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80 millióból újul meg a székkutasi sporttelep
Soha nem érkezett még ekkora összeg a székkutasi sportélet fejlesztésére -

derült ki a november 19-ei sajtótájékoztatón, ugyanis közel 80 millió forintból

újul meg a sportcsarnok, a focipálya, az öltözõ, de új játszótér is épül a sport-

telepen. (Írásunk a 6. oldalon)
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Varga: 2014 
a kiskeresetû családok 

adócsökkentésének 
éve lesz

Az adótörvény legfontosabb elemét kétség kívül a családi

adókedvezmény kiterjesztése adja – mondta Varga Mihály a

Magyar Nemzetnek.

A nemzetgazdasági miniszter kifejtette: az intézkedés

lényege, hogy azok a szülõk, akik a gyermekek után járó

kedvezményt jelenleg nem tudják teljes egészében igénybe

venni, a következõ évtõl az összegekkel adójuk mellett a járulé-

kaikat is csökkenthetik.

A kedvezmény jelentette lehetséges adómegtakarítás így 16

százalékról a bruttó bér 33 százalékára növekszik. A lépés

nagyjából ötvenmilliárd forinttal hagy többet csaknem 270 ezer

háztartásban – magyarázta Varga Mihály, aki szerint a lépés

nem szorul különösebb magyarázatra, ki vitatná, hogy nincs

jobb befektetés a gyermekeknél.

Akkor cselekszünk tehát a leghelyesebben, ha a nevelés

költségeit a szülõknél hagyjuk – tette hozzá.

Minden idõk egyik leggyakorlatiasabb adótörvényét fogadta

el november 18-án az Országgyûlés – fogalmazott a miniszter.

„Az egyes intézkedések megfogalmazásakor az adózók,

vagyis a polgárok és a vállalkozások észrevételeibõl, panaszai-

ból indultunk ki. A megszavazott paragrafusok egyfelõl mér-

séklik a szabályszerûen mûködõ vállalkozások terheit, másrész-

rõl újabb kísérletet tesznek az adócsalók kiszûrésére, a

visszaélések lehetõségének szûkítésére. Mindezt úgy, hogy

2014 az adócsökkentés éve lesz a kis keresetû családoknak” –

mondta Varga Mihály. Forrás: MTI

Ne gátoljanak, 
segítsenek a bankok!

A Fidesz frakcióvezetõje arra kéri a bankokat, hogy ne

gátolják, hanem segítsék a fizetési késedelemmel rendelkezõk

belépését az árfolyamgátba. Rogán Antal azt mondta: több

bank ügyfele is jelezte, hogy a késedelmesen fizetõk

szerzõdéseit hirtelen elkezdték felmondani azért, hogy ne

léphessenek be a számukra is megnyíló árfolyamgátba. A

frakcióvezetõ arra kérte a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy

soron kívül vizsgálják ki az ilyen eseteket.

November 4-én terjesztette be a Fidesz, november 5-én pedig el

is fogadta a parlament a devizahitelesek újabb mentõcsomagját: a

90 napja nem fizetõ adósokon azzal segítenek, hogy számukra is

kiszélesítették az árfolyamgátba való belépést. Az új törvény alapján

azok is kérhetik, akik régebb óta nem tudják fizetni a jelzáloghite-

lüket, de végrehajtás még nem indult ellenük -írta a hirado.hu.

Több tízezer forinttal is csökkenhet a havi törlesztõ részletük

azoknak, akik a parlamenti döntés értelmében be tudnak lépni az

árfolyamgátba. Több mint 100 ezer olyan család van

Magyarországon, akiknek 90 napon túli tartozása van a bank felé.

Rogán Antal szerint azonban több bank ügyfele is jelezte, hogy

a tartozással rendelkezõ ügyfelek szerzõdéseit hirtelen elkezdték

felmondani azért, hogy a fizetési elmaradással rendelkezõ adósok

ne léphessenek be az árfolyamgátba.

A Fidesz frakcióvezetõje ezért arra kérte a bankokat: ne gátol-

ják, hanem segítsék a fizetési késedelemmel rendelkezõk belépé-

sét az árfolyamgátba. A Magyar Nemzeti Bankot pedig arra:

vizsgálja felül a szerzõdések hirtelen felmondását.

Varga Mihály azt mondta: bízik benne, hogy 2014 a lakáscélú

devizahitelek kivezetésének éve lesz, de addig is segítenek, aki-

nek csak lehet.  "Április végéig kilakoltatási moratórium van. A

legrosszabb helyzetben lévõ adósok, ügyfelek számára azt a

reményt tudjuk mondani, hogy a következõ hat hónapban nincs

kilakoltatás, tehát a következõ hat hónapot kell felhasználnunk

arra, hogy további megoldásokat dolgozzunk ki" - közölte a

nemzetgazdasági miniszter.

Néhány éve még 750 ezer családnak volt devizahitele Magyaror-

szágon. A kormány korábban több lépésben is segített az adóso-

kon: mintegy 170 ezren éltek a kedvezményes végtörlesztés lehe-

tõségével. Ugyanennyi adóson segített korábban az árfolyamgát

lehetõsége, a Nemzeti Eszközkezelõ pedig mintegy 11.500 ingatlant

ajánlott fel a hitelkárosult embereknek. Ezzel eddig mintegy 350

ezer adósnak nyújtottak jelentõs segítséget. Forrás: hir6.hu

Havi két készpénzfelvétel
ingyen lesz 

Elfogadta a parlament a pénzügyi rezsicsökkentésrõl

szóló törvényjavaslatot, így havi kétszer ingyen lehet majd

pénzt felvenni, összesen 150 ezret.

Jövõ februártól minden banknak biztosítania kell, hogy

ügyfelei havonta legalább kétszer ingyen vehessenek fel

készpénzt az automatákból, összesen százötvenezer forintot. A

pénzügyi rezsicsökkentésrõl szóló fideszes törvényjavaslatot

november 11-én fogadta el az Országgyûlés 303 igen

szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett.

A törvény értelmében azoknak lesz lehetõségük ingyenesen

készpénzt felvenni magyarországi automatákból, akik elmúltak

16 évesek, magyarországi lakóhelyük vagy tartózkodási helyük

van, és nyilatkoztak arról, hogy melyik fizetési számlájuk eseté-

ben kérik a díjmentes pénzfelvétel lehetõségét. Nyilatkozni -

szemben a korábbi tervekkel - nemcsak személyesen a

pénzintézetnél lehet majd, hanem netbankon keresztül is

december 1-je és jövõ január 20-a között.

Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakcióvezetõje elmondta,

nem számít arra, hogy az ingyenes készpénzfelvétel miatt emel-

kedne más banki szolgáltatások díja. Indoklásul hangsúlyozta,

hogy egyrészt a pénzintézetek között is verseny van, másrészt a

parlament már korábban megerõsítette a pénzügyi felügyeletet.

Forrás: mno.hu 

150 milliárd forint jut a 
pedagógusok béremelésére jövõre

A jövõ évi költségvetés 150 milliárd forintot különít el a

pedagógusok béremelésére – mondta Hoffmann Rózsa

október 25-ei ózdi sajtótájékoztatóján.

A köznevelésért felelõs államtitkár úgy fogalmazott: idén jószeri-

vel minden pedagógusnak emelkedett a fizetése, és novembertõl

azoké is nõ, akik október elején még a korábbinál kevesebbet

kaptak. Mint mondta, a mostani béremelés csak az elsõ, és ezt

2017-ig minden év szeptemberében továbbiak követik.

Hozzátette: ebben az évben 32 milliárd, a jövõ évben pedig

több mint 150 milliárd forintot biztosít a költségvetés a

pedagógusok béremelésére. Kiemelte, hogy a béremelés a

munkában eltöltött idõn kívül nem díjaz egyéb szempontokat, de

jövõ szeptembertõl megkezdõdik a minõsítés rendszerének érvé-

nyesítése. A túlóra fogalma azonban kikerült a köznevelés

rendszerébõl - mondta Hoffmann Rózsa. Forrás: MTI
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Székkutasnak nincs 
szüksége hitelre

A 2014-es költségvetési koncepciót fogadták el október

28-án a székkutasi képviselõk. A testületi ülésen kiderült,

hogy hitel nélkül mûködik az önkormányzat, nincs is

szüksége kölcsönre.

Soros ülését tartotta október 28-án a székkutasi képviselõ-

testület, ahol a képviselõk a 2014-es költségvetési koncepciót

is elfogadták. A jövõben nagy beruházások zajlanak a

településen, ugyanis közel 3 milliárdos fejlesztés valósul meg

Székkutason. - Az uniós beruházásoknak biztonságosan meg

kell valósulniuk - mondta Szél István polgármester.

Mindezek mellett a 2013. I-III. negyedéves költségvetési

koncepcióból kiderült, hogy nincs hitele Székkutas Község

Önkormányzatának, de nincs is rá szüksége - erõsítette meg

a polgármester. Az állam közel 42 milliót vállalt át, így a hitel

évi hárommilliós kamatja sem terheli már az önkormány-

zatot.

A napokban két pályázatot is sikeresen lezártak. Megnyitott

a falumúzeum, valamint elkészült a belvízelvezetõ rendszer.

A testületi ülésen a tanyagondnok, Török Nándor beszá-

molóját is elfogadták. A tanyagondnoki szolgálat tavaly indult

a településen, mintegy 350 lakossal foglalkozik. Folyamato-

san járja a külterületet, nem csak a szociális ügyekkel foglal-

kozik. A.S.

250 védõoltás érkezett 
a településre

Megkaptuk a kormányhivataltól az influenza elleni

védõoltásokat, amelyeket többen ingyenesen vehetnek fel a

településen - tájékoztatta lapunkat dr. Bakos Attila háziorvos.

- A védõoltásokat az idõsek, a cukorbetegek, az asztmások,

a szív- és daganatos betegségekben szenvedõk vehetik fel díj-

mentesen. Ezen kívül a vakcinát ingyenesen igényelhetik az

egészségügyben és a baromfitelepeken dolgozók - kezdte

beszélgetésünket dr. Bakos Attila. Hozzátette, a vírus ellen

mindenkinek védekeznie kell, egészséges életmóddal,

zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával, valamint rendszeres

testmozgással, ugyanis ritkán elõfordulhat, hogy az influenza

fertõzés miatt halálos szövõdmény, például súlyos tüdõgyul-

ladás, veseelégtelenség és szívizomgyulladás alakul ki a bete-

geknél.

A községbe összesen 250 védõoltást rendeltek, de utánpótlás

érkezik, ha a jelenlegi elfogy. 

- Nagyon jónak tartom, hogy ilyen lehetõség adódik

Székkutason, tekintve, hogy országosan évente 1-1,5 millió

ember esik bele az influenzába. Aki csak teheti, az vegye fel a

védõoltást, mert életet menthet - folytatta a háziorvos. 

- Nagyon ritkán, de elõfordulhatnak mellékhatások. Az oltás

után néhány nappal kialakulhat láz, de ez a legtöbb esetben

kezelés nélkül elmúlik - ismertette dr. Bakos Attila. Elmondta,

aki belázasodik, az jelezze, és a jövõben csak akkor oltják be,

ha erre nagyon komoly indok áll rendelkezésre.

A védõoltást a rendelõ valamennyi munkatársa felveszi. 

Megyeri József Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Mint azt minden kutyatulajdonos jól tudja, nemcsak az

ebek chippelése kötelezõ, de az évenkénti veszettség elleni

védõoltás és féregtelenítés is. 

A törvényi rendelkezések értelmében már csak

mikrochippel ellátott állat oltható. Mivel mind az oltás, mind

a chip beültetésének elmulasztása szabálysértés, érdemes

minden kutyatulajdonosnak, aki eddig nem tette meg, az

ebet chippel elláttatnia, és a védõoltás elmulasztása esetén

az állatot beoltatnia.

Továbbá azon személyek, akik az állatokról a nyilvántar-

tást még nem adták le a Polgármesteri Hivatalba, azt legké-

sõbb november 30-ig megtehetik, az esetleges szankcio-

nálások elkerülése végett.

Dr. Makay Attila állatorvos elérhetõsége: 

+3630/979-32-32

Szilveszteri bál 
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Székkutas Község Önkormányzata 1,2 millió forint vissza

nem térítendõ kormányzati támogatásban részesült, ame-

lyet 80 erdei köbméter tûzifa vásárlására lehet felhasználni

- nyilatkozta Hunyák Zsuzsanna jegyzõ.

- A szociálisan rászorulók november 26-tól kérelmezhetik,

hogy kapjanak tûzifát. Az elbírálás során elõnyben részesülnek

azok, akik rendszeres szociális támogatást kapnak az önkor-

mányzattól, például aktív korúak ellátását, lakásfenntartási

támogatást. Egy háztartás maximum öt köbméter fát kaphat -

ismertette Hunyák Zsuzsanna, aki elmondta, a november 25-ei

testületi ülésen állapítja meg a képviselõ-testület, azokat a

szabályokat, amelyek alapján a támogatás megállapítható, így

pl. a jövedelemhatárt, az eljárási rendelkezéseket.

- A tûzifát február 15-ig kell kiosztani - tájékoztatott a jegyzõ,

aki zárásként elmondta, tavaly 53 köbmétert osztottak ki, ezzel

120 családon segítettek. Megyeri József 

8,5 millióból fejlesztik 
az egészségügyet 

Többek között 24 órás vérnyomásmérõvel, 24 órás EKG-

val és defibrillátorral gazdagodik Székkutas. A részletekrõl

dr. Bakos Attila háziorvossal beszélgettünk.

- Az idén meghirdetett LEADER pályázaton mintegy

négymillió forintot nyert a vállalkozásom, amely a székkutasi

praxisomat is üzemelteti. Emellé négymilliót önerõbõl biztosí-

tottam, valamint Székkutas Község Önkormányzata 750 ezer

forint támogatást nyújtott. Az összegyûlt 8,5 millió forintot fej-

lesztésekre és szûrõvizsgálatokra fordítjuk, amelyekre a jövõ

évben lehet számítani - tájékoztatott dr. Bakos Attila. 

- Többek között 24 órás vérnyomásmérõt, 24 órás EKG-t és

defibrillátort vásárolunk, valamint a praxis berendezését újítjuk.

Olyan fúróeszközt is beszerzünk, amellyel súlyos, életveszélyes,

sokkos állapotban lévõ betegeknek tudunk vénát biztosítani.

Csecsemõ, gyermek és felnõtt újraélesztõ eszközöket is

veszünk - folytatta a háziorvos. 

- Az EKG vizsgálattal már helyben felismerhetjük a szívritmus

zavarokat, így a más településeken rendelõ kardiológusoknak

már úgy tudjuk küldeni a betegeket, hogy sokkal több informá-

ciót tudunk a beteg állapotáról - zárta dr. Bakos Attila. 

Megyeri József 

Új tiszteletes Székkutason
Új tiszteletes szolgál októbertõl Székkutason. A Kutasi

Hírek Vladár Sándor református lelkipásztorral beszélgetett.

- Elõzõleg a Debreceni Egyházmegyében található

Hajdúbagoson szolgáltam, innen kerültem Székkutasra -

nyilatkozta Vladár Sándor református lelkész. 

- A tapasztalataim szerint a hatékony munkához szükséges

alapfeltételek adottak a településen. Az itt élõ emberek barátsá-

gosak, közvetlenek, ismerik az összetartozás érzését. A

szolgálatom során szeretnék fiatalokkal és idõsekkel egyaránt

jó kapcsolatot ápolni - folytatta Vladár Sándor. 

- Úgy gondolom, fontos, hogy a lelkipásztor helyben éljen. Bár

debreceni lakos vagyok, a hét túlnyomó részében Székkutason

tartózkodom - zárta a lelkipásztor. Megyeri József 

Idén is osztanak tûzifát Székkutason

Ingyenes úszási lehetõség a
székkutasiaknak Vásárhelyen

Szeptember óta rendszeressé vált, hogy Székkutas

Község Önkormányzata az egészségmegõrzés jegyében fog-

lalkozásokat szervez. Újdonság, hogy hetente egyszer nyolc

fõ utazhat ingyenesen Hódmezõvásárhelyre, a Török

Sándor Strandfürdõ és Gyarmati Dezsõ Sportuszodába.

Székkutas Önkormányzata a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1108

kódszámú „Az egészségesebb Székkutasért" elnevezésû

pályázata keretében minden héten kedden, 8 fõ részére ingye-

nes úszást szervez Hódmezõvásárhelyre. A fürdõzésre a helyiek

a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában, vagy a 3630/903-

01-89-es telefonszámon jelentkezhetnek a foglalkozást

megelõzõ napig, azaz minden héten hétfõig.

A szervezõk remélik, hogy az úszás is legalább annyira

népszerû lesz a székkutasiak körében, mint a pilates, a gyógy-

torna, vagy a Fõzõklub, melyeknek ezidáig közel 200 fõs

látogatottságuk volt.

- Nagyon örülünk Székkutason, hogy bejárhatunk úszni Hód-

mezõvásárhelyre - mondta a november 19-ei esti elsõ foglalko-

záson Balogh Annabella, aki szerint ez azért is hasznos, mert

nem mindenki tudja megoldani az átjárást. Köszönjük az

önkormányzatnak, hogy közremûködött ebben az ügyben és

sikerült összehozni ezt a programot.

- Én is azért jöttem, mert nagyon szeretek úszni - mondta a

fiatal lány, aki most rendszeresen nem sportol, hobbi szinten

kézilabdázik és pilatesre jár. A.S.
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80 millióból újul meg 
a székkutasi sporttelep

Soha nem érkezett még ekkora összeg a székkutasi

sportélet fejlesztésére - derült ki a november 19-ei

sajtótájékoztatón, ugyanis közel 80 millió forintból újul meg

a sportcsarnok, a focipálya, az öltözõ, de új játszótér is épül

a sporttelepen.

- A sporttelep fejlesztése közel 80 millió forintból valósul

meg, ami két civil szervezet, a Tömegsport Club Székkutas,

valamint a Székkutasi Gyermekek Tanulását és Mûvelõdését

Segítõ Alapítványnak köszönhetõ - kezdte a sajtótájékoztatót

Szél István polgármester, aki elmondta, hogy a munkálatok

november 19-én kezdõdtek és elõreláthatólag jövõ év májusára

fejezõdnek be.

- A székkutasi sportpálya felújítása és játszótér fejlesztése

mintegy 23 millió forintból valósul meg. Ebbõl a pénzbõl a fut-

ballpálya világításának korszerûsítésére kerül sor, de 400

méteres futópálya is létesül. 300 méter hosszúságban két sávot,

míg 100 méteren négy sávot alakítanak ki. Mindezek mellett egy

teljesen új játszótér is megépül, ahol nyolc játszótéri elem kerül

elhelyezésre. Továbbá a sportpályák védelme érdekében új

horganyzott drótfonatos kerítéssel veszik körbe a telepet -

számolt be a polgármester, aki a sportcsarnok felújítására is

kitért.

Az épület teljes hõszigetelést kap, de kicserélik

nyílászárókat, illetve a teljes tetõszerkezetet. A 49 millió forint-

ból az öltözõket, mosdókat is felújítják, valamint új fûtési

rendszert kap az épület.

Horváth Zoltán, a Tömegsport Club Székkutas elnöke

elmondta, hogy az egyesület TAO (társasági adó) pályázat

keretében nyert 6,2 millió forintot, ami mellé a helyi

önkormányzat további 2,7 millió forint önerõt biztosít, így közel

9 millió elköltésére nyílik lehetõség. Ebbõl a pénzbõl a füves

pálya teljes felújítására kerül sor, valamint a szabványoknak

megfelelõ kispadokat vásárolnak.

- Az egyesület korábbi években már részesült társasági adó-

kedvezményben. Ezeket az összegeket felszerelések

vásárlására fordítottuk - zárta az elnök.

- November 23-án tartják az utolsó mérkõzést a székkutasi

futballpályán. Ezt követõen építési területnek bizonyul a terület,

így oda a helyiek nem léphetnek majd be. Az iskolai

testnevelési órákat pedig a Mûvelõdési Házban tartják - tette

hozzá Szél István.

A.S.

Programajánló
November 26-án, 17 órakor, a Mûvelõdési Ház civil

termében a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1108 kódszámú "Az

egészségesebb Székkutasért" elnevezésû pályázat

keretében "Lelki egészségünk védelme" címmel Gál Zita

pszichológus tart elõadást. 

November 27-én, 16 órától Fõzõklub a TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-1108 kódszámú "Az egészségesebb Székkutasért" elne-

vezésû pályázat keretében, a Területi Gondozási Központ-

ban. Téma: Alacsony GI étrend

November 28-án, 17 órától csoportfoglalkozás a stresszke-

zelés és a lelki egészség megõrzése jegyében a TÁMOP-6.1.2-

11/1-2012-1108 kódszámú "Az egészségesebb Székkutasért"

elnevezésû pályázat keretében, a Retro Pince Cafeban 

November 29-én a Székkutasi Olvasókör immár 3. alkalom-

mal adventi koszorú készítést szervez a szökõkútra.

Segítõket várnak 8 órától.

December 1-jén, 16 órakor az 1. gyertyagyújtás az adventi

koszorún.

December 5-én a falu utcáit bebarangolva lovas kocsin

érkezik a Mikulás a Mûvelõdési Házhoz 17 órakor, ahol édes-

séggel kedveskedik a gyerekeknek. A civil szervezetek és

magánszemélyek felajánlásait (alma, dió, szaloncukor,

mandarin) a Könyvtárba lehet leadni 2013. december 04-ig.

December 8-án, 16 órakor 2. gyertyagyújtás az adventi

koszorún.

December 9-én, 17 órakor, a Mûvelõdési Ház civil

termében a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1108 kódszámú "Az

egészségesebb Székkutasért" elnevezésû pályázat

keretében dr. Bakos Attila háziorvos tart elõadást. 

December 15. 16 órakor 3. gyertyagyújtás az adventi

koszorún.

December 18-án, 16 órától Fõzõklub a TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-1108 kódszámú "Az egészségesebb Székkutasért" elne-

vezésû pályázat keretében, a Területi Gondozási

Központban. Téma: Karácsonyra is egészségeset

December 22. 14 órától adventi délután a Retro Pince Cafe

elõtti téren. 16 órakor 4. gyertyagyújtás az adventi koszorún.

Gyógytorna a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1108 kódszámú "Az

egészségesebb Székkutasért" elnevezésû pályázat

keretében minden héten hétfõn 16:30-17:15 között a Gregus

Máté Általános Iskolában.

Pilates minden héten szerdán 17:15-18:15 között a Gregus

Máté Általános Iskolában.

Úszás minden héten kedden a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1108

kódszámú "Az egészségesebb Székkutasért" elnevezésû

pályázat keretében 17:30-19:30 között Hódmezõvásárhelyen,

a Török Sándor Strandfürdõ és Gyarmati Dezsõ Sportuszo-

dában. Indulás:17 óra 30 perckor a Mûvelõdési Ház elõtti

parkolóból. Az úszóbérlettel a fürdõ területén lévõ vala-

mennyi medence használható! Jelentkezni a Polgármesteri

Hivatalban lehet.



2013. november 7

Bárányhimlõ elleni védõoltást kapott meg négy székku-

tasi gyermek november 6-án kora délután, melyet dr. Bakos

Attila háziorvos adott be a kicsiknek.

A bárányhimlõ elleni védõoltás elsõ részét egy hónapja

kapták meg a gyerekek, akik november 6-án a második, egyben

utolsó oltást kapták meg a háziorvostól. - Az oltás lényege, hogy

a gyerkõcök ne kapják el a bárányhimlõt, valamint az azzal járó

szövõdményeket. Nagyon ritkán, de komoly betegségeket, mint

például agyhártyagyulladást is okozhat a bárányhimlõ - mondta

a háziorvos.

A védõoltást Székkutas Község Önkormányzata biztosította a

helyieknek. - Azt gondolom, hogy becsüljük meg, hogy ilyen

lehetõség van, mert nagyon kevés település engedheti meg

magának - zárta dr. Bakos Attila. A.S.

nyert, több mint 400 millió forintot. Ez 170 munkahely

megtartására és 50 új teremtésére nyújt lehetõséget.

- A Visszhang utcai Olvasókör 2011 óta kíséri figyelemmel a

Leader pályázatokat. Sikerrel pályáztunk és nyertünk az Újvá-

rosi Nap és a gyermeknap megszervezésére.  Az épület fûtés-

korszerûsítésre is pályáztunk, falikazánt szerzünk be, amellyel

csökkennek az olvasókör kiadásai - mondta Zsarkóné Sánta

Zsófia elnök.

Háj András, a Metripond-M93 Mérleggyártó Kft. kereskedelmi

és marketingmenedzsere kifejtette, az ipari mérleggyártással

foglalkozó vállalkozás a gyártáshoz szükséges termelõberende-

zésekre pályázott. A projekt 11 millió forint, a pályázat hétmillió

forintot biztosít. Az összegbõl korszerû daruvezérlõ egységet és

egy közepes teljesítményû fémszalag fûrészgépet vásárolnak.

- November 25-én indul a turisztikai tevékenységek

ösztönzése pályázati rendszer. Ezáltal lehetõség nyílik arra,

hogy támogassák a hódmezõvásárhelyi, mártélyi és székkutasi

szállásadókat, agroturizmussal foglalkozókat. Érdeklõdni a

vásárhelyi Polgármesteri hivatal elsõ emelet 14-es szobájában

lehet - zárta a sajtótájékoztatót Benkõ Zsolt, a pályázati csoport

munkaközösség vezetõje. Megyeri József

50 pályázó összesen 400 millió forintot nyert, ez 170

munkahely megtartására és 50 új teremtésére nyújt lehe-

tõséget – jelentette be Szél István, Vásárhelyi Vidék Jövõjé-

ért Egyesület elnöke a hódmezõvásárhelyi Városházán.

Sajtótájékoztatót tartott november 20-án Almási István, Hód-

mezõvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, Szél István, a

Vásárhelyi Vidék Jövõjéért Egyesület elnöke, valamint Háj And-

rás, a Metripond-M93 Mérleggyártó Kft. és Zsarkóné Sánta Zsófia

a Visszhang utcai Olvasókör képviselõje a hódmezõvásárhelyi

Városházán.

- A Vásárhelyi Vidék Jövõjéért Egyesület egy Leader

pályázattal 26 helyi mikró és kisvállalkozás fejlesztését támo-

gatja, összesen 218 millió forinttal. Ennek köszönhetõen közel

363 millió forint összértékû beruházás valósulhat meg Hódme-

zõvásárhelyen. Szintén egy Leader program szolgáltatásfejlesz-

tés területén helyi önkormányzatok és civil szervezetek kö-

zösségi tevékenységének fejlesztése valósul meg, 21 pályázó

összesen 42 millió forint támogatást nyert - jelentette be Almási

István polgármester.

Szél István, a Vásárhelyi Vidék Jövõjéért Egyesület elnöke

elmondta, június 17-tõl lehetett pályázni. Összesen 50 pályázó

Közös összefogással 
új járdaszakasz épült

A székkutasi lakosok és az önkormányzat összefogásával

1 kilométeres járdaszakasz épült a IV. körzetben. 

Líbor Ferenc és a környezõ szomszédai néhány évvel ezelõtt

fordultak segítségért az önkormányzathoz, egy a Pósai-tanyákat a

47-es fõútvonallal összekötõ járdaszakasz kialakítása ügyében. A

szakaszból 2010-ben hozzávetõlegesen 120 méter elkészült, azon-

ban a munkálatok folytatására a lakosok csak ígéretet kaptak. 

A jelenlegi vezetésnek köszönhetõen Székkutas Község

Önkormányzata 500.000 Ft összértékû építõanyaggal a kezde-

ményezés mellé állt, így a lakosok közremûködésével elkészült

az 1 kilométeres felület.

Líbor Ferenc elmondta, a "salakcsapást" már nem tudták

karbantartani, ezért is vált szükségessé a betonozás. Nagy öröm

számára a megújult szakasz, hiszen megkönnyíti a közlekedést.

Hozzátette, ezúton is köszöni az önkormányzat támogatását. 

Több mint kétszázan 
a szûrõvizsgálatokon

Székkutas Község Önkormányzata a TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-1108 kódszámú "Az egészségesebb Székkutasért" elne-

vezésû pályázata keretében október 19-én Egészségnapot

szervezett. 

A különbözõ szûrõvizsgálatokon megjelentek létszá-

mának adatai feldolgozásra kerültek, és a szervezõk legna-

gyobb örömére 208 fõ élt az ingyenes szûrõvizsgálat lehe-

tõségével.

A legtöbben a csontsûrûség mérésen (72 fõ) és a bõrgyógy-

ászati szûrõvizsgálaton (36 fõ) jelentek meg. A szûrõvizsgálatok

fontosságát jelzi, hogy néhány esetben további vizsgálatok

elvégzése vált szükségessé. 

A nõgyógyászati szûrõvizsgálatok még feldolgozás alatt áll-

nak. Az eredményekrõl értesítéssel lesznek az érintettek felé.

Türelmüket ezúton is köszönik!

Bárányhimlõ elleni védõoltást kaptak a székkutasi gyerekek

400 millióból fejlõdnek vásárhelyi 
vállalkozások és szervezetek
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Hiába volt alpolgármester és igazgató, mindig csak egy-

szerû gazdálkodónak vallotta magát Rostás János, a székku-

tasi R-Kutas Kft. nyugalmazott ügyvezetõ igazgatója, akivel

Égetõ Gyula beszélgetett a Rádió 7 október 27-ei Szõtte-

sében.

A Rádió 7 Szõttes mûsorának vendége Rostás János gazdál-

kodó, Székkutas korábbi alpolgármestere, Székkutas Díszpolgá-

ra, Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetettje volt.

Rostás János törzsgyökeres vásárhelyi, Külsõ-Szõrháton

született. A felmenõi körülbelül 150-200 éve telepedtek le és

gazdálkodtak ezen a területen. A család apai ágán õ az ötödik,

akit Jánosnak hívnak.

A Szõttes vendégének elmondása szerint a génjeiben van a

mezõgazdasági munkákhoz való viszonya. Ugyan az élet meg-

viselte és számtalan utat végigjárt, de ha valaki rákérdezett, mi a

foglalkozása, csak annyit mondott: „egyszerû szántó-vetõ vagyok".

Már kiskorában kivette a részét a ház körüli munkákból. Édes-

apja természetesen azt szerette volna, ha a családi gazdálkodást

viszi tovább, anyja vágya azonban az volt, hogy továbbtanuljon.

Három évig Csicsatérre, majd Sóshalomra járt iskolába. Az

utóbbinál nap mint nap öt kilométert kellett megtennie, sokszor

sárban, hóban és fagyban, hogy eljusson az iskolába, ennek

ellenére csodás gyermekkornak jellemzi fiatal éveit.

Késõbb a vásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium

diákja lett. A tanyasi iskolákhoz képest az intézményben akad-

tak nehézségei, de kitartással és szorgalommal végül megállta

a helyét.

1949-ben egy gyermekkori barátja, Mérey Kálmán mutatta be

neki a Fehér Gárda mozgalmat, melynek tagja és egyik vezetõje

lett. Az akkori rendszer ez idõben kezdte el szervezni a

termelõszövetkezeteket, a fehér gárdisták azonban nem fogad-

ták el, hogy az emberek vagyonát, például földet és jószágot

minden ok nélkül államosítsanak.

A szervezkedés 1950-ben véget ért, Rostás Jánosra és több

társára egy éjszaka törték rá az ajtót a szegedi ÁVO. A mûsor

vendége két és fél hónapot töltött a hatóság szegedi pin-

céjében, majd a Csillagbörtön vizsgálati fogdájába került. Az íté-

lõtábla elõtt öt nap alatt 29 fehérgárdistát ítéltek el, két társuk

halál, többek életfogytiglan büntetést kaptak. Rostás Jánost

életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, a máriaosztrai fegy-

házból csak 1959 végén szabadult.

Rostás János ezután három év rendõri felügyelet alatt állt, a

lakását este nyolc és reggel hat óra között nem hagyhatta el.

Egészen a rendszerváltásig, 1989-ig ellenõrizték heti-havi

rendszerességgel a hatóságok.

„A hitem mentett meg, istenhit nélkül nem bírtam volna ki" -

mondta a mûsor vendége, akitõl már számtalan alkalommal

kérdezték, hogy miért nem hagyta el Magyarországot. A válasz

minden esetben ugyanúgy hangzott: „mert ez a hazám". A 83

éves férfi úgy érzi, a megpróbáltatások és a szenvedések ellené-

re kárpótolta az élet, a feleségével, a két lányával és az

unokáival. Megyeri József

2013. évi Tanyafejlesztési Program keretében támogatást nyert székkutasi pályázatok

Kedvezményezett neve Célterület Projekt célja Támogatás

Bakosné Dimák Margit TP-2 Tanyagazdaságok fejlesztése 2 211 375 Ft

Hájzlinger András TP-2 Tanyagazdaságok fejlesztése 1 866 348 Ft

Baranyi János TP-2 Tanyagazdaságok fejlesztése 1 420 475 Ft

Horváth László TP-3 Tanyagazdaságok indító támogatása 850 000 Ft

Gratulálok a nyertes pályázóknak!    Szél István polgármester 

Családi események 
október hónapban

Születés: Baranyi Krisztina és Zádori Józsefnek Ádám

utónevû gyermeke.

Házasságkötés: nem volt.

Elhalálozás: nem volt.

Az embertelen idõkben is ember maradt


