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Rekordot döntött a székkutasi jótékonysági bál! 
(8. oldal)

Újabb fejlesztések várhatóak a 
székkutasi temetőben 
(2. oldal)

Ne csak várjuk, hanem tegyünk is 
valamit az ünnepért 
(3. oldal)

Áldott, békés
 karácsonyi ünnepeket  
és sikerekben gazdag 
új esztendõt kívánunk! 

Székkutasi Polgármesteri Hivatal
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Héjja László kapta  
a Pierro Sensei Emlékdíjat

A Nemzeti Aikido Szövetség – Magyarország, a Magyar Ai-
kido Sportért Alapítvány és a Makó Budo Klub hagyományos 
Aikido Évzárójára a hétvégén került sor. A program része-
ként több elismerés, többek között a Pierro Sensei Emlékdíj 
is átadásra került.

Nagy érdeklődés övezte a makói találkozót, hiszen szombat 
délelőtt mintegy 120-an vettek részt a vizsgát megelőző trénin-
gen. Érkeztek Veszprémből, Kaposvárról és Szentesről is – tudta 
meg a Makó Híradó Bodnár Gyulától.

A Nemzeti Aikido Szövetség – Magyarország elnöke hangsú-
lyozta: az esemény érdemeinek döntő része Márton Imre ne-
véhez fűződik, hiszen sok-sok évtizede, amikor ezt a klubot és 
az aikidonak ezt a szentélyét létrehozta, az ő munkája kellett 
ahhoz, hogy ma mi itt állhatunk, és ilyen eredményekről beszél-
hetünk.

Az Év Aikidosa címet 2005-ben alapította a Makó Budo Klub 
és a Magyar Aikido Sportért Alapítvány azzal a céllal, hogy min-
den évben elismerésben részesüljenek azok, akik a legtöbbet 
teszik az Aikido népszerűsítéséért. Idén a díjat Bozsoki Imre, 
Székely Viktor és Tóth Ilona Haklik Szabolcsné vehette át. A tes-
tület további kitüntetéseket is kiosztott az Aikidoért végzett áldo-
zatos munka elismeréséért. Ezt a díjat Ladocsi Attila és Karászi 
Sándor vehette át.

A Pierro Sensei Emlékdíjat az idén Székkutas díszpolgárává 
választott Héjja László kapta. A díj nevét viselő Pierro sensei-nél 
maga is tanult, többek között Márton Imrével együtt – árulta el 
a portálnak a díjazott. Héjja László 1983 őszén, Szombathelyen 
került kapcsolatba az aikidoval, elmondása szerint az ragadta 
meg, hogy nem a harcról, a küzdelemről, a gyilkolásról, hanem 
a szeretetről szól.

„Az aikido nagyon sok mindent ad, nehéz lenne röviden el-
mondani; testileg, lelkileg is egy felemelő dolog, vezeti tovább 
az embert az életúton, a nehézségekkel szemben ellenállóbbá 
válik, megtanulja, hogy egyszer lent, egyszer fent, és rá jön, hogy 
nem győzni az ember igazság szerint, hanem gyakorolni a part-
nerével, és ez jó érzés” – hangsúlyozta.

(Forrás: makohirado.hu)

Újabb fejlesztések 
várhatóak  

a székkutasi temetőben
Az év utolsó rendes testületi ülésén, december 10-én is 

több beruházás sorsáról döntött a székkutasi képviselőtes-
tület.

Székkutas Község Képviselő-testülete a 2018-as évben ösz-
szesen 17-szer ült össze és több mint 200 határozatot hozott. 
Az utolsó ülésen a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámo-
lóját hallgatta meg a testület, illetve ehhez kapcsolódóan a 
temető korszerűsítésének lehetőségéről is beszéltek.

„További vízvételi lehetőségekkel szeretnénk bővíteni a te-
metőt, illetve zöldíteni is szeretnénk. Világítást is szeretnénk, 
a hulladékok elhelyezését szeretnénk egy kicsit kulturáltab-
ban megoldani. Az önkormányzat finanszírozza a felújítást. A 
tavalyi évben egy hatalmas nagy tér lett kialakítva, a ravatalo-
zó minden évben felújításra kerül, most itt egyébként hango-
sítást is szeretnénk” – fogalmazott Szél István polgármester.

Ezt követően további pályázati döntéseket hozott a testü-
let. Ilyen például, hogy tisztasági meszelés lesz a polgármes-
teri hivatalban, illetve ugyanide biztonságtechnikai eszközök 
beszerzéséről is döntöttek.

Ezen túlmenően van egy nagy, térségi turisztikai elképzelé-
se is Székkutasnak, amelyhez 15 önkormányzat csatlakozna. 
A beruházásnak köszönhetően – amely mintegy 30 millióból 
valósulna meg – 15-18 kerékpáros pihenőhely kialakítására 
nyílik lehetőség. Emellett nyomtatott és online formában is 
elkészítenek ennek keretében egy kerékpáros turisztikai tér-
képet.

Elfogadta a testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, 
valamint támogatásokról döntöttek.

ÉR.

Köszönjük szépen  
a községünk főterére 
és az önkormányzati 
intézmények részére 

 felajánlott fenyőfákat  
Kóczán Antalnak! 
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Ne csak várjuk, hanem tegyünk is valamit az ünnepért
Ismét eltelt egy év, ismét sorra lobbannak fel a gyertya-

lángok Székkutas adventi koszorúján. Az advent időszaka az 
elcsendesedésről szól, arról, hogy vágyakozunk és várako-
zunk, és szépen csöndben, kimondhatatlanul átölel minket 
Isten.

Székkutas koszorúját immáron 8. alkalommal állították fel a 
település főterén. Az elkészítéséhez egy 65 éves fenyőfát hasz-
náltak fel, amit Kokovai Istvánné ajánlott fel. A fenyő kivágását 
Héjja László végezte, az ágakat pedig Varga László és Mihály 
Ferenc darabolta fel. A gyertyákat Török Klaudia, Dovalovszki 
Dalma és Bánfiné Nyilas Ildikó öntötték. A díszeket Székely Zol-
tánné Aranka és Héjjáné Baksa Erika állította össze.

Az első gyertyagyújtáson a Gregus Máté Általános iskola ne-
gyedik és nyolcadik osztályos tanulói készültek műsorral, majd 
Stefán Zoltán református lelkipásztor köszöntötte az egybegyűl-
teket, aki elmondta, hogy Isten beteljesült ígéreteit ünnepeljük. 
„Az adventet és a karácsonyt sem az ember találta ki. Éppen 
ezért sem az adventi időszaknak sem a karácsonynak nem kell 
másról szólnia, csakis Jézus Krisztusról. Jézus Krisztusnak kell 
lennie az első helyen. Nem a rohanásnak, nem a kapkodásnak, 
nem az ajándékok beszerzésének, nem a nagytakarításnak, 
nem a sütés-főzésnek, hanem Jézus Krisztusnak. Ne csak vár-
juk, hanem tegyünk is valamit az ünnepért” – fogalmazott Ste-
fán Zoltán.

Az ünnepi műsor után a református lelkipásztor meggyújtotta 
az első gyertyát, majd mindenkit egy csésze teával, forralt borral 
és süteményekkel vendégeltek meg.

A második gyertyagyújtás egyben egy családi nap is volt, 
amelynek keretén belül a Mikulással is találkozhattak a gyere-
kek. 

Székkutason már kora délutántól várták a gyerekeket, szü-
lőket a Murgács Kálmán Művelődési Házban, ahol az érdeklő-
dők egy interaktív bűvész showt nézhettek meg, találkozhattak 
Nokedli Bohóccal, Miki és Mini egérrel, Donald kacsával és a 
Vackor Zenekarral várták a Mikulást. A Télapó pedig meghall-
gatta az énekeket, és meg is érkezett a gyerekek legnagyobb 
örömére.

A műsorok után a település főterén folytatódott advent máso-
dik vasárnapja, ahol meggyújtották a második gyertyát a koszo-
rún. Ahogyan az első gyertya, úgy a második színe is a lila, vagyis 
az advent liturgikus színe, jelentése mégis eltérő az elsőétől. Ez 
a gyertya ugyanis nem a hitet, hanem a reményt szimbolizálja. 
Az ezotériában úgy tartják, hogy ezen a napon egy piros ruhás 
angyal érkezik közénk az égből. Kezében egy serleget is hoz, 
amelyben összegyűjti az emberek őszinte szeretetét. Ezután 
visszaszáll az égbe, ahol a nemes érzésből az angyalok fényes 
csillagokat készítenek, hogy a földi halandóknak, ha rájuk néz-
nek, boldogság költözzön a szívébe.

Székkutason a második gyertyák Szél István polgármester 
gyújtotta meg, aki köszöntőjében kiemelte, hogy meg kell ta-
nulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. „Gyermekkorunkban 
éltünk így: vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött, télen pél-
dául az első hóesésre. Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, 
hazatalálni, és beteljesíteni azt, ami a miénk” – mondta el Szél 
István.

Az ünnepségen a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda óvodásai ad-
tak műsort.

Sz. Viktor

Ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlóknak, 
hogy hozzájárulásukkal még szebbé és  

boldogabbá varázsolták 
 a székkutasi gyerekek Mikulás-napját!

Árva Nagy János, ALUSTART Kft., Bagi Mátyás, Bar-
tók Erika, Csanád Média Kft., CSOMIÉP Kft., DÉLÚT 
Kft., EURO M-Érték Kft., Forrai Tibor, Henes Zoltán, 

K-Farost Kft., Marton Csaba, Origo Kft., P’Regula 
Kft., Puskely Pál, Szabó Emese, Szakács Zoltán, Szé-
kely Bt., Székkutas Községi Horgászegyesület, Szék-

kutasi Motorosok Baráti Köre, Székkutasi Petőfi 
Vadásztársaság, Traktor Trade Kft., 
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Huszonnégy 
közfoglalkoztatott kapott  
ajándékot Székkutason

December 3-án a Mezőgazdasági Startmunka Program 
keretében 24 közmunkás kapott segítséget az önkormány-
zattól. A munkások fél disznót, egy csirkét és őrölt paprikát 
kaptak.

A Székkutasi Önkormányzat körülbelül egy éve vásárolta 
a sertéseket, amiket a közmunkások gondoztak, neveltek. Az 
állatokat idén levágták, és a közmunkások karácsonyát tették 
szebbé a húsukkal. Összesen 24, az önkormányzat által foglal-
koztatott közmunkás kapott ajándékot hétfőn.

Rostás Péter, a település alpolgármestere elmondta, nagyon 
fontosnak tartják, hogy segítsék a közmunkásokat, hiszen a ke-
resetük alacsony, és így sikerült számukra is egy kicsit szebbé 
varázsolni az 
ünnepeket. Az 
alpolgármes-
ter hozzátette, 
hogy a telepü-
lésen dolgo-
zó, de nem az 
önkormányzat 
által közfoglal-
koztatottak is 
fognak aján-
dékcsomagot 
kapni még ka-
rácsony előtt.

„Én is segítettem az állatok nevelésében. Nagy segítség, hogy 
most kaptunk a húsukból, hiszen így pár hónapig nem kell húst 
venni. Az oldalasból levesek készülnek, majd rántott oldalas-
nak csinálom meg. Darált húst is készítek, illetve rántott húst 
is fogok készíteni. Újév napjára pedig kocsonyát fogok főzni” – 
mondta el Szabó Zoltán.

Sz. Viktor

Az Egészségház az influenzajárványra is felkészült
140 millió forintból újult meg az Egészségház Székkuta-

son, aminek nem csak a településen lakók örülnek, hanem 
Székkutas háziorvosa is. Dr. Bakos Attila elmondta, hogy 
rengeteg pozitív visszajelzés érkezett már hozzá is. 

A háziorvos kifejtette, hogy a lehető leghasználhatóbb ren-
delőépületet sikerült kialakítani, ráadásul modern felszerelé-
sekkel is felszerelték azt. „Szakmailag is van különbség a régi és 
a mostani rendelő között. Az új helyen eggyel több kezelőhelyi-
ség van, és így külön tudjuk ültetni a pácienseket. A gyakorlat-
ban ez akkor hasznos, ha több beteg rosszul lesz, és őket külön 
helyiségben tudjuk ellátni. A berendezések is megújultak, így 
teljesen modern orvosi berendezésekkel várjuk a pácienseket. 
Az új laboreszközeinknek, a 24 órás vérnyomásmérőinknek, az 
érszűkület mérésére alkalmas mérőnknek köszönhetően szak-
mailag is bővült a kör. Nagyon jó érzés ilyen új környezetben 
dolgozni” – mondta el dr. Bakos Attila. 

Az Egészségház az influenzajárványra is fel van készülve. A 
település háziorvosa elmondta, hogy ugyan még nem beszélhe-
tünk járványról, hiszen még a vírus sem jelent meg az ország-
ban. Elég változó, hogy melyik hónapban jelentkezik a kóroko-

zó, de általában december végén, január közepén szokta felütni 
a fejét az influenza. Ennek okán még nem késő felkészülni az 
influenzajárványra. Az egészséges életmódon kívül a védőoltás 
az egyetlen olyan módszer, ami védelmet tud nyújtani a megbe-
tegedés ellen. 

Az influenza évente másfél – két millió embert dönt le a lá-
báról, így gyakorlatilag megbénítva az országot. Az kevésbé köz-
ismert, hogy sok halálozás is köthető az influenzáshoz. Ritkább 
esetben közvetlenül egy vírusos szívizomgyulladást, vagy víru-
sos tüdőgyulladást okoz, ami halálhoz is vezethet. Ennél azon-
ban gyakoribb, hogy legyöngíti a szervezetet és könnyebben tud 
betelepedni a szervezetbe más baktérium, amik tüdőgyulladást 
és vesegyulladást okoznak. 

Az influenza elleni védőoltást Székkutason ingyenesen felve-
hetik a 60 év felettiek, azok a leendő anyukák, akik gyereket 
terveznek, az immunhiányosok, az asztmások, a vesebetegek 
vagy épp a szívbetegek. A védőoltás felvételéről a nővérektől 
kell pontosabb információkat kérni, és velük kell egyeztetni az 
oltás részleteit. 

Sz. Viktor

További két év moratórium 
az illegális kutak 
engedélyezésére

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kezdeményezé-
sére az Országgyűlés szerdán elfogadta az illegálisan kiala-
kított kutak bírságmentes fennmaradására korábban 2018. 
december 31-ig szóló időpont 2020 végéig történő meghosz-
szabbítását.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) még 2016-ban 
kezdeményezte azt a törvénymódosítást, miszerint illegálisan 
kialakított kutakat bírságmentes lehessen engedélyeztetni az il-
letékes vízügyi hatóságoknál. A 2016-ban életbe lépett moratóri-
umot megelőzően azt a vízhasználót, aki vízjogi engedély nélkül 
hozott létre vízkivételt biztosító létesítményt, a vízügyi hatóság 
kötelezhette a kivételezés megszüntetésére vagy felfüggesz-
tésére, illetve magának a kútnak az átalakítására, és indokolt 
esetben annak megszüntetésére. Ezen kívül akár 1 millió forin-
tig terjedő bírságot is ki lehetett szabni a vétkesre.

A NAK által 2016-ban indítványozott törvénymódosítás amel-
lett, hogy eltörölte a fentiekben részletezett szankciókat, lehető-
vé teszi, hogy a legálissá vált kutak tulajdonosai európai uniós 
pályázatokon is indulhassanak. A visszajelzések alapján számos 
gazdálkodó élt a lehetőséggel. Az uniós források biztonságos le-
hívása érdekében a NAK kezdeményezte a moratórium 2020. 
december 31-ig történő meghosszabbítását.

A moratórium 2020 végéig történő meghosszabbítása alap-
ján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a 
személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően lé-
tesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények – többek között a 
mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszol-
gáló kutak – vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. 
december 31-ig kérelmezi.  

A NAK azon dolgozik, hogy az illegális kutak fennmaradási 
engedélyezése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban 
megtörténhessen. Ennek érdekében a köztestület az év elején a 
jogalkotóval további egyeztetéseket folytat.

(nak.hu)
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Közmeghallgatást tartottak Székkutason

Áldott karácsonyt, 
sikerekben 
gazdag 

újévet kívánunk!

December 10-én Székkutas Község Önkormányzata 
közmeghallgatást tartott a Murgács Kálmán Művelődési 
Ház nagytermében.

A közmeghallgatást megelőzően szintén a művelődési 
házban a közszolgáltatók képviselői, munkatársai, valamint a 
helyi körzeti megbízottak tartottak ügyfélfogadást.

A közmeghallgatáson elsőként a Hódmezővásárhelyi Ren-
dőrkapitányság vezetője, Szabó Zsolt rendőr alezredes Szék-
kutas térségének közbiztonságát ismertette. Elmondta, hogy 
még az előző évben egy családi tragédia történt, ami ugyan 
nem közterületen következett be, de mindenképpen megráz-
ta a települést. Idei évben még nincs ugyan hiteles statisztika, 
de a meglévő források alapján a Székkutast érintő bűncse-
lekmények száma eddig 10 (2017-ben 15 volt mindössze-
sen), ami mutatja, hogy tovább csökken a bűnözés mértéke 
a településen. Sajnálatosan azonban, hogy egyre gyakoribb, 
hogy az ittas vezetésből származnak a bűncselekmények. A 
rendőrkapitány elmondta, hogy az a cél, hogy a közlekedési 
balesetek számát folyamatosan csökkentsék, és ne következ-
zenek be egyáltalán olyan tragédiák, amilyen az októberi, ka-
kasszéki baleset volt. „Nagyon fontosnak tartom, hogy Szék-
kutas községen a lakosság is odafigyel a saját biztonságára, 
térfigyelő kamerákat szereltek fel, ez nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy ilyen statisztika alakulhat ki” – fogalmazta meg 
Szabó Zsolt rendőrkapitány.

„Ebben az évben több mint 800 millió forint került be-
építésre tégla, habarcs formájában Székkutason” – kezdte 
beszámolóját Szél István polgármester. Ebbe beletartozik a 

Mágocsi út felújítása, az Egészségház felújítása, a Művelődési 
Ház födémszigetelése, tetőcseréje, a „piacfejlesztés”, a pol-
gármesteri hivatal energetikai korszerűsítése, a székkutasi 
tanyák infrastruktúrájának fejlesztése,  az ebrendészeti telep 
felépítése, a járdafelújítás, valamint a Zártkerti Program meg-
valósítása.

A jótékonysági bálon 1 millió 750 ezer forint folyt be, illetve 
a Mikulás napi felajánlások az idén meghaladják a 800 ezer 
forintot. Ez mutatja legjobban, hogy a település összetartó – 
jelentette ki Szél István.

Emellett a polgármester beszélt a közfoglalkoztatásról. Az 
idei évben 44 fő vesz részt a közmunkaprogramban (2014-
ben 124-en voltak). Rostás Péter alpolgármester pedig meg-
köszönte a közmunkásoknak az elvégzett feladatokat. Szin-
tén a hála szavait fogalmazta meg dr. Bakos Attila képviselő.

Tóth Antalné egy kéréssel fordult a város vezetőihez: a 
civil szervezetek számára szeretne egy helyiséget. Számos 
klub, szervezet van, de szükség lenne egy olyan helyre, amit 
a sajátjuknak tudhatnak. A polgármester válasza: februárig 
mindenképpen türelemmel kell lenni, hiszen a polgármesteri 

hivatal felújításának ideje alatt a Murgács Kálmán Művelő-
dési Házat használják a hivatal munkatársai. A munkálatok 
befejezése után azonban lesz a művelődési házban egy civil 
terem, amelyet kedvükre használhatnak a civil szervezetek.

Rostás István kérdés: a székkutasi tanyasiak egy éven ke-
resztül nem kaptak hirdetési újságot. Szél István megígérte, 
hogy utánanéz ennek a problémának.

ÉR.
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Mikulásvárás Székkutason

Itt a várva várt határozat a téli rezsicsökkentésről

Mikulás napján már kora reggel igazán nagy volt az izgalom 
Székkutason, a Gregus Máté Általános Iskolában és a Libor 
Ilona óvodában. A várakozással teli kisgyerekek kitörő öröm-
mel fogadták a piros kabátos nagyszakállút, akit az osztályok 
énekkel és versikékkel köszöntöttek. Természetesen a jutalom 
sem maradt el, mivel nem üres puttonnyal, hanem teli zsákkal 
érkezett a jóságos idős úr. Nagyon sok finomságot kaptak a 
gyermekek aznap.

Székkutas község önkormányzatának és a helyi támogatóknak 
köszönhetően, ceruzáktól a csokoládén át, apró gyümölcsökig 
és finomságokig sok minden megtalálható volt a csomagokban. 

Évek óta hagyomány, hogy a település ovisainak és kisdiákjainak 
ilyen módon kedveskednek a jeles ünnepen.

Hét osztály van a székkutasi Gregusban, a Mikulás nem volt rest, 
minden terembe külön-külön ellátogatott és személyesen adta át 
Lappföldről hozott ajándékait. A közel 100 kisdiák hálás tekintete és 
produkciója jutalmazta a messziről jött vendéget, akit alig akartak 
útjára engedni. A település közel 70 kis óvodása is nagy szeretettel 
fogadta a nem mindennapi látogatót. Az apróságoknak egy felejthe-
tetlen élményben lehetett részük a személyes találkozó által.

Mindenki kapott ajándékot, aki jó volt, és mindenki jó volt, leg-
alábbis a Mikulás így tudja…   H.T.

A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről a kormány idén dön-
tött, hogy abból azok is részesüljenek, akik nem gázzal fűte-
nek. Ennek lebonyolítását, pontosabban felmérést az önkor-
mányzatokra bízták. A fával és szénnel fűtők október 15-ig 
igényelhették a 12 ezer forint értékű tüzelőanyagot biztosító 
téli rezsicsökkentést a kiépített gáz- vagy távhő hálózattal ren-
delkező települések önkormányzataitól.

A legfrissebb Magyar Közlönyben már ennek részleteit közlik, 
többek között azt, hogy erre forrást csoportosítanak át, támogatást 
csak az október 15-ig azt jelzők kaphatnak, a szállítás nem lehet 
része a támogatásnak, valamint azt, hogy a támogatást legkésőbb 
2019. december 15-ig biztosítják az érintett háztartásoknak.

Vásárhelyen 1335 fő igényelt támogatást, ebből tűzifára 1015 fő 
szénre: 57 fő, propán-bután palackos gázra: 195 fő tartályos gáz: 4 
fő brikett/pellet : 64 fő.

A Kormány 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozata a téli rezsicsök-
kentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról

A Kormány 
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a további-

akban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetének a 81. A téli rezsicsök-
kentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfű-
téstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatá-
sa címmel történő kiegészítését;

2. a Kvtv. 19. § (4) bekezdésében és az Áht. 33. § (2) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva elrendeli 2 000 000 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. 
Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím 
terhére, valamint az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogköré-
ben eljárva elrendeli 2 465 440 000 forint egyszeri átcsoportosítását a 
Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. 
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím 
terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

fejezet, 81. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a ve-
zetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások 
egyszeri támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a téli rezsicsökkentés 
kiterjesztése érdekében a 2. pont szerint átcsoportosított előirány-
zat terhére az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások 
számára természetbeni támogatás biztosítása céljából háztartá-
sonként 12 000 forint összegű költségvetési támogatást nyújtson a 
2. melléklet szerinti települési önkormányzatoknak a 2. melléklet 
szerinti összeg erejéig, a költségvetési támogatás felhasználásá-
nak és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támoga-
tói okirat alapján úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső 
határideje 2019. december 31. legyen;

4. felkéri a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatokat, 
hogy a 3. pont szerinti költségvetési támogatás elosztásának mód-
ját és feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével alakítsák ki, 
és jelezzék, hogy az igénybejelentés feltétele annak tudomásul-
vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli 
rezsicsökkentésben nem részesült;

5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költ-
ségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követő 15 napon 
belül egy összegben folyósítsa a 2. mellékletben meghatározott 
települési önkormányzatok számára az alábbi feltételekkel:

a) csak 2018. október 15-éig igénybejelentést tett háztartások 
részesülhetnek a támogatásból;

b) a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz 
történő szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a tá-
mogatásban részesülőt terheli;

c) vállalja, hogy szerződést köt a tüzelőanyagot természetben 
biztosító gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel, amelyben rög-
zítésre kerül, hogy az érintett háztartásoknak legkésőbb 2019. de-
cember 15-éig biztosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét;

d) a ténylegesen átvett tüzelőanyagok ellenértékét legkésőbb 
2019. december 31-éig teljesíti a vállalkozó részére.

Forrás: vasarhely24.com
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Immáron 20. alkalommal szerveztük 

meg a székkutasi óvodások és iskolások 
javára  hagyományos jótékonysági bálun-
kat 2018. november 24-én. A nagy érdek-
lődésnek köszönhetően  új helyszínen,  a 
Sportcentrumban, közel 300 vendég tisz-
telte meg jelenlétével  a rendezvényünket. 
A nyilvános főpróba után a premier is jól 
sikerült. Balázs József tankerületi igazga-
tó és Szél István polgármester úr köszön-
tő gondolatai után a 90 fellépő gyermek 
szórakoztatta műsorával a kedves közön-
séget,  szerzett vidám perceket.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a jóté-
konysági bál rekordösszegű bevétellel zá-
rult. A Székkutasi Gyermekek Tanulását és 
Művelődését Segítő Alapítvány számlája 
1 750 ezer forinttal gyarapodott, melyből 
1 254 ezer forint pénzbeli adomány és tá-
mogatói jegy vásárlásából tevődött össze. 
Terveink szerint az iskolaudvari eszközök 
fejlesztésére, labdafogó védőháló kiépíté-
sére, az óvoda pedig kirándulásra, színházi 
előadásokra és fejlesztő játékok vásárlásá-
ra szeretne a bál bevételéből fordítani.

Hálásak vagyunk azért, hogy a nemes 
ügy érdekében ilyen sokan összefogtak, és 
támogattak bennünket. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani a székkutasi gyerme-
kek és pedagógusok nevében mindazoknak, 
akik felajánlásaikkal, adományaikkal, tom-
bolatárgyakkal hozzájárultak a bál sikeréhez.  
Köszönjük szépen a szervezésben nyújtott 
segítségét Olasz Mónika jegyzőnek és az ön-
kormányzat dolgozóinak. Köszönet a kollégá-
imnak, szülőknek, az óvoda, a sportcentrum 
és a művelődési ház dolgozóinak és minda-
zoknak, akik bármilyen formában munkájuk-
kal segítették a bál megvalósítását.

Köszönjük az egész éves támogatását 
Szél István polgármester úrnak, Székkutas 
Község Önkormányzatának, Rostás Péter 
alpolgármester úrnak, Kóczán Antal Ist-
ván gazdálkodónak, az egész éves odaadó 

munkájukat Zsótér Katalin kuratóriumi el-
nöknek és a tagoknak!

Bízva a további sikeres együttműködés-
ben, tisztelettel:

Patyi Éva
tagintézmény-vezető

FŐ TÁMOGATÓINK: Mészáros Antal CSO-
MIÉP ügyvezető igazgató és Kis Tibor EDO 
Hungaria Kft. ügyvezető igazgató

További pénzbeli adománnyal támogattak: 
Szabó Emese képviselő asszony, Rostás Pé-
ter alpolgármester, Székkutasi Református 
Egyházközség, Bacsa Zsolt, Balázs József 
tankerületi központ igazgató, Líbor Ferenc  
képviselő, Szél István polgármester, Szuro-
mi Sándor és családja, Mészáros László-Ital-
bolt, Hunyák Zoltánné, Garaboly bolt-Dajka 
András, Berta Balázsné és családja, Olasz 
Mónika jegyző, Borsodi Boglárka, Kruzslicz 
Tamás, Ludányiné Oravecz Magdolna, Szo-
kolayné Kulik Erzsébet

Támogatói jegy vásárlása, tombolatárgyak 
felajánlása
3A Takarékszövetkezet
Bagi Szilárd és családja
Bajnócziné Tatár Beatrix
Békésiné Darók Antónia
Berkeczné Búza Virág
Csizmadia pékség
Dajka Andrásné   
Dani Róbert-Premium Choco
Darók Istvánné
Dohánybolt-Székkutas
Forrai Sándor és családja
Gombos Sándorné
Herbária Zrt. Székkutasi Üzeme
Horváth Pál és családja
Hunor Coop
ifj. Rostás János és családja
János téri Vasbolt Hódmezővásárhely
Juhász-Nagy László és cs.

Kapocsi János és családja
Kokovai Lajos és családja
Korona Cukrászda-Pányi László
Lászlai Ferenc és családja
Líbor Henrietta
Mihály Ferenc 
Misur Gyöngyi
Nagy Máténé
Nyugdíjas Klub   
Olaszné Tót Judit
Pádár András és családja   
Pap Csaba és családja
Prágainé Szabó Terézia
Sarokpresszó – Manga Istvánné   
Soványné Ódor Ilona
Stefán Zoltán   
Szabó Istvánné
Szakács Zoltán- Infra Műszaki Vegyeskeres-
kedés
Szecolor Papírírószer – Hódmezővásárhely
Székkutas Község Önkormányzata
Székkutasi Lovasklub
Szél István
Szuromi Sándor és cs.
Tembel Tibor
Török Nándor és családja
Vegyiguru-Herczeg Ferenc
Verók Józsefné
Víghné Szenti Katalin
Vőneki Gábor és családja
1. /2./ 4./ 5.osztályok szülői közössége

KÖSZÖNET A MIKULÁSNAK

A gyermekek  nagy örömére december 
6-án az óvodában és az iskolában is járt a 
kedves  Mikulás, aki mindenféle jóval és fi-
nomságokkal teli csomaggal ajándékozott 
meg minden gyermeket.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Mi-
kulásnak és segítőinek, Székkutas Község 
Önkormányzatának és a sok-sok támogató-
nak, kiknek jóvoltából teli zsákkal érkezett 
a Mikulás.

A sport is szárnyalt Székkutason
A 2018-as év rengeteg újítást és nagy fejlődést hozott Székku-

tas életében. A sportolók sem tétlenkedtek, és kiemelkedő ered-
ményeket értek el a Tömegsport Club Székkutas tagjai. Horváth 
Zoltánt, a klub elnökét kérdeztük a ’18-as év eredményeiről. 

- Kutasi Hírek: Milyen kiemelkedő eredményeket értek el 
székkutasi sportolók 2018-ban?

- Horváth Zoltán: Az év talán legnagyobb sikere, hogy a felnőtt 
focicsapatunk 20 év után ismét a megyei élvonalba került, hiszen 
dobogón végzett a megyei másodosztályú bajnokságban. Erre 20 
éve nem volt példa, és a többségében a helyi fiatalokra épülő 
csapat számára ez nagy lehetőség, és a település számára is nagy 
előrelépés. A siker kulcsa az, hogy egy nagyon jó csapat formáló-
dott, és mindenki tisztességesen dolgozott a sikerért. Egy szomo-
rú eset is történt idén, hiszen Kiss János, az egyesület technikai 
vezetője több évtizedes áldozatos munka után elhunyt. 

- Kutasi Hírek: Az utánpótlás csapatok hogy teljesítettek? 
- Horváth Zoltán: Az U19-es fiú focicsapat is jelentősen fej-

lődött, hiszen jelenleg vezeti a bajnoki tabellát, amire nagyon 

büszkék vagyunk. Nagyon örülünk annak is, hogy női felnőtt 
és utánpótlás csapataink is vannak fociban, és ők is jó teljesít-
ményt nyújtottak idén. 

- Kutasi Hírek: Milyen célok vannak kitűzve a jövőre nézve? 
- Horváth Zoltán: Fociban felnőtt szinten szeretnénk meg-

őrizni a megye egyes tagságot, valamit szeretnénk, hogy az ifi 
csapatunk megnyerje a bajnokságot. Évről évre több fiatalt pró-
bálunk beépíteni a csapatokba, és szeretnénk, ha a játékosa-
ink egyre jobban fejlődnének. Az egyesület TAO támogatásból 
finanszírozza az utánpótlás nevelését, és szeretnénk, hogy ez 
a jövőben is megoldott legyen. A Sportcentrumot is fejleszteni 
szeretnénk, és ha minden a tervek szerint megy, akkor egy éven 
belül napkollektorokkal látjuk el az öltözőépületeket. Épülni fog 
egy nagyobb eszköz-és géptároló épület is, ahol a különböző 
eszközöket lehet biztonságosan tárolni. Egy jelentős terepren-
dezést is tervezünk, hiszen egy nagy területet le szeretnénk tér-
kövezni. A műfüves pálya mellé 2 fedett öltöző kispad is épülni 
fog, ahol a sportolók eső esetén is át tudnak öltözni. 



IX. évfolyam 11. szám8

Kutasi hírek
közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 3. péntekén
Kiadja: Kisbíró Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér
71.) Székkutas Község Önkormányzatának támogatásával
Felelős szerkesztő: Égető Réka (62/533-777)
E-mail: radio7@radio7.hu
Nyomás: Norma Nyomdász Kft.
    (6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.)
    Nyomdavezető: Rostás Pál
Terjeszti: Székkutas Község Önkormányzata
Megjelenik: Székkutason
Azonosítószám: ISSN 2062-3151
Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,

és nem küldünk vissza.
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

Minden jog fenntartva!
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Rekordot döntött a székkutasi jótékonysági bál!
A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő 

Alapítvány idén is megrendezte hagyományos jótékonysági 
bálját. A nagy érdeklődés miatt még a helyszínt is meg kellett 
változtatni a november 24-i mulatsághoz.

„Nagyon örültünk, hogy az idei bálunkat nagy érdeklődés övez-
te. Olyan sokan jelentkeztek, hogy módosítani kellett a helyszínt. 
A Murgács Kálmán Művelődési Ház nagytermét, úgy látszik, kinőt-
tük, ezért átkerült a rendezvényünk a Sportcentrumba. Több mint 
300 vendéget várunk” – tudtuk meg Patyi Évától, Klauzál Gábor 
Általános Iskola Gregus Máté Tagintézményének vezetőjétől.

A bál jótékonysági célt szolgál, amellyel a helyi óvodásokat és 
iskolásokat segítik. Az óvoda a befolyt összegből kirándulásokat 
fog szervezni, illetve további fejlesztő játékokat szeretne vásárolni, 
míg az iskola egy labdafogó védőháló rendszert szeretne kiépíteni.

Az álmok teljesüléséhez jó alapot fog szolgáltatni, hogy rekord-
mennyiségű adományra számítanak a szervezők. Ehhez nagyon sok 
ember segítsége kellett. Rengetegnek adakoztak kisebb-nagyobb 
összeggel. Természetesen a székkutasi önkormányzat folyamatosan 
támogatja az iskolát és az óvodát, illetve a sok adakozó közül kiemel-
kedett az idén két cég, a Csomiép Kft. és a Edo-Hungary Kft.

Az óvodások és az iskolások hetek óta készültek arra, hogy egy 
műsorral hálálják meg mindezt a támogatást a felnőtteknek. Több 
produkcióval is készültek az iskolások, az óvodások pedig egy 
operett számmal kedveskedtek a vendégeknek.

A bálon beszédet mondott Balázs József tankerületi igazgató, 
valamint Szél István, Székkutas polgármestere is. A település első 
embere kiemelte, egy közösség alapját az jelenti, hogyan törőd-
nek a tagok a gyermekeikkel. Székkutas ebben kiemelkedik.

ÉR.


