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Sz él István: időben meg kell hallani a panaszokat
Különleges évet zár Székkutas. Befejeződött a település 

minden eddiginél nagyobb beruházása, a csatornázás, mely 
után az összes út új aszfaltburkolatot kapott. Szél Istvánnal, 
a község polgármesterével értékeltünk.

Kutasi Hírek: Mottó: azért születünk, hogy nyomot hagy-
junk magunk után. Ön szerint 2016-ra miért emlékeznek 
majd a székkutasiak?

Szél István: Elsősorban azért, mert sikerült befejeznünk a 
szennyvízberuházást. A közel 2 milliárd forint értékű projekt 
munkálatai túlnyomó részt lakossági elégedetlenség nélkül ér-
tek véget. Ez azért tölt el büszkeséggel, mert a település történe-
tének eddigi legnagyobb beruházásáról beszélünk. Ezt követő-
en – állami támogatással - a község összes szilárd burkolatú útja 
új aszfaltréteget kapott. 

Lázár János és a kormány segítségével sikerült elérnünk, 
hogy a csatornázás százszázalékos támogatottságú legyen. Ez 
azt jelenti, hogy a helyiek visszakapták a csatornázás során befi-
zetett hozzájárulásuk döntő többségét.

Az október 2-i népszavazás miatt is emlékezetes az év. 
Csongrád megyében Székkutason teljesítette a negyedik 
legnagyobb részvételi arányt, 62,24 százalékkal. Mindössze 
Óföldeák, Királyhegyes és Kövegy előzött meg bennünket. A 
székkutasiak megértették, mi történne akkor, ha a kötelező 
betelepítési kvóta által migránscsaládok költöznének a szom-
szédjainkba. Ezzel a képviselőtestület erős felhatalmazást ka-
pott a helyiektől.

Kutasi Hírek: Az eredmények után jöjjenek a mindenna-
pok. Mi történt a községben az elmúlt hónapokban?

Szél István: Tervezéssel telt az elmúlt időszak, ugyanis mint-
egy 500 millió forintos pályázati forrásból hat jelentős beruhá-
zást szeretnénk megvalósítani az elkövetkezendő két évben. 
Ezek közül a legfontosabb az Egészségház felújítása, ami 120 
millió forintból valósul meg. Ez a külső és belső korszerűsítést 
egyaránt magában foglalja. 

Ezzel párhuzamosan többek között a belvízelvezetés má-
sodik üteme, turisztikai fejlesztés, piackiépítés is megkez-
dődhet.

Kutasi Hírek: A fény mellett mindig van árnyék is. Székku-
tason mi az árnyékos oldal?

Szél István: Árnyékos oldal mindenhol van, azonban a de-
cember 12-i közmeghallgatás tapasztalatai azt mutatják, hogy 
a település jó irányba halad. Szinte egy kérdés sem érkezett 
hozzánk. Véleményem szerint ez azért van így, mert időben 
meghalljuk a helyiek panaszait, javaslatait és próbáljuk azonnal 
megoldani őket. 

Kutasi Hírek: Tekintsünk a jövőbe: mi várható 2017-ben?
Szél István: Az imént említett fejlesztéseket sikeresen vég-

hezvinni, ezzel még jobbá tenni a székkutasi emberek minden-
napjait. 

Kutasi Hírek: Egy gyermek mindig áldás. Idén Önöknél is 
gyarapodott a család.

Szél István: Megszületett a második fiúgyermekünk, Gel-
lért Zsigmond. Ez hatalmas erőt ad a mindennapokhoz. Sajnos 
azonban az elfoglaltságaim miatt sok esetben nem érek haza a 
gyermekfürdetésre, altatásra ezért is várom az ünnepeket, hogy 
többet lehessek velük.

Kutasi Hírek: Hogyan tölti az ünnepeket a Szél család?
Szél István: Mindig a családot helyezzük előtérbe. Megláto-

gatjuk a rokonokat, felelevenítjük a múltat, valamint beszélünk 
a jelenről és a jövőről is. Csak a gyermekek kapnak ajándékot, 
mi, felnőttek egymás jelenlétével ajándékozzuk meg egymást.

A két ünnep közötti időszak is a pihenésről szól. Ha az idő-
járás engedi, terepjáróba ülök és végigjárom a székkutasi pusz-
tát. Feltérképezem, milyen állapotban vannak a község külső 
részei, külterületi földútjai.  Ez azért is hasznos, mert január-
ban új ismeretekkel tudom magamat belevetni a munkába.
Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag újévet kívánok 
mindenkinek! 

Megyeri József

Nyertünk!
Szeptember végén értesültünk a Coop által meghirdetett 

országos alkotói pályázatról. Az üzlet logóinak felhasználá-
sával karácsonyi társasjátékot kellett készíteni. 

Elhatároztuk, hogy benevezünk a versenyre. Heteken keresz-
tül lázasan dolgoztunk. Amikor elkészültünk, kipróbáltuk mind 
a négy csapat által készített játéko t. Fájó szívvel adtuk postára és 
izgatottan vártuk a visszajelzést. November végén megkaptuk 
az értesítést, kétszáz pályamunka közül a zsűri a legjobb húsz 
közé választott minket. December 6-án a Coop Mikulás elhozta 
a nyereményünket. Nagyon szép Walt Disney-s takarót és párnát 
kapott minden tanuló. Nagyon boldogok vagyunk, köszönjük!

4. C osztály
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A gyerekekért báloztak Székkutason
A november 26-i székkutasi bálon minden a gyerekekről 

szólt, illetve minden a gyerekekért volt. Az óvodások és isko-
lások táncos, tréfás színpadi produkciókkal örvendeztették 
meg a jelenlévőket a 18. Székkutasi Gyermekek Tanulását 
és Művelődését Segítő Alapítvány javára szervezett rendez-
vényen.

A székkutasi Gregus Máté Általános Iskola és a Líbor Ilona 
Óvoda történetében immár hagyomány, hogy egy jó hangulatú 
összejövetellel lepik meg a településen élőket, azon belül is a 
növendékeket, szüleiket, rokonaikat, ismerőseiket.

A jótékonysági rendezvényen befolyt összeget minden év-
ben a Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő 
Alapítvány részére folyósítják, amelyből aztán az óvodások és 
az iskolások részére teremtenek elő különböző dolgokat. Tavaly 
például a gyerekek kirándulásokon, színi előadásokon vettek 
részt ebből a pénzből, illetve az iskolásoknak még két foci ka-
pura is futotta.

- Az idei évben is már megvan a helye a 18. jótékonysági bá-
lon összegyűlt összegnek. Az ovisok most is utazni szeretnének 
ebből a pénzből, illetve csakúgy, mint tavaly egy bábelőadásra 
is szeretnének ellátogatni. Az iskolások részére ezúttal udvari 
eszközöket, padokat, asztalokat kívánnak beszerezni, amelyek 
egyaránt használhatóak tanórai és szabadidős foglalkozásokon. 
Valamint a fedett biciklitárolót is szeretnék tovább bővíteni – 
tudtuk meg Patyi Évától, a Gregus Máté Általános Iskola tagin-
tézmény-vezetőjétől.

A rendezvényen Szél István polgármester köszöntötte a je-
lenlévőket. Azt hangsúlyozta beszédében, hogy az elmúlt idő-
szak székkutasi beruházásai adják meg az alapot a jövő generá-
cióinak boldogulásához. 

A gyerekek, pedagógusok a bálra rengeteget készültek. Több 
színpadi produkciót is láthatott a nagyérdemű a székkutasi Mű-
velődési Házban, kezdve a székkutasi olvasókör Napsugár nép-
tánc csoportjával.

Az ovisok nyuszi tánccal mutatkoztak be, amelyet az óvó né-
nik, Kecskeméti Károlyné és Lázár Judit tanították be. Megannyi 
kis füles, bojtos farkú csöppség rázta magát, nagy örömöt okoz-
va a szülőknek, akik mondanunk sem kell, végigkamerázták a 
pár perces produkciót.

Az iskola újonnan alakult fitness csapata is fellépett az est 
folyamán. Pap Szimonetta (6. osztály) és Baranyi Dóra (8. 
osztály) is a formációt erősítette. A lányok elmesélték, hogy 
év elején szervezte meg a csoportot Draskovics Diána. Heti 
egy alkalommal gyűlnek össze edzeni a lányok. Szimonetta 
és Dóra jó hangulatú próbákról számolt be, sokat készültek 
erre a fellépésre, amelyben a fitness csapat minden tagja 
részt vett.

A hetedik osztályosok is egy táncos produkcióval léptek 
fel. Ebben is, illetve az előbbi fitnessben is érdekelt volt Ko-
vács Enikő, aki elmondta, hogy az osztály lány tagjai tanultak 
be Zakariás Jolán osztályfőnök és az egyik tanuló, Bolacsek 
Nikolett vezetésével. Enikő még egy harmadik műsorszám-
ban is részt vett, akárcsak Bajnóczi Regina (6. osztály), ami 
nem volt más, mint a Cup Song (vagyis Pohár Dal) feldolgozá-
sa. Az énekkarosok Tatár Sándorné vezetésével a színpadon 
térdelve adták elő a darabot, amelynek során poharakkal 
zenéltek. A lányok hangsúlyozták, hogy ahhoz, hogy minden 
zökkenőmentesen történjen a nagy napon, nagyon sokat kel-
lett gyakorolni, hiszen egyetlen tévesztés felborította volna az 
egész produkciót.

A 3. osztályosok a Hófehérke és a hét törpe című mesét dol-
gozták át Molnár Adrienn tanárnő segítségével, modernizálták a 
szöveget, rengeteg vicces szituációt csempészve az előadásba.

A bál meglepetés produkciója pedig Bánfi Kata (8. osztály) 
nevéhez fűződik, aki Vásárhelyen tanul néptáncolni.

„Ahhoz, hogy ez a rendezvény ilyen szépen megvalósulhas-
son nagyon sok mindenkinek kellett a segítsége. A kollégák, a 
szülői munkaközösség, a Művelődési Ház dolgozói, valamint az 
önkormányzat is segített a szervezésben” – mesélte Patyi Éva.

ÉR.

Asztali naptárt karácsonyra!
Elkészült a 2017. évi asztali naptár, 

mely megvásárolható 
a Községi Könyvtárban 1990 Ft-os áron. 
A naptárt székkutasiak fotója színesíti, 

tájképekről, gyerekekről, eseményekről. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
2016. november 26-án  immáron 18. alkalommal 

szerveztük meg hagyományos jótékonysági bálun-
kat,melyet egy nyilvános főpróba is megelőzött. Mind-
két rendezvényünket nagy érdeklődés övezte, a fel-
készítő pedagógusoknak és a fellépő gyerekeknek 
köszönhetően színvonalas műsorral kedveskedtünk a 
tisztelt  közönségnek.  

Hálásak vagyunk azért, hogy a nemes ügy érdekében ilyen 
sokan megmozdultak és támogattak bennünket. Ezúton sze-
retnénk  köszönetet mondani a székkutasi gyermekek és 
pedagógusok nevében mindazoknak, akik  felajánlásaikkal, 
adományaikkal, tombolatárgyakkal hozzájárultak  a bál sike-
réhez,  köszönet a kollégáknak, szülőknek, a művelődési ház 
dolgozóinak és mindenkinek, akik  aktívan részt vettek a báli 
előkészületekben és a szervezési feladatokban.

A rekordösszegnek tekinthető tavalyi év bevételét is meg-
haladva, a széleskörű összefogásnak köszönhetően több 
mint 478 ezer forint gyűlt össze, amely a  Székkutasi Gyer-
mekek Tanulását és Művelődését Segítő Alapítvány számláját 
gyarapítja. Terveink szerint az óvoda kirándulásra, színházlá-
togatásra, az iskola szabadtéri foglalkozások megtartására al-
kalmas udvari eszközök vásárlására és fedett kerékpártároló 
bővítésére szeretné fordítani  a bevételt.

Köszönjük az egész éves támogatását Szél István polgár-
mester úrnak, Székkutas Község Önkormányzatának, Rostás 
Péter alpolgármesternek, Kóczán Antal István egyéni gazdál-
kodónak és a Petőfi Vadásztársaságnak.

Továbbá köszönjük Zsótér Katalin kuratóriumi elnöknek és 
a tagoknak az egészéves odaadó munkájukat!

Bízva a további sikeres együttműködésben, tisztelettel:
Patyi Éva

tagintézmény-vezető

TÁMOGATÓINK

Pénzbeli adományokkal támogattak:
Dr. Bakos Attila képviselő úr, Székkutasi Kistermelők Szövet-
sége, Szabó Emese képviselő asszony és a Gazdabolt, Mészá-
ros Antal vállalkozó, Rostás János képviselő úr, ifj. Baranyi Já-
nos, Manga Istvánné - Sarokpresszó, Székkutasi Református 
Gyülekezet, Szuromi Sándor és neje, Hunyák Zoltánné vál-

lalkozó, Pádár András és családja, Szabó István és családja, 
Szakács Zoltán vállalkozó.

Tombolatárgyak felajánlása, támogatói jegyek vásárlása:
Bacsa Zsolt és családja
Bagi Szilárd és családja
Buzi Róbert
Czirbus Zoltán vezér-igazgató- Herbária Zrt. 
Csizmadia pékség
Dajka Andrásné és családja
Dani Róbert – Prémium Choco Kft.
Deák János és családja
Forrai Tibor-Pince Klub
Forrai Sándor
Giayné Olasz Szilvia -100 Ft-os bolt
Gyöngyösi Katalin
Horváth Pál és családja
Hunor Coop
Kokovai Lajos és családja
Kruzslicz Tamás-Bánom-kelti Pálinkafőzde
Lászlai Ferenc és családja
Pányi László - Korona cukrászda
Líbor Henrietta
Mészáros László  
Mihály Ferenc
Misur Gyöngyi 
Munkácsi Norbert és cs.
Pillér Takarékszövetkezet
Rostás János és családja
Sipka László és családja
Soványné Ódor Ilona
Szabó Emese
Szél István polgármester
Székely Bt.
Székkutas Község Önkor-mányzata
Szokolayné Kulik Erzsébet
Szűcs János és családja
Tembel Tibor
Török Nándor és családja
Verók Józsefné
Vőneki Gábor és családja

Újabb elismerés Székkutasnak
A Magyar Vöröskereszt Országos Ve-

zetősége Szél István polgármester ré-
szére a véradó mozgalomért kifejtett 
tevékenységéért ezüst emlékérmet ado-
mányozott.

Székkutas Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2015. január 1. napjával 
kezdődően kommunális adó tekinteté-
ben adókedvezményt vezetett be azon 
adózók részére, akik rendszeres véradó-
nak minősülnek, azaz évente legalább 
két alkalommal adnak vért. 

A 2015-ös adóévben a kedvezmény 
mértéke a kommunális adó 100 %-a volt, 
azaz évi 5.000 Ft. Mindez 59 fő adózót 
érintett, és ezzel éves szinten 295.000 Ft 

adókedvezményt biztosított az önkor-
mányzat. A 2016-os adóévben is 5.000 Ft 
a kedvezmény összege, amely az adófi-
zetési kötelezettség 50 %-át jelenti. Idén 
jelenleg 58 főt érint a kedvezmény.

A Magyar Vöröskereszt Országos Veze-
tősége Szél István polgármester részére 
a véradó mozgalomért kifejtett tevékeny-
ségéért ezüst emlékérmet adományo-
zott. 

Az elismerést Rostás Péter alpolgár-
mester vette át 2016. november 25-én, 
pénteken, Budapesten.

Székkutas Község 
Önkormányzata
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A tervek megvannak, jöhet a kivitelezés
Piacépítés, Egészségház felújítás, vízelvezetés – néhány 

momentum Székkutas jövőbeli terveiről. Közmeghallgatá-
son ismertették, mi várható 2017-ben a településen.

6 év, 7 milliárd

- A lakosság 
95 százaléka már 
rákötött a szenny-
vízcsatorna-rend-
szerre – kezdte 
a december 12-i 
közmeghallgatást 
a Művelődési Ház-
ban Szél István. 
A polgármester 
szerint örömteli, 
hogy idén lezár-
ták a település 
minden eddiginél 
nagyobb beruhá-
zását, a csatorná-
zást, ami 1,5 milli-
árd forintba került. 
– Nagyobb elége-
detlenség nélkül lezajlottak a munkálatok, a térség egyik legsi-
keresebb projektjét bonyolították le Székkutason – tette hozzá.

2010 óta 7,3 milliárd forint fejlesztési forrás került a községbe. 
A politikus reményét fejezte ki, hogy az elkövetkezendő évek-
ben ez még több százmillió forinttal kiegészül.

Mi lesz jövőre?

Az önkormányzat hat pályázatot nyújtott be, ezek projektjei 
jövőre megkezdődhetnek. A legfontosabb az Egészségház fel-
újítása, mely 120 millió forintból valósul meg. Megközelítőleg 90 
millió forintot a belső, 30 millió forintot a külső munkálatokra 
fordítanak. A beruházás közel fél évet vesz igénybe, ez idő alatt 
az orvosi és a fogorvosi rendelést egy önkormányzati ingatlanba 
helyezik át.

Ezzel párhuzamosan megkezdődik a belterületi vízelve-
zetés második üteme. A község vezetése a turizmus és a 
falumúzeum fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet majd, va-
lamint energetikai korszerűsítésen esik át a polgármesteri 
hivatal is.

58 millió forintból piacot alakítanak ki a polgármesteri hiva-
tallal szemben, a 47-es főút túloldalán. Itt két-három butikot ala-
kítanak ki és rendezik a közteret is.

Támogatások fiataloknak, családoknak

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
9/2016. (IX.27.) számú rendeletével megalapította a felsőok-
tatási intézményben tanulók ösztöndíj támogatását, melynek 
keretében 8 felsőoktatásban tanuló diákot támogatnak. Ők 10 
hónapon keresztül 10-10 ezer forintot kapnak.

A község is részesült a Belügyminisztériumtól tűzifatámoga-
tásban. A település összesen 109 erdei köbméter fát kapott, ami 
a korábbi évekhez képest magasabb szám. Karácsony előtt a 
rászorulóknak csomagot is adományoznak, összesen kétszázan 
kapnak ilyet.

Megújul a Mágocsi út

A közmeghallgatáson Komlósi István helyi lakos azt kérdez-
te, a Szélmalom utcában mikor lesz megfelelő a vízelvezetés. 
Szél István válasza: jövőre útfejlesztési programot valósít meg 
a kormány. Ennek keretében az Erkel Ferenc utca egy része is 
megújul, ami megoldást jelenthet.

A Mágocsi utat is rekonstruálják a község belterületén. A két 
állami út felújítása mintegy 400 millió forintba kerül.

Megyeri József

Székkutasi magazin 
a Rádió 7-ben!

Hallgassa Ön is a Székkutasi magazint a Rádió 
7-ben, január 6-án, pénteken 13 óra 15 perctől! 
Műsorunkban beszámolunk arról, hogy milyen évet 

zárt Székkutas, valamint arról, hogy milyen beruházá-
sok várhatóak a településen 2017-ben.  Arról is beszé-
lünk, hogy babákat köszöntöttek a községben. Tartson 
velünk a 97,6, a 96.8 és a 107.0-s Mhz-n, ahol minden-

nap hallhat friss információkat Székkutas életéről!
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Köszönet az élet legnagyobb ajándékáért
December 8-án, csütörtökön hét kisbabát és szüleiket kö-

szöntötték Székkutason. A párok már megkapták életük leg-
nagyobb ajándékát, a kisgyermeküket, ez alkalommal pedig 
az önkormányzat mondott köszönetet azért, hogy gyarapí-
tották Székkutas lélekszámát.

Székkutason hagyomány, hogy az újszülötteket, illetve a szü-
leiket egy jelképes ajándékkal és emléklappal lepik meg. Idén 
tíz gyerek született a településen, melyből négyet már tavasz-
szal üdvözöltek. December 8-án Szabó Emese és Mihály Ferenc 
képviselők, valamint Rostás Péter alpolgármester hét családot 
kerestek fel.

„A szülőket és a babákat egyaránt édességgel, vásárlási utal-
vánnyal és virágcsokorral ajándékozta meg Székkutas Községi 
Önkormányzat. Mindenhol szívesen fogadtak minket, csak úgy, 
mint az elmúlt években. Fontos a helyi családoknak, hogy az 
önkormányzat gondol rájuk, és kitünteti őket ezzel a kedvesség-
gel” – nyilatkozta Szabó Emese.

Juhász-Nagy László és Juhász-Nagyné Tóth Tünde gyereke, 
Juhász-Nagy Zselyke Rózsa harmadik gyermekként érkezett a 
családba. A kislány 2016. június 17-én született. Nagyon jó baba.

 „Szeret önállóan játszani, kedvence az áthidalós játék, ami a 
kiságy fölé van felszerelve. A testvérei imádják, néha már túlzás-
ba is esnek, körbezsongják. Szeret kézben is lenni, de a szabad-
ságra is vágyik, igényli, hogy önállóan mozoghasson” – mesélte 
Zselyke anyukája.

Pap Csanád Dominik augusztus 6-án látta meg a napvilágot. 
Szülei, Pap Imre és Zacsok Viktória elmondták, hogy nem ijedős 
baba, mindenkivel barátkozik, és sokat mosolyog. Szeret kint 
aludni a szabad levegőn, amire a hideg beálltával már nincs 
túl sok lehetőség. Ennek ellenére szülei, ha tehetik, kiviszik le-
vegőzni, és így könnyebben tud álomba szenderülni a csöppség.

Török Jázmin Evelin Török László és Erdős Katalin első gyer-
meke. Hamarosan három hónapos lesz, és az anyuka elmondá-
sa szerint nagyon jó baba. Eleinte nem igényelte a cumit, volt, 
hogy ki is köpte. Manapság csak akkor hívják segítségül, ha nagy 
a baj és végképp eltörött a mécses.

Fehér Lászlót is köszöntötték, Fehér László és Fehérné 
Bősi Erika gyermekét. Október 25-én született, Szegeden.
 „Szokott már játszogatni is, kedvence a kiságyára szerelt forgós 
játék, valamit egy plüss lovacskája is van, amit szintén nagyon 
szeret. Altatás előtt kicsit mindig beszélgetünk, utána beveszi a 
cumit és elalszik. Esténként pedig az apukája altatja, akinek a 
hasán szokott álomba szenderülni” – tudtuk meg Erikától.

Forrai Sándor és Kelemen Andrea szeme fényét Forrai Pé-
ternek hívják, aki már három hónapos, és második gyerekként 
érkezett a családba. Testvére négy és fél éves, Sanyinak hívják. 
Nagyon szereti az új jövevényt, bár még meg kell szoknia, hogy 
anyu és apu Péterrel is foglalkozik, és nem csak ő van a közép-
pontban. Andrea elmondta, hogy a második gyerkőcnél már na-
gyobb a rutin, minden könnyebben megy. Éjszaka mindketten 
felkelnek párjával, ha sír a baba.

Szabó Zsófi nagyon mozgékony baba. Egy pillanatra sem áll 
le, se a keze, se a lába. Egy igazi örökmozgó lesz. 3 hónapos, 
anyukája Tóth Mária Rozália, apukája Szabó János. A szülők el-
mondták, hogy szeret kézbe lenni a csöppség, este pedig baba-
kocsiban szokott elaludni.

Gratulálunk még Máté Jánosnak és Nagy Valentinának a 
gyermekük, Máté János születéséhez.

Sz.Viktor

Családi események:
November hónapban:

Születés: nem volt.

Házasságkötés: Nagy Bernadett és Domján Ferenc.

Elhalálozás: Fazekas Mihály Lajosné Fülöp Erzsébet Teré-
zia és Dajka Katalin.

Orvosi ügyelet
Munkanapokon délután 

16.00 és 7.00 óra között 
valamint hétvégén:

 
Ügyeleti központi hívószám: 

06-70/370 3104
 

Mentőszolgálat hívószáma: 104
 

A helyi háziorvosi rendelő telefonszáma: 
06-62/293-701



2016. december 7

„Advent a várakozás megszentelése”
Már három gyertya ég Székkutas adventi koszorúján.
November 27-én, advent első vasárnapján Székkutas főterén 

is fellobant az első gyertyaláng, a szökőkútnál – több segítőnek 
köszönhetően – kialakított adventi koszorún.

Székkutas Község Önkormányzata és a Székkutasi Olvasókör 
jóvoltából, valamint számos segítő kéz hozzájárulásával „öltöz-
hetett át” idén is, a Székkutas főterén található szökőkút.

Szabó Emese kulturális tanácsnok Pilinszky János gondola-
tával üdvözölte a jelenlévőket és nyitotta meg a várakozás idő-
szakát: „Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a 
gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az 
után, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoz-
tunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És vá-
rakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellen-
kezőleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, 
beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb 
és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit 
szeretünk, és aki szeret minket. Minden egyéb kaland, minden 
egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kér-
déses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet és advent, a 
várakozás megszentelése.”

Jakab Zoltán plébániai kormányzó szentelte meg a település 
adventi koszorúját. „Állítsuk be lelkünk óráján a pontos időt: ez 
nem a nap, az óra, a perc, hanem a hit, a remény és a szeretet. 
És gondolkozzunk el az időről, ami a remény ruhájába öltözkö-
dik. Krisztus urunk a remény” – mondta el advent időszakára 
vonatkozó gondolatait Jakab Zoltán plébános.

Székkutas koszorúját Vladár Sándor református lelkész áldot-
ta meg, aki mindenkinek áldott ünnepi készülődést kívánt.

Az áldást és a megszentelést követően, Szabó Emese kulturá-
lis tanácsnok gyújtotta meg az első gyertyát.

A második gyertyagyújtáskor a Gregus Máté Általános Isko-
la diákjai, illetve a Líbor Ilona Óvoda óvodásai kedveskedtek a 
község lakosainak egy kis műsorral, melyben versek és Mikulás-
váró dalok hangzottak el.

Ezúttal Lázár Judit óvodavezető lobbantotta fel a második, 
reményt jelképező gyertyát.

Ezt követően mindenki a Művelődési Ház elé vonult, ahol iz-
gatottan várták a télapó megérkezését.

A rózsaszín az öröm liturgikus színe, így december 11-én, 
délután a rózsaszín szalaggal átkötött gyertyát gyújtották meg. A 
lángot Szél István polgármester és Rostás Péter alpolgármester 
lobbantotta fel.

„A mostani vasárnap kiemelkedik a többi közül, hiszen ad-
vent második felének kezdetét jelzi. A mai napon a rózsaszín 
gyertyát gyújtjuk meg, ami az örömvasárnapra utal. Jézus szü-
letése közelségének örömét hirdeti. Társadalmi szolidaritás is 
nagy hangsúlyt kap ekkor. Figyelnünk kell az elesettekre is, a 
saját hibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültekre. Egy közösség 
csak akkor lehet erős, ha megbecsüli tagjait, tiszteli őket és tud 
segítő kezet nyújtani szükség esetén. Székkutason érezzük, és 
tudjuk advent üzenetét” – hangzott el Szél István ünnepi beszé-
dében.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján el lehet mondani, hogy a 
település lakói nagyon igénylik a zenét. Ezért a község vezetősé-
ge egy ünnepi koncerttel lepte meg az érdeklődőket. A Zenével 
a Rákos Gyermekekért Alapítvány zenélt az összegyűlteknek.

RV/ Sz.Viktor

Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani 

Kóczán Antalnak a főtérre, 
az intézményeinkbe, valamint 
a nagycsaládosok számára is 

felajánlott fenyőfákért. 

Székkutas Községi 
Önkormányzat
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kezdve minden nap kinyitogatva, egyre közelebb kerülnek a 
legszebb ünnephez, és közben egy-egy csokit is elmajszolhat-
nak.

RV

Kutasi hírek
közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 3. péntekén
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Minden jog fenntartva!

Ennyien még nem várták a Mikulást
Székkutasra is ellátogatott a Mikulás december 4-én, a 

második adventi gyertyagyújtást követően. 
Mindenki a Művelődési Ház elé vonult, ahol izgatottan várták 

a télapó megérkezését. Aki jött is, méghozzá lovaskocsin. A gye-
rekek nagyon boldogok voltak, mikor meglátták és azonnal be 
is kísérték a Művelődési Házba.

A terem szinte színültig megtelt emberekkel, ennyien még 
talán nem is várták a nagyszakállút Székkutason. Míg a gyerekek 
beszélgettek vele, addig szüleik a háttérből figyelték az esemé-
nyeket. De voltak olyan picúrok is, akik a kreatív tevékenységet 
választották.

 „Mikulás, Mikulás kedves Mikulás, 
Gyere már, gyere már minden gyerek vár, 
Krumplicukor, csokoládé, jaj de jó, 
De a virgács jó gyereknek nem való.
Mikulás, Mikulás kedves mikulás 
Gyere, már gyere már minden gyerek vár” – ez a dal többször 

is felcsendült az este folyamán. De versekkel, és hasonló Miku-
lásról, vagy más néven télapóról szóló dalokkal kedveskedtek a 
gyerkőcök a nagyszakállúnak.

Minden vers és dal egy szaloncukrot ért. Végül pedig egy 
varázslattal, egyszer csak a színpadra termett a puttony, mely 
az összes gyermek számára ajándékot rejtett. A picik és kicsit 
nagyobbak egy adventi naptárt kaptak a Mikulástól, amit ettől 

Székkutas Község Önkormányzata 2016 évben is nyújt 
a szociálisan rászorult székkutasi lakosok részére karácso-
nyi csomagot, amely a Szociális Bizottság javaslata alapján 
200 család részére kerül kiosztásra. A csomagban a közfog-
lalkoztatás keretében megtermelt és előállított termékek 
valamint tartós élelmiszerek lesznek. Kiosztásukra 2016. 
december 19-20-án kerül majd sor. Az érintettek írásbeli 
értesítést kapnak.

Az önkormányzat 109 erdei m3 szociális célú tűzifa 
beszerzéséhez 1 938 020 forint állami támogatást kapott. 
A tűzifa iránti igénylések benyújtása jelenleg folyamatban 
van, a benyújtási határidő 2016. december 14. Erről szóró-
lapon, hirdetményben illetve az önkormányzat honlapján 
értesítettük a lakosságot. A jogosultsági feltételeket helyi 
rendelet tartalmazza. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzi-
fa támogatásáról dönt majd a bizottság. A tűzifa kiosztása 
várhatóan szintén a 2016. december 19., 20-i napokon lesz 
majd, de az igénylők értesítést kapnak majd az önkormány-
zattól. Kóczán Antal helyi vállalkozó jóvoltából 30 db kará-
csonyfa is kerül majd kisgyermekes családokhoz.

Tüdőszűrés
2017. január 2-től január 5-ig (hétfőtől-csütörtökig) 
10.00 és 14.00 óra között lakossági tüdőszűrés lesz.

A szűrés helye a Művelődési Ház előtti szűrőbusz.

40 éves kor felett évente egy alkalommal, 
beutaló nélkül térítésmentes a szűrés.

40 éves kor alatt, illetve foglalkozás egészségügyi vizsgálat 
céljából a szűrés térítési díja 1 700 forint. 

A térítési díjat a szűrőbuszon készpénzzel kell kifizetni, 
a szűrővizsgálat elvégzése előtt.

A szűrésre jelentkezők TAJ kártyájukat és lakcímkártyáju-
kat szíveskedjenek magukkal vinni.

Várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik 
igénybe!


