Klubja jubileumi bemu-
tatkozásának - kiállítás, fényképalbum, videó vetítés, beszél-
getés – is részesei lehettünk. Az óvodás és általános iskolás 
gyermekek néptánc foglalkozásait januártól március 15-ig, 
majd szeptembertől 5 alkalommal tudtuk csak megtartani a 
hagyományőrzés és hagyományápolás jegyében. Tervezett 
programjaink a világjárvány közegészségügyi intézkedései 
miatt elmaradtak. Közgyűlésünkre augusztus 24-én került 

sor. Szeptemberben és októberben a Kertbarátokkal közösen 
sikeres virágvásárt tartottunk a Művelődési Ház előtti téren 
néptánccsoportjaink támogatására. 10. alkalommal tudtuk 
feldíszíteni az adventi koszorút a főtéren. A hagyományos ad-
venti programjaink elmaradtak. A virtuális térben községünk 
Facebook oldalán kaptunk lehetőséget az ünnepi várakozás, 
advent méltatására. A Könyvtárral közösen az „Egy doboznyi 
szeretet” ajándékozási akcióját 8. alkalommal bonyolítjuk 
hagyományaink szerint. Online e-mailen és Facebookon, va-
lamint telefonon történő kapcsolattartásra van lehetőség tag-
jainkkal.

Bizakodunk a járvány mérséklődésében, a közösségi élet 
újraindulásában. Addig is legyünk fegyelmezettek, szabálykö-
vetőek! Vigyázzunk magunkra és egymásra! Kívánom, hogy a 
körülményekhez képest MINDENKI méltóan tudjon ünnepel-
ni, gondolni szeretteire. Olvasókörünk Elnöksége és magam 
nevében Boldog Karácsonyt kívánok!

Kovácsné Rostás Erzsébet
az Olvasókör elnöke
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Kismárton Abigél, 3. osztály

A kutasi iskolások  
is várják az ünnepeket

Bagi Gréta, 4. osztály

Kizur Klementina, 4. osztály Stefán Jázmin, 4. osztály

Pádár Alíz, 1. osztály
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December az ünnepi várakozás időszaka, a Székkutasi 
Gregus Máté Tagintézményben is karácsonyi hangulatot va-
rázsoltak a gyerekek és a pedagógusok.

A kialakult helyzet ellenére karácsonyi hangulatot varázsol-
tak az iskolában idén is. Kóczán Antal vállalkozónak köszönhe-
tően fenyőfát kapott az intézmény, melyet közösen díszítettek 
fel. A Mikulás is ellátogatott az iskolába, a Premium Choco, 
Misur Gyöngyi és további számos helyi vállalkozó nagylelkű fel-
ajánlásának köszönhetően és az önkormányzat segítségével, az 
idén is teli zsákkal érkezett a Nagyszakállú és a 103 kisdiák aján-
dékkal térhetett haza.

Patyi Éva intézményvezető lapunknak elmondta, hogy a 
hagyományos ünnepváró karácsonyi ünnepséget nem tudták 
megtartani a járványügyi korlátozások miatt, helyette az utolsó 
tanítási napon (december 18-án) délelőtt osztálykeretben vol-
tak kisebb ünnepségek. 

Az EFOP 3.2.4. projekt keretében harminc darab tablettel, 
valamint sporteszközökkel, labdákkal gyarapodott az iskola a 
tankerületnek köszönhetően, Tavaszra pedig az udvari mászó-

ka alatt gumiburkolat kerül kialakításra, a biztonságosabb hasz-
nálat érdekében. Ezen felül az első és második osztályosoknak 
egy új homokozót terveznek.

A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő 
Alapítvány felajánlását is élvezi az iskola, akik a fitneszoktatás-
hoz adtak támogatást, illetve 8 darab tabletet is vásároltak.

Az iskolában is a kialakult járványügyi helyzet határozza meg 
a mindennapokat, ehhez mind a diákok, mind a dolgozók al-
kalmazkodnak, és ennek megfelelően szervezik az oktatást. 
Nagyon fontos a szabályok betartása és betartatása, a kézfer-
tőtlenítés, a távolságtartás és a közösségi terekben javasolt a 
maszk használat. Az intézményvezető kiemelte, hogy a szülők 
és a gyerekek is együttműködőek. Az önkormányzat és a tanke-
rület minden támogatást és feltételt biztosít. Az oktatás rendben 
folyik, normál tanrend szerint, eddig semmi sem indokolta azt, 
hogy a digitális oktatás lépjen életbe, s remélik, hogy ez a ké-
sőbbiekben is így marad.

fe

Rendben folyik az oktatás a székkutasi iskolában  
a járványhelyzetben is

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

A beszoktatás nehezebben telt a szokásosnál a székku-
tasi Líbor Ilona Óvodában. Csaknem 60 óvodással indult 
a nevelési év, szeptember óta minden járványügyi előírást 
szigorúan betartanak az intézményben. Az ünnepekre már 
novemberben megkezdték a készülődést az apróságok az 
óvónők irányításával: csoportonként készítettek adventi ko-
szorút a gyerekek.

Az ünnepre hangolódtak az óvodások is Székkutason, és 
bár zárt ajtók mögött, de méltó módon ünnepelték a Mikulás 
érkezését is. A Nagyszakállú ajándékcsomagokkal lepte meg az 
apróságokat. A nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően édes-
ségből és más finomságokból sem volt hiány. A fenyőfára díszek 
is kerültek az apró kezek munkájának köszönhetően.

Lázár Judit, intézményvezetőt lapunk kérdezte az idei neve-
lési év kezdetéről és a beszoktatásról is. Az óvónő elmondta, 
hogy három csoporttal indították az évet, összesen 58 gyerkőc-
cel. Kis-, középső-, és nagycsoport idén is indult. A tapasztalatok 
szerint a kiscsoportosoknak nehezebb volt az évkezdés az elő-
ző évekhez képest. A járványügyi intézkedések miatt a szülők 
nem mehetnek be az épületbe, a testhőmérséklet mérés is az 
ajtóban történik. A beszoktatás időszakát próbálták könnyebbé 
tenni az az intézményben: több óvónő és pedagógiai asszisztens 
is dolgozott a kiscsoportban és a szülőkkel naponta tartották a 
kapcsolatot. Az augusztusi szülői értekezletet már az óvoda ud-
varán tartották, a szülőkkel együtt próbálták a nehéz évkezdést 

gördülékenyebbé tenni.
Rendkívüli bezárást is tartottak a nevelési évben, az egész 

óvoda zárva volt egy hétig az iskolai őszi szünet időszakában. 
Úgy látják, a járvány tekintetében nyugalmasabb időszakot él az 
intézmény, de felkészültek az esetleges változásokra is.

fe

Így telt az első félév a székkutasi oviban

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt 
Lakosságot, hogy 2021. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fe-
nyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihe-
lyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig és az elszállítás időpontjáig 

az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai Székkutason: 2021. január 11. 
és 2021. január 26.
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KARÁCSONYI VÁRAKOZÁS
Széles, nagy a mi vásárhelyi Pusztánk. Valamikor sok dűlőre 

osztották és több tanyában laktak. A háború után elszegényedve, 
az egész határ az év végi nagy ünnepekre készült, hogy majd pi-
hennek, és jókat esznek, isznak. Szorgos emberek a mi földijeink. 
Egész évben takarékoskodtak. Várták a karácsonyokat és az új 
éveket, amikor végre föllendül az élet. Kivágják a kert végén nőtt 
fenyőt, pattogatott kukoricából fűzért készítenek a lányok és földí-
szítik vele a kis fát. Az idő múlásával a gyerekek fölserdültek és el-
mentek. Fogytak a tanyák és a röghöz ragaszkodó emberek egyre 
öregedtek. Már nem vártak csodát, csak valami jó harapnivalót az 
év utolsó napjaiban. Legyen egy disznótoros, meg kerüljön finom 
jércehús az asztalra. 

A KAPIRGÁLÓS CSIRKE

Vasárnap volt. Későn keltünk, de feleségem kiszaladt a piacra, 
és az ünnepi ebédre hozott egy bontott csirkét. 

– Elkéstél vele – bosszankodtam. – Ahhoz hogy ebből ne vacso-
ra legyen, már régen főnie kellene.

– Ne avatkozz a dolgomba, nem értesz hozzá. Kuktafazékba te-
szem és a túlnyomásban hamarosan paprikás lesz belőle.

Belenyugodtam, de a konyha környékéről nem tágítottam. Elő-
re nyaltam a számat, és a finom paprikás illata csakhamar betöltöt-
te a házat. Végre ott gőzölgött a tányérba.

– Vigyázz a csontvégi porcogókra, könnyen leesnek – figyelmez-
tetett asszonyom.

– Porcogóra? – Kérdeztem meglepetve. – Hiszen csontot sem 
találtam benne. Érezem, hogy a húsban van valami keményebb, 
de úgy omlott szét a számban, mint a nyáltól ázott kockacukor.

– Őrült vagy, olyan mohón eszel, hogy észre sem vetted, a cson-
tot. Még jó, hogy nem akadt a torkodon.

– Hiszen a protézisemet is elfelejtettem betenni, a rágás még-
sem okozott gondot.

Nőm kavart egyet a közben hússzósszá szétesett paprikáson, 
hogy szedjen nekem szopogatni való csontokat, de már nem talált.

– Érzel ennek csirke ízét? – Kérdeztem félve, és kissé hátrább 
húzódtam, hogy a hosszú fakanál nyele el ne érje a fejem búbját.

– Nemigen! – Válaszolta elbizonytalanodva.
– Mintha halászlé lenne… – engedtem félénken szabadjára gon-

dolatomat. – A fiunk kotyvasztott ilyet szorult helyzetében a tábor-
ban, amikor sózott heringkonzervből készített halpaprikást. 

– Halliszttel táplálhatták, hogy gyorsan kilósra fújódjon – bosz-
szankodott a feleségem is. – Tudod mit? A jövő vasárnapra hozok 
neked kapirgálós csirkét. 

– Igazi tanyai csirkét a vásárhelyi Pusztáról – álmodoztam –, 
amelyiket kotló nevel, a rét gyomjait, füveit és bogarait szedegeti, 
jércekorában pedig tisztességes magokat kap.

Előttünk megjelent ifjú korunk remek baromfiudvara, és a virá-
gos rét, ahol százával kapirgáltak, kodácsoltak és kukorékoltak a 
tyúkok, kakasok. Szinte már láttuk magunk előtt a hatalmas gőzöl-
gő tálat, tele finom húsokkal.

A hét gyorsan eltelt a várakozással. Feleségem gyerekkori barát-
nője megkopasztva hozta a tyúkot.

– Ez az! – Dicsérgettük – Nézd, milyen hosszú, izmos lába van, 
egyben bele sem fér a fazékba. 

Feleségem kezében égett a munka, és a kondérban rotyogott a 
finom, kapirgálós csirke. Az asszony néha megemelte a kotla tete-
jét, és orrunkat a régen érzett illatok csapták meg. Kavart egyet és 
visszatette a fedőt. 

Elmúlt dél. A gyomrunk korogni kezdett. Hiába kóstolgattuk a 
paprikást, meg kellett állapítani, hogy ennek még bizony főni kell, 
mert rágós. Az időnkénti újabb próbák után hol én, hol az asszony 
határozta el: még egy félóra kell neki, hogy kész legyen. 

A félórák órákká nőttek. Közben hol én, hol nőm tűnt el a kam-
rában, és tele szájjal jöttünk ki, hogy éhségünket csillapítsuk. Végül 
megsokalltam.

– Elég volt. Ennyi idő alatt már egy kétszáz éves teknősbéka is 
megfőtt volna. Tálald, majd elrágjuk!

Az illata változatlanul fölséges volt, és egymással versenyezve 
szedtünk, majd nekiláttunk. Kikaptam egy combot és beleharap-
tam. Utolsó megmaradt fogaim lazán megmozdultak. „Megint 
elfelejtettem betenni a protézist” – jutott eszembe, és gyorsan pó-
toltam. Újabb harapás után a műfogak úgy álltak ki az inas húsból, 
mint a felbőszített sündisznó tüskéi.

– Tedd szépen a tányérodba és próbálj késsel, villával enni, 
mintha vendéglőben lennél – pirított rám a feleségem.

Mindketten nyiszitelni kezdtük az inas combokat, de a kés nem 
vitte. 

– Ezek egész életükben a tarlón, mezőn kapirgáltak. Nézd, en-
nek is milyen hosszú a lába, mellehúsa alig van, a szárnya is cson-
tos, akár a háta és fara. A nyaka olyan hosszú, mint a zsiráfé, és 
tulajdonképpen alig van rajta mit enni – elemeztem a baromfit.

– Várj, hozom a csontfűrészt! – Kiáltott nőm a fölfedezés örömével.
– Inkább bontóvas kellene! – Vitatkoztam.
A konyhai lomtár minden eszköze előkerült, és végre fölszaba-

dítottuk a kis halommá összeesett izmokat, miközben a három ku-
tya a csontokból degeszre ette magát. Egyben nyelték, mert rágni 
képtelenek voltak. Feleségemmel újrapróbálkoztunk az evéssel.

Közben tekintetem ismét a faliórára esett, és megállapítottam, 
hogy az első falatot már több mint negyven perce rágjuk, de még 
nem tudjuk lenyelni.

– Ez egy új típusú rágógumi – szólaltam meg. – Érdemes volna 
szabadalmaztatni éhezők számára. Lassan megtelik a gyomrom 
az emésztési nedvekkel, és el is felejtem, hogy még egy falat sem 
ment le a torkomon. Hogyan osszuk el?

– Tudod, mit? Játszunk tyúkanyósdit – bökte ki a feleségem. – 
Amikor gilisztát találnak, megfogják a két végét és húzzák. Majd-
csak elszakad ez is valahol. 

A műrostos bugyi gumi nem nyúlik úgy, ahogy egy combdarab 
növekedésnek indult. Anyó is, én is húztuk, és köztünk a távolság 
egyre növekedett. Kint jártam a folyóson és már alig hallottam, 
amint az asszony liheg, de a falatot képtelen volt tovább a fogá-
val tartani és elengedte. Ekkor az izomrost visszacsapódott, és há-
romszor úgy tekeredett a nyakam köré, mint katonakoromban a 
takony, amikor az őrmester elkiáltotta magát, hogy tisztelgéskor 
villámként rántsuk a fejünket az elöljáró felé. 

– Vége az anyagpróbának – nyögtem ki, amikor a fojtogató ban-
dázstól megszabadultam. – A kapirgálós csirke maradványait add 
a kutyáknak.

Nőm is föllélegzett, mint a kötésétől megszabadult léggömb, 
amikor kifúj belőle a gáz, és cikázva összerogy. Fogta a fazekat és 
tartalmát kiöntötte. A három jószág gyanakodva körülszimatolta. 
Egyenként próbálták ízlelgetni, majd lábukat megrázva, odébb 
inaltak. Az öreg, tapasztalt kani lyukat ásott és bekaparta a papri-
kást. Jól tudta, hogy az anyaföld a legjobb puhító, és néhány héten 
belül elvégzi a várt munkát.

Írta és fényképezte: Szenti Tibor
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KARÁCSONY A VÁSÁRHELYI PUSZTÁN
1.

A vásárhelyi Pusztán mindig nagyon kemény volt az élet. 
A talajviszonyok egy gazdatelken is jelentősen változhattak. 
Sok volt a vízjárásos, máshol a szikes és a fekete homokos 
terület. Itt a parasztembereknek jóval többet kellett dolgoz-
niuk, hogy megélhessenek, mint az anyavároshoz közeli, 
jelentős nagyságú aranykoronás földeken. Vásárhely-Ku-
tast a szegény sorsból elindult, de mind hatalmas szellemi 
erővel rendelkező, mind fizikai munkával bíró Gregus Máté 
és családja példáját követve, a tanyák népe létrehozta Vá-
sárhely-Kutas falut, amelyet a második világháborút követő 
gyötrelmek során önálló községként Székkutasnak neveztek 
el. 

A lakosság Istent félő volt. Református és római katolikus 
hitet vallottak. Mindkét felekezet számára városba beillő, 
szép templomokat építettek. A távoli tanyák népe messzire 
elhallotta, amikor a tornyokban megkondultak a harangok. 
Ha kikelettől betakarításig, szántástól és az elvetésig befejez-
ve, a dél a mezőn munkában találta őket, levették a kalapju-
kat, imádkoztak és tarisznyát bontottak. 

Ebben az időben az évszakok még egyenletesen változtak. 
Ahogy közeledett az év vége, a Puszta elcsöndesedett. Csak 
a kéményekből fölszálló fehér füst jelezte, hogy a család ké-
szülődik. Várták a Mikulást, majd az adventben a karácsonyt. 
Esténkén gyakran előkerült az öregektől örökölt nagy Biblia 
és az atya fölolvasta a kis Jézus születését. Általában Lukács 
apostoltól, a második résznél nyílt ki, ahol részletes leírás-
ban tárult föl a kétezer éves történet: a Megváltó születése. A 
Szent Család a kötelező előírás szerint a mindenórás Máriával 
elindult arra a helyre ahonnan származtak és megérkeztek 
Betlehembe.

És történt, hogy amíg ott voltak, Máriának eljött a szülé-
sének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a 
jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. 
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és 
őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megje-
lent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy féle-
lem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne 
féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az 
egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az 
Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotok-
ra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászol-
ban.” És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az 
angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:„Dicsőség 
a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat.”

A fölolvasó öreg atya itt megállt. Levette szemüvegét és az 
átélésétől elhomályosodott üveglencséket tisztogatta. A Bib-
liából nem nézett föl, bár jól ismerte a történetet és ki tudja, 
hányadszor betűzte végig a családnak. 

– Készüljetek – mondta. – Holnap este, amikor a toronyban 
megkondul a hívogató harang, már a templomajtón át kiszi-
várog a gyertyák fénye. Addig oda kell érnünk.

– De nagyapa, ekkora hóban? – fakadt ki az egyik kis uno-
ka.

– Most is úgy szakad, hogy reggelre a jószágot sem tudjuk 
megetetni. – mondta a suhanc.

– Talán nagyapád hányja el a havat? – mordult az apja mér-
gesen.

– Az ér partján megyünk. Kanyargósabb lesz az út, de arról 
a hó vastagát már lefújta a szél. – döntött a nagyapa.

A vita megszűnt. Az öreg morgolódott, majd átment a má-
sik szobába, ahol a búbos kemence mellett volt a vetett ágya 
és nekivetkőzve, belefeküdt. A petróleumlámpát elfújta. Ek-
kor bejött a felesége egy szál pöndölben, majd a férje mellé 
feküdt. A kavargó csönd a másik szobában is végleg elült, 
csak halkuló szuszogásukat váltotta föl az álom, amelyben 
elszenderültek. 

A kisgyerekek bizonyosan álmodtak. Csillogó, fehér ruhá-
ban feléjük szálló angyalok hozták a lányoknak a babákat, a 
fiúknak karikás ostort, vagy hótaposó csizmát. Az biztos, hogy 
a kérő levelek a két ablak között, a beszivárgó hideg ellen 
rakott vastag rongytömés alatt feküdtek elrejtve.

2.

Emberöltő múlva bontották a tanyákat. A tanító mégis biz-
tos őre maradt a pusztának. A naplóból mind gyakrabban 
törölte egy-egy gyerek nevét, és az utolsó iskolaszünet előtt 
rájött, hogy nem maradt tanulója. Pusztító nyár volt. A tavaszi 
belvíz után jöttek az aszályos hónapok. Az öreg oktató au-
gusztus elején csak az évszázados fák lombja alatt talált eny-
hülést, vagy amikor a nap eltűnt a végtelenné váló látóhatár 
mögött. Mélységes csönd ült a határra. Nem hallatszott már 
a lovak nyerítése, és nem volt tanya, ahonnan a tejet hozza. 

Még korai volt, de a tanítóban a régi karácsonyok emléke 
jött elő. Már november végén elkezdte tanítani a gyerekeket 
a szép egyházi énekekre. A diákok fele katolikus, a másik re-
formátus volt. Ő ismerte mind a két nagy egyház zsoltárait, 
ezét hetenként váltogatta az énekeket. Akit ez bosszantott, 
megérttette vele, hogy „fiam, egy Jézust imádunk, bárcsak 
most is eljönne.” 

Ezen a napon is ez járt az eszébe. Reggel brigád érkezett 
a szövetkezetből, és az iskolából kezdték kihordani a búto-
rokat, a padokat pedig kihányták az udvarra. A tanító kezdte 
sorba rakni. Ekkor egy vezetőféle fölvilágosította: 

– Holnap másik brigád jön és lebontja az iskolát. A bútort 
elviszik a kultúrterembe. Szedje össze tanító úr a holmiját és 
húzzon el innét! Már két éve nyugdíjas, mit akar itt még?

– Amióta kikerültem a képzőből itt tanítottam. Ez az én őr-
zetőm. Semmi mást nem akarok, csak az új nemzedékeket 
oktatni, hogy a nép ne felejtse el a saját himnuszát.

– Hányszor mondtuk, hogy nősüljön meg! A Kovácsék Ju-
liskája úgy járt maga után, mint legény szokott a lányhoz, de 
rá sem nézett. Miért nem alapított családot? Most alhat az 
árokparton, vagy bemehet az öregotthonba.

A földgyalu másnap összelökte az öreg épületet, a lánctal-
pas gyökerestől kirángatta a fákat. Jött a traktor és beszántot-
ta. A tanító fölakasztotta vállára a tarisznyáját. Sok évtizedes 
munkája után most sem volt tömöttebb, mint amikor ideér-
kezett. Elindult az úton. A határban dolgozók levették a kalap-
jukat és néhány pillanatra megálltak, mert tanítójuk énekelt:

– „Isten, áldd meg a magyart…” 

3.

Évszázad, vagy még több telt el. Azt már csak a mesemon-
dók találgatják, hogyan ért a templomba a hajdani, három-
nemzedékes gazda-nagycsalád? Mit kaptak a gyerekek kará-
csonyi ajándéknak, és a nagy történelmi változások után, mit 
hozott az életük? Egyáltalán, ki maradt meg a régiek közül, és 
hogyan él ma, vagy miként tekint vissza egy másik világból? 
No, meg később az utolsó tanító. Vajon hová igyekezett, ami-
kor az iskolából kiverték? 

Szenti Tibor
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Dicsértessék  
a Jézus Krisztus!

Krisztusban szeretett kedves testvérek. Az adventet az 
5. század óta tartják számon. A karácsony ünneplésével 
együtt terjedt el és összetartozik a két fogalom: karácsony 
és advent, a felkészülés és az ünneplés. A négy vasárnap-
ból álló adventi időszakot VII. Gergely pápa rendelte el. 
Advent első vasárnapja, amely Szent András napjához leg-
közelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év kezdete.

Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus 
Domini” kifejezésből származik, ami annyit jelent: „az Úr 
eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljöve-
telben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken „kisböjt-
nek” nevezték ezt az időszakot. December 24. az advent 
utolsó napja, még nem karácsony. Ennek megfelelően a 
régebbi egyházfegyelemben ez még böjti nap volt, így a 
nap hagyományos ételei is böjtösek. A sötétség beálltával 
fokozódik a várakozás, mely a Jézus Krisztus születését ün-
neplő éjszakai misével ér véget, vagyis az éjféli szentmise 
december 25-én.

Egy, vagy két szóban kellene kifejezni azt, hogy mi is az 
advent: erre az evangélium adná meg a választ: Virrasztás. 
Éberség. Máriát virrasztva, imádság közben találta Gábor 
angyal. Ezért lett ő a mi segítőnk az adventi vándorúton. 
Arra kapunk meghívást a hajnali roráté szentmiséken, 
hogy már az út elején fogjuk meg Mária kezét, és együtt 
készüljünk virrasztva Jézus születésére. Minden egyes ro-
ráté szentmisén egy kicsit megtapasztaljuk karácsony örö-
mét. Ugyanis a szentmise akkor kezdődik el amikor még 
kint sötét van. A sötétség a bűn uralmát, a rossz hatalmát 
jelképezi. Majd imádkozva átéljük ahogy megvirrad, meg-
tapasztalva, hogy Krisztus világossága hogyan űzi el a bűn 
sötétségét.

Továbbá a virrasztás azt is jelenti számunkra, hogy Is-
tennel való kapcsolatunkat folytonosan ápoljuk és egyre 
mélyebbé, bensőségesebbé tesszük. Ezért jó többet imád-
kozni, több időt szentelni a lelki életre. Istennel való kap-
csolatunk ápolása a Szentírás olvasás is, vagy nagyon szép, 
az amikor az adventi koszorú köré ül le a család és együtt 
énekelnek, imádkoznak. 

1958-ban lett megválasztva a Jó pápaként emlegetett, 
vagy a világ plébánosa-ként emlegetett XXIII. Szent János 
pápa. Életrajzírói feljegyezték, hogy megválasztása után az 
első útja a római San Angela börtönbe vezetetett, ahol a ra-
bok legnagyobb csodálatára és csodálkozására ezt mondta 
nekik: „Tudom, hogy ti nem jöhettek hozzám, hogy lássa-
tok engem, hát azért jöttem én el hozzátok, hogy elmond-
jam nektek személyesen: szeretlek titeket, úgy ahogy vagy-
tok. Hát ilyen egyszerű a karácsony: Isten eljött hozzánk, 
mert mi képtelenek lettünk volna őt elérni a világ börtöné-
ből... Isten jött el hozzánk, hogy elmondja: szeretlek tite-
ket, úgy ahogy vagytok: szentek vagy esendők, hívők vagy 
hitetlenek, szeretlek benneteket, mert az enyéim vagytok.” 
Miután XXIII. János pápa elhagyta a börtönt, néhány hónap 
elteltével, levelet kapott a börtön parancsnokától, melybe 
az volt írva: a látogatás után a rabok élete megváltozott. 
Testvérek, bennünket sem hagyhat hidegen Isten látogatá-
sa. A karácsonykor a mi életünknek is meg kell változnia. 
Ámen.

Tracsak Oszkár atya

„A teljes szeretet kiűzi  
a félelmet”

A 2020-as év karácsony más lesz, mint amit megszokha-
tunk, és amelyre a lelkünk, szívünk vágyik. Az adventi idő-
szak, a várakozás pillanatai is gondterheltebben alakultak, 
ám próbálnunk kell a helyzethez képest a legoptimistább-
nak maradnunk. Stefán Zoltánnal, a református gyülekezet 
lelkészével beszélgettünk.

Kutasi Hírek: A 2020-as év nem a terveink szerint alakult. 
A vírushelyzet szorítása pedig sajnos az adventi időszakra 
és a karácsonyra sem enyhült igazán. Hogy lehet ezt megélni 
hívő emberként?

Stefán Zoltán: Sokat töprengtem ezzel kapcsolatban. A 
2020-as esztendő mindannyiunkat megpróbált, megterhelt. Min-
den embert és családot, hol kisebb, hol nagyobb mértékben, 
de érintett a kialakult vírushelyzet. Azt gondolom, hogy elsősor-
ban imádságos szívvel és elsősorban azért könyörögve, hogy a 
különböző viszontagságok, terhek, nyomorúságok ellenére az 
emberekben ott maradjon a reménység, az Úr Jézusba vetett bi-
zalom arra nézve, hogy egyszer minden vészterhes időnek vége 
lesz. Az Úristen pedig a próbák által is igyekszik közelebb vonni 
minket magához, hogy hozzáforduljunk, benne bízzunk. Az ün-
nepre való készülődés, annak ellenére, hogy tudjuk azt, hogy ez 
a karácsony más lesz, mint az eddigiek, szóljon arról az Úr Jézus 
Krisztusról, akinek a születését ünnepeljük évről-évre.

Kutasi Hírek: Mennyiben más most az adventi időszak a 
gyülekezet életében?

Stefán Zoltán: Minket, a felekezetek képviselőit is felkérték 
arra, hogy az adventi koszorún, amelyet a település önkormány-
zata állít, minden vasárnap gyújtsunk meg egy-egy gyertyát, és 
mondjuk el az ünnepi gondolatainkat. Ez most a mi esetünkben 
az idén sajnos úgy alakult, hogy az adventi gondolataimat elekt-
ronikus formában rögzítettem és küldtem tovább, ám bízom 
benne, hogy az üzenet így is eléri az embereket. Nagyon sok a 
bizonytalanság, nagyon sok a kérdőjel, de próbálunk pozitívan, 
optimistán állni a dolgokhoz. Sokszor azonban a jelen statisz-
tikai adatok nem ezt mutatják. Az adventi időszakban mindig 
felkészítjük a gyermekeket egy kisebb karácsonyi műsorra, 
amelyet Szenteste előadnak a közösségben, ám sajnos idén ez 
az alkalom is elmarad.

Kutasi Hírek: Miként éli meg a közösség ezt a mostani 
helyzetet?

Stefán Zoltán: Azt látom, hogy két táborra szakad ilyen téren 
a vírushoz való hozzáállásban az emberi viszony. Vannak, akik 
pozitívabban állnak hozzá és vágyakoznak az alkalmakra, sze-
retnék megtartani a közösségi alkalmakat. Illetve vannak azok, 
akik családi, egészségügyi okokból úgy döntenek, hogy inkább 
bezárkóznak, elvonulnak. Természetesen nem feledkezünk 
meg senkiről sem, mert elektronikus formában mindenkihez el-
juttatjuk az igehirdetéseket, gondolatokat, biztató imádságokat.

Kutasi Hírek: Említette, hogy az adventi gondolatokat is 
elektronikus formában jutatták el a gyülekezet tagjaihoz. 
Mik voltak ezek?

Stefán Zoltán: János apostol első leveléből egy bibliai ige-
verset idéztem, mely szerint a „teljes szeretett kiűzi a félelmet”. 
Úgy gondolom, hogy nagyon bennünk van ez a félelem, aggo-
dalmaskodás arra nézve, hogy miként lesz tovább, hogyan ala-
kul a vírushelyzet és benne mindannyiunk élete, karácsonya. 
Ezzel szerettem volna biztatást nyújtani az embereknek, hogy 
szeressük az Istent és szeressük egymást, és ezt a szeretet, az 
egymáshoz való viszonyunkban és az Istenhez való közeledés-
ben tudjuk megélni.

szcs
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HABOS-DIÓS SÜTEMÉNY
Tészta:
50 dkg liszt
25 dkg margarin
3 tojás sárgája
2 evőkanál cukor
5dkg élesztő
2dl tej
1 mokkáskanál só
A tészta elkészítésénél az élesztős tésztákhoz hasonló mó-

don járunk el. Kevés cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt, majd 
a többi hozzávalóval együtt jól összedolgozzuk. 2 részre osztjuk. 
30 percig pihentetjük.

Töltelék:
3 tojás sárgája
12 dkg cukor
2 csomag vaníliás cukor
1 kis pohár tejföl
25 dkg darált dió
A töltelék hozzávalóit jól elkeverjük. A tésztákat ujjnyi vas-

tagságúra nyújtjuk. Az egyik nyers tésztalapot sütőpapírral bélelt 
vagy zsírozott tepsibe tesszük, rákenjük a tölteléket, majd en-
nek tetejére ráhelyezzük a másik kinyújtott nyers lapot. A tetejét 
megszurkáljuk, és 3 órán keresztül szobahőmérsékleten pihen-
tetjük.

Hab:
6 tojás fehérje
25dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
5 dkg durvára vágott dió
A Hozzávalókból nagyon kemény habot verünk. Gyengéden 

a tészta tetejére simítjuk, a durvára vágott dióval megszórjuk, 
és a sütőbe rakjuk. Lassú, egyenletes, nem forró sütőben meg-
sütjük. A tésztán lévő habra vigyázzunk! Akkor jó, ha halvány 
barnás-rózsaszínű.

Jó étvágyat!

Kutas karácsonyfája
Kutas környékének keresztyén népe felekezeti különbség 

nélkül a magáénak ismerte el azt az emlékezetes, kedves ka-
rácsonyfaünnepséget, melyet a pusztai református egyházkö-
rök rendeztek vasárnap délután. Százötven ragyogó gyermeki 
szempár leste-várta a négyméteres remek karácsonyfa gazda-
gon rakott ágain a gyertyák meggyulását, hogy aztán boldogság-
tól dobogó szívvel énekelje a betlehemi agyalok örömdalát és 
szorítsa magához a szeretetajándékot, amit Pazar áldozatkész-
séggel hordott össze számára a karácsonyban ujjászülető szivek 
szeretete. Hangulatos, kedves műsor vezette be az ünnepséget, 
kicsik-nagyok szavaltak Jézusról, magyar bánatról és magyar 
reménységről. Aztán Jókai hallhatatlan szelleme lopakodott a 
szivekbe a „Melyiket a kilenc közül?” című egyfelvonásos darab 
előadása alatt, amit a pusztai műkedvelők játszottak el nagy-
szerű előadásban Balogh Sándor tanító ur avatott rendezése 
mellett. A meggyuló karácsonyfa alatt a pöttömnyi Takács Sári-
ka, Greguss Máté kis unokája köszönte meg a sok-sok szerete-
tadományt, mely ezek után kiosztásra került. Az egyházkörök 
felruháztak három gyermeket, kiosztottak három pár csizmát 
és ugyanannyi cipőt, megszámlálhatatlan mennyiségű alsó me-
leg ruhát. S emellett minden gyermeknek jutott egy-egy másfél 
kilogramnyi szeretetcsomag telve minden jóval, - írószerrel és 
játékkal. Boldogan oszlott szét a gyermekek és szülők sere-
ge a pusztai alkonyban, hogy otthon a családi körben boldog 
gyermekek körében folytassa az ünneplést. A Kutas-környéki 
egyházkörök pedig hálásan köszönik mindazoknak, akik ado-
mányukkal a gyermekek felruházásához, megajándékozásához 
pénzzel és adományaikkal hozzájárulni kegyesek voltak, szíves-
ségüket. Ajándékozni szivesek voltak: a Kereskedelmi Testület, 
az Iparos Nőegylet 2 pár cipőt, a Református Nőegylet 6 darab 
új énekeskönyvet, a Kutasi Hangya Szövetkezet 9 darab meleg 
alsóruhát, a Kokron Testvérek cég 1 darab fiuszwettert, ezenkí-
vül egyes városi és kutasi jótékony hívek pénz adományt, hasz-
nált és új harisnyákat, fehérnemüeket, zsebkendőket, továbbá 
a budapesti Stühner csokoládéárugyár 8 kg karácsonyfadíszt és 
cukorkát, Hódmezővásárhelyről a Draskovits Testvérek, Balogh 
István és Deutsch Zoltán urak karácsonyi cukorkákat, díszeket 
stb. Dura Lajos és Posztós Pál urak pedig meséskönyveket, író 
és rajzszereket stb. Hálásan köszöni az egyházkör a kutasi hívek 
áldozatkészségét, az ifjuság munkáját a karácsonyfa feldiszitése 
körül, továbbá Balogh Sándor tanító úr és Papp István máv. s. 
tiszt ur sok-sok fáradságát. Udvari Sándor urnak pedig a nagyte-
rem díjtalan átengedését. 

Vásárhelyi Reggeli Újság 1926. december 22.

Köszönjük szépen a községünk 
főterére, valamint az adventi koszorú 
feldíszítéséhez felajánlott fenyőfákat 

Kovács Ferencnek és Lénárt Lajosnénak.

Továbbá köszönetet mondunk az 
intézmények részére felajánlott 
fenyőfákért Kóczán Antalnak!

Köszönjük Gorcsa Jánosnénak  
a felajánlott karácsonyfákat!
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3 kérdés, 3 válasz:  
Jótékonysági akciót 

szerveztek Székkutason
Minden évben csomagot készít Székkutas önkormányzata 

a rászorulóknak. Rostás Péter alpolgármestert kérdeztük a 
jótékony célú ajándékozásokról.

F. E: Milyen csomagot állítottak idén össze?
Rostás Péter: Már hagyomány jelleggel idén is csomagot 

osztottunk ki, hatezer forint értékben, ezeket hatvanöt személy-
nek adtuk át. A tartós élelmiszerek mellett kettő baromfit tartal-
maztak a csomagok, egy vágott és egy élő szárnyast, hogy ne 
felejtsék el a kutasiak, hogyan is kell kopasztani. 

F. E: A közfoglalkoztatottak is kaptak ajándékot?
Rostás Péter: Ők is kaptak karácsonyi ajándékot, élelmiszer-

utalványt és élő sertést. Ezt a közmunkaprogramban nevelt, 
hízott sertések közül oszthattuk ki. A jutalmat a közfoglalkoz-
tatottak, valamint a szociális dolgozók kapják, akik a járvány-
helyzetben nagyon sokat dolgoznak. Így próbáljuk az ő munká-
jukat is honorálni.  

F. E: A szociális tüzelőfát is kiosztották?
Rostás Péter: A belügyminisztériumtól igényelt 110 erdei köb-

méter fa kétharmadát december elején kiosztottuk, 2 millió 235 
ezer forint pályázati támogatásból és 139 ezer forint önrészből 
tudtunk segíteni ezzel is 72 rászorultat. Ezen kívül még kiosztot-
tuk a Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) részéről 
első körben kiírt pályázaton nyert fát is, összességében több mint 
59 erdei köbmétert. A maradék szociális tüzelőt és a Nébih által 
kiírt pályázat második körében nyert 75 erdei köbméternyi tűzifát 
2021-ben fogja kiosztani az önkormányzat. fe

JELENTKEZZEN 
POLGÁRŐRNEK!

Magyarországon a Polgárőrség 30 éve járul hozzá a 
közrend és közbiztonság megszilárdításához, a bűnözés 
megelőzéséhez. Az Országos Polgárőr Szövetség és tag-
szervezetei stratégiai partnerei a Rendőrségnek, a Kataszt-
rófavédelemnek, a települési önkormányzatoknak és más 
a közrend fenntartásában szerepet játszó rendészeti szer-
veknek. A Polgárőrség kormányzati támogatásban része-
sül, tevékenységét törvény szabályozza, tagjait a közfela-
datot ellátó személyeknek járó kiemelt védelem illeti meg.

Szeretne biztonságosabb környezetben élni? Tegyen 
érte!

Ha szeretne a közvetlen lakó és szociális környezeté-
nek értéket adó önkéntes munkát végezni, lépjen be a Pol-
gárőrségbe, várjuk jelentkezését!

Ha szeretne tenni:
• a közösségi bűnmegelőzésért,
• a biztonságosabb közlekedésért,
• a gyermekek és a fiatalok védelméért,
• a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek 

támogatásáért,
• a környezetvédelemért,
• a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
• a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartá-

sáért,
• és hisz az önkéntes munka értékteremtő 

erejében,
akkor köztünk a helye!

További információ:

Székkutasi Polgárőr Egyesület
Uhrin József elnök tel.: 06 30/619-7374

Varró Sándor Vilmos alelnök tel.: 06 20/248-5382
Varga Árpád Attila titkár tel.: 06 30/243-1201
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Új időszámítás kezdődik az agráriumban
Novemberben az Országgyűlés ellenszavazat nélkül fo-

gadta el azt az új jogszabályt, amely teljesen új alapokra 
helyezi a magyar agrárgazdaság adózási és szerkezeti alap-
jait. Kedvezőbb adózási formák és csökkenő adminisztráci-
ós terhek jellemzik az új rendszert, amely 2021. január 1-től 
lép életbe. 

Új időszámítás kezdődhet a magyar agráriumban, szükséges 
és régóta várt változásokra számíthatnak a gazdálkodók, akik 
az új adózási formáknak köszönhetően jobban járnak és az ad-
minisztrációs terheik is csökkennek. A Rádió7 december eleji 
Közös Nevező című műsorában Szél István, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Csongrád-Csanád megyei elnöke és Szűts 
László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád 
megyei igazgatója adott tájékoztatást a hamarosan életbe lépő 
új rendszerről.

„Úgy gondolom, 
hogy történelmi lép-
tékű változásról van 
szó, amely az agrá-
rium szereplőinek 
komoly segítséget 
jelent. Ugyanis egy 
több évtizedes, el-
avult rendszert pró-
bál meg a mai kor 
követelményeinek 
megfelelővé tenni. 
A Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara még 
2018-ban tett le az 
asztalra egy progra-
mot, amely az agrárium szereplőinek nyújt segítséget. Ebben a 
vaskos dokumentumban fogalmaztuk meg, hogy szükség van 
a rendszer megreformálására, az adózási feltételek megváltoz-
tatására. Ebben az érintett szereplőktől folyamatos támogatást 
kaptunk, végül pedig a Parlament 174 igen szavazat és 6 tartóz-
kodás mellett, ellenszavazat nélkül fogadta el a törvényjavasla-
tot” – fogalmaz Szél István.

A pandémiás helyzet sajnos nem könnyítette meg a törvény-
javaslat elfogadását, a tervek arról szóltak, hogy már tavasszal 
a Parlament elé kerül a javaslat, így a gazdálkodóknak és köny-
velőknek több idejük lett volna felkészülni a 2021. január 1-től 
életbe lépő változásokra. A járványhelyzet azonban nem tette 
ezt lehetővé, így csak novemberben sikerült törvényi szintre 
emelni a döntést. Szél István kiemelte, hogy az új rendszerrel a 
gazdálkodók nem járnak rosszabbul, sok tekintetben még ked-
vezőbb is lesz az új forma. Ez érinti például az adminisztrációs 
terheket is, amelyekből a jövőben sokkal kevesebb lesz.

„A gazdálkodónak 
gazdálkodnia kell. Földet 
művelni, jószágot nevel-
ni, takarmányt előállítani, 
nem pedig a papírmun-
kával foglalkozni” – tet-
te hozzá a NAK Csong-
rád-Csanád megyei 
elnöke.

Szűts László igazgató 
szerint is kiemelten fon-
tos volt, hogy a korábbi 
rendszert új és tisztább 
mederbe tereljék, mo-
dernizálják a korábbi for-
mát.

2021. január 1-től, így három új forma jön létre. Az Ősterme-
lői, az Őstermelők Családi Gazdasága és a Családi Mezőgazda-
sági Társaság rendszere.

„Megpróbáltuk a törvényt úgy alakítani, hogy mindenki meg-
találja a saját helyét és helyzetét. Vannak tevékenységek pél-
dául, amelyek az őstermelők egyéni vállalkozóként végeznek. 
Ez a rendszer bonyolult, a tisztítására volt szükség. A jelenlegi 
őstermelők így automatikusan az új őstermelői rendszerbe fog-
nak belépni, ami az esetek nagy százalékában, csaknem teljes 
egészében, kedvező adózási feltételeket jelenthet” – fogalmaz 
Szűts László.

Őstermelő a 16. életévét betöltött természetes személy lehet, 
aki saját gazdaságában folytatja őstermelői tevékenységét. Fon-
tos változás az is, hogy az őstermelő az őstermelői tevékenysége 
tekintetében nem lehet egyéni vállalkozó. Ezzel együtt azonban 
kibővülnek az őstermelőként végezhető tevékenységi körök is. 
A mező-, erdőgazdasági tevékenységek, a termékfeldolgozás és 
a kiegészítő tevékenységek – például falusi turizmus, kézműves 
tevékenységek, munkagép bérbeadás, stb. – is elérhetővé vál-
nak. Fontos, hogy az őstermelő ez utóbbiak kapcsán is kedvező 
adózási formával élhet, amennyiben a kiegészítő tevékenység-
ből befolyó bevétel nem haladja meg a teljes bevétel 25%-át. Ha 
mégis meghaladja, akkor már más adózás alá esik az érintett 
őstermelő.

Az egyszerűsítésnek köszönhetően három kategória áll majd 
az őstermelők rendelkezésére adózási szempontból. A beval-
lásmentes kategória, az átalányadózás és a tételek költségelszá-
molása. A legkisebb őstermelők továbbra is adómentességet 
élveznek majd, ennek mértéke az éves minimálbérhez igazo-
dik, így a korábbi 600 ezer forintról közel 1 millió forintra nő 
az értékhatár. Továbbá az átalányadózást választók is nagyobb 
kedvezményekre számíthatnak a korábbiakhoz képest, a téte-
les költségelszámolást választók életében viszont nem történik 
változás.

Az Őstermelők családi gazdasága (ÖCSG) formába a jövő-
ben a közös őstermelők és a családi gazdaságok tartozhatnak. 
A rendszer jellemzője, hogy tagjai 16 éven felüli őstermelők le-
hetnek, ugyanakkor, ha 2020. december 31-ig 16 éven aluli tagja 
is volt a családi gazdaságnak, akkor ő maradhat az ÖCSG rend-
szerben is tag – fontos kitétel az is, hogy ehhez a formához lega-
lább két tagra van szükség, az érintetteknek pedig hozzátartozói 
viszonyban kell állniuk egymással. Ezen kategória esetében a 
kedvezményes adózás felső értékhatára nem haladhatja meg 
a 4 főre számított átalányadózási értékhatárt, amely körülbelül 
80 millió forint.

Továbbá új kategóriaként jelenik meg a Családi mező-
gazdasági társaság, amely tulajdonképpen egy minősítő ka-
tegória, a már meglévő gazdasági egységek számára is. A 
minősítést a Kamara végzi, a beérkezett kérelem alapján, 
ennek azonban feltételei vannak. Gazdasági társaság, szö-
vetkezet vagy erdőbirtokossági társulat kell, hogy legyen a 
kérelmet benyújtó, minimum két taggal, a tagoknak pedig 
hozzátartozói láncolatban kell állniuk egymással, és kizáró-
lag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet foly-
tathatnak. 

Az új törvénnyel és adózással kapcsolatos információkról az 
érintettek a falugazdászok segítségét is kérhetik, de a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara honlapján, a nak.hu-n is külön aloldal 
foglalkozik a változásokkal, ahol bővebben és teljes részletes-
séggel taglalják az új kategóriákat és a kedvezményes adózási 
lehetőségeket.

szcs
fotó forrása: portfolio.hu
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Minden jog fenntartva!

Két győzelem és két döntetlen, valamint javuló játék jel-
lemezte ősszel a Székkutas TC megyeegyes labdarúgó csa-
patát.

A 2019/2020-as idény meglehetősen nehezen alakult az ak-
kor friss feljutó Székkutas TC számára a labdarúgó megyei élvo-
nalban. A csapat ősszel egyetlen mérkőzésén sem tudott nyerni 
és a megrendezett két tavaszi meccsen is alulmaradt. 60 kapott 
góllal zárta a csonkaszezont. Szerencsére azonban nem voltak 
kiesők az élvonalban a vírushelyzet miatt, így ősszel újból a me-
gyei élvonalban vághatott neki a szezonnak a csapat.

Az első mérkőzés, augusztus 22-én kőkeménynek ígérkezett, 
hiszen a bajnokaspiráns Makó FC érkezett Székkutasra, sima 
7-0-s vereség lett a vége, ám a második fordulóban sikerült 
pontot csípni az UTC ellen, aztán szoros csatát vívni a Szentes 
ellen. Szeptember 19-én magabiztos játékkal legyőzték 3-0-ra 
a Kiskundorozsmát, egy héttel később pedig a Szeged-Csanád 
Grosics Akadémia II-es csapatát 4-2-re gyűrték le. Mindeközben 
az előző évihez képest majd’ feleannyi kapott góllal abszolválni 
a félszezont.

„Sokszor próbálom sulykolni a játékosokban a taktikai dol-
gokat, hogy muszáj bizonyos elemeket betartani, azért, hogy 
ne legyenek gubancok. Azt veszem észre, hogy egyre jobban 
működnek a dolgok, a fiatalok is ügyesen állnak be a sorba. Az 
évek kellenek, bele kell tanulni ebbe az osztályba, pláne nálunk, 
ahol sok játékos korábban a megyekettes, megyehármas baj-
nokságban játszott. Idő kell hozzá, de úgy érzem, hétről-hétre 
javulunk” – nyilatkozta lapunknak Bartyik Norbert edző.

Az utolsó őszi mérkőzések ugyan nem alakultak tökéletesen, 
igaz, az élmenőkkel hozta össze a sorsolás a csapatot.

„Volt néhány csalódást keltő eredményünk, ám akadt olyan 
is, ahol kellemes meglepetést nyújtott a csapat. Mi nem bajnok-

8 ponttal zárta az őszt a Székkutas TC
ságot akarunk nyerni, így vannak mérkőzések, amelyen nem mi 
vagyunk az esélyesek. A fontos, hogy a riválisokat minél inkább 
el tudjuk csípni, őket kell legyőzni, hogy bennmaradjunk az 
osztályban. Persze a kötelezőgyőzelmek a legnehezebbek, ezt 
többször megtapasztaltuk, máskor viszont nem várt pontokat 
sikerült szerezni” – teszi hozzá a tréner.

A kutasi focicsapat helyzete és lehetőségei persze részben má-
sok, mint néhány rivális esetében. Az infrastruktúra adott, anyagilag 
azonban mégis mások a lehetőségek, és ahogy azt Bartyik Norbert 
is kiemeli, a labdarúgás már ezen a szinten is kezd pénzorientált 
lenni. Szerencsére azonban a helyi fiatalok és az alacsonyabb osz-
tályokból, esetleg Orosházáról érkező játékosok jól kapcsolódtak 
be a munkába, akarnak, szeretnek játszani és hétről-hétre bizonyí-
tanak, amelyben az edzésmunkának is nagy szerepe van.

„A heti három edzést igyekszünk tartani. Vannak nehézségek, 
nem mindenki veszi egyformán komolyan. Igaz aztán a bajnoki 
meccseken az ember a saját bőrén tapasztalja, hogy heti egy 
edzéssel nem lehet jó teljesítményt nyújtani, a pontokért hét 
közben is meg kell dolgozni. Természetesen úgy alakítjuk ezt, 

hogy mindenkinek jó legyen. A mostani időszakban sem álltunk 
le teljesen, heti 1-2 mocorgás van, igyekszünk egy picit focizni, 
kötetlen jelleggel. Január közepétől szeretnénk jobban beleállni 
a munkába és készülni a tavaszra” – zárta gondolatait az edző.

A tervek szerint a csapat első mérkőzése az Apátfalva ellen 
elmaradt őszi mérkőzés pótlása lesz február 27-én.
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Ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlóknak, hogy 
hozzájárulásukkal még szebbé és boldogabbá varázsolták 
a székkutasi gyerekek Mikulás-napját!

Bagi Mátyás
Csanád Média Kft.
CSOMIÉP Kft.
Délút Kft.
Henes Zoltán
Hunor Coop Zrt.
K-Farost Kft.
Máté Péter
Mihály Károly
Misur Gyöngyi

Origo Kft.
P’Regula Kft.
System Service Kft.
Szakács Zoltán
Székely Bt.
Székkutasi Motorosok Baráti Köre
Szél István
Vándorsólyóm Kft.

Székkutas Községi 
Önkormányzat


