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Emelik a kommunális adót, így több jut fejlesztésre
A helyi lakásrendelet mó-

dosításáról, a kommunális

adó emelésérõl és a bébi-

kötvényrõl is döntött a szék-

kutasi képviselõ-testület de-

cember 6-án, hétfõn a Mûve-

lõdési Házban megrende-

zett ülésen. A településen lé-

võ jelenlegi belvízhelyzetrõl

Szél István polgármester

tájékoztatta a megjelente-

ket, Tembel Tibor, pedig a

Gregus Máté Általános Isko-

lában történt eseményekrõl

számolt be. 

A képviselõ-testület elsõ és

második napirendi pontként

Székkutas Község Önkor-

mányzatának költségvetését,

majd a 2011-es koncepciót,

valamint az idei egy háromne-

gyed éves tájékoztatót fogadta

el, melyet Juhász Leila belsõ

ellenõr beszámolója követett.

Ezt követõen Tembel Tibor

tájékoztatóját hallhatták a

Gregus Máté Általános Iskolá-

ban történt eseményekrõl. Az

igazgató arról is beszélt, hogy

a diákok többsége a jövõ

évben fõként Hódmezõvásár-

helyen és Orosházán, de lesz,

aki Szegeden és egy tanuló

Békéscsabán folytatja majd a

tanulmányait. 

A székkutasi grémium a

helyi lakásrendelet módosí-

tásáról is döntött. A bérbeadás

idõtartamát a korábbi két év-

rõl egy évre módosította. A

bérbeadható, önkormányzati

lakásokra vonatkozó pályá-

zatot december 15-ig a hely-

ben szokásos módon hirdetik

majd ki – mondta Hunyák
Zsuzsanna, a település jegy-

zõje. Rostás Péter alpolgár-

mester javaslatára egy üres,

önkormányzati tulajdonban

lévõ lakást a belvízveszély mi-

att tavaszig fenntartanak, ha

valakit a tulajdonából kiköl-

töztetnek, tudjanak számára

szállást biztosítani. 

Székkutason a kommuná-

lis adó 2008 óta lakásonként,

bérleményenként 2000 forint.

Az önkormányzat megvizsgált

néhány települést, ahol a la-

kosok száma megegyezik a

faluéval, és megállapította,

hogy az említett adó összege

2000-tõl 8000 forintig terjed. A

testület az ülésen úgy határo-

zott, hogy 2011. január elsejé-

tõl a kommunális adót 3000

forintra emeli, melynek össze-

gét a község fejlesztésére for-

dítanák.

Az ülésen a testület módo-

sította az Általános Mûvelõdé-

si Központ alapító okiratát, és

arról is megállapodás szüle-

tett, hogy közbeszerzési pályá-

zatokat fognak meghirdetni

könyvvizsgálóra és kémény-

seprõi szolgáltatásokra, vala-

mint a testület döntése értel-

mében 2011. január elsejétõl

minden székkutasi bejelentett

lakóhellyel rendelkezõ újszü-

lött tízezer forintos egyszeri

támogatásban részesül. 

Szél István polgármesteri

tájékoztatójában elmondta:

elõzõ hét hétfõ óta elsõfokú,

szerda óta, pedig másodfokú

belvízvédelmi készültség van

a településen. Kiköltöztetés

még nem történt, mert hat

napja folyamatosan 10 szi-

vattyú dolgozik, és nehézgé-

pek végzik a csatornatisztítást.

Az elmúlt szûk egy hét már

több mint 400 ezer forintjába

került az önkormányzatnak,

mely csak az üzemanyagárat

jelentette. A polgármester

hangsúlyozta: azt kéri a szék-

kutasi lakosoktól, hogy fogja-

nak össze, mert mindenki se-

gítsége számít. Mindenkit nyu-

godtságra int, mindenhová

oda fognak érni, minden vizet

megpróbálnak elvezetni, de

fel kell készülni a legnehe-

zebbre is. 

Tervezik egy kármentõ

alap létrehozását, amelybe

azok az emberek utalhatnak,

akiket érint a belvízveszély,

vagy azok is, akik segíteni sze-

retnének. Idõsebb Rostás Já-
nos, székkutasi lakos 200 ezer

forintot ajánlott fel, Szél Ist-

ván, pedig az általa már ko-

rábban a fizetésébõl felaján-

lott 100 ezer forintot január-

ban a kármentõ alapba utalja.

Összefogással a belvíz ellen
Több mint százan vettek részt december 7-én, délután

Székkutason, a Mûvelõdési Ház nagytermében megrende-

zett katasztrófavédelmi egyeztetõ fórumon, ahol egy

Kármentõ Alap létrehozásáról is döntés született. Az esemé-

nyen jelen volt Balla Iván, a Tisza-Marosszögi Vízgazdál-

kodási Társulat ügyvezetõ igazgatója, valamint Krám István,

a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hódme-

zõvásárhelyi Polgári Védelem kirendeltség vezetõje is, akik

a tájékoztatás mellett a felmerült kérdésekre is válaszoltak.

A katasztrófavédelmi

egyeztetõ fórumon megjelen-

teket Szél István köszöntötte,

aki arról is beszélt, hogy az el-

múlt egyhetes belvíz elleni

védekezés hétszázezer forint-

jába került a településnek,

mely fõleg az üzemanyag költ-

ségeket jelentette. Az ered-

mény az, hogy senkit sem kel-

lett kiköltöztetni. 10-12 szi-

vattyú mûködött éjjel és nap-

pal helyi lakosok részvételé-

vel. Egy héttel ezelõtt a Tisza-

Marosszögi Vízgazdálkodási

Társulat és az ATIKÖVIZIG is

kivonult a gépekkel, minden-

ben segítik a székkutasi

térséget. 

Az ülésen jelen volt Rostás
Péter alpolgármester, a kép-

viselõ-testület tagjai, Hunyák
Zsuzsanna, a település jegy-

zõje, Balla Iván, a Tisza-Ma-

rosszögi Vízgazdálkodási Tár-

sulat ügyvezetõ igazgatója,

Krám István, a Csongrád Me-

gyei Katasztrófavédelmi Igaz-

gatóság Hódmezõvásárhelyi

Polgári Védelem kirendeltség

vezetõje, Tamasi József, a Ti-

sza-Marosszögi Vízgazdálko-

dási Társulat fõmérnöke, Ver-
segi László, az Alsó-Tisza Vi-

déki Környezetvédelmi és

Vízügyi Igazgatóság Szakasz-

mérnökség-vezetõje, az Oros-

háza Városi Hivatásos Önkor-

mányzati Tûzoltóparancsnok-

ságtól Lászik Gábor õrnagy,

megbízott parancsnok és a

Hódmezõvásárhelyi Rendõr-

kapitányságtól Szabó Zsolt
rendõrhadnagy. 

Versegi László, az Alsó-Ti-

sza Vidéki Környezetvédelmi

és Vízügyi Igazgatóság Sza-

kaszmérnökség-vezetõje tájé-

koztatta a megjelenteket az

elmúlt év fõbb jellemzõirõl. Az

igazgatóság nyilvántartása

szerint, az utóbbi 12 hónap az

elmúlt száz év legcsapadéko-

sabb idõszaka volt. A mûkö-

dési területen 1000 milliméter

feletti éves csapadékot re-

gisztráltak, a területi átlag 914

milliméter volt. A talajaink víz-

zel telítettek, az Országos

Meteorológia Szolgálat által

kiadott tájékoztató alapján,

2010. november végén a talaj

legfelsõ rétegének nedvesség-

tartalma a területünkön 90-

100 százalékos telítettségû

volt. 

„Lassan egy éve küzdünk a

belvízzel, és ezen belül Szék-

kutas határában óriási gondok

vannak és voltak.” – mondta

Balla Iván, a Tisza-Marosszögi

Vízgazdálkodási Társulat ügy-

vezetõ igazgatója, aki az eddi-

gi tapasztalatokról, a gazdák,

az önkormányzat és a társulat

feladatairól is beszélt a fóru-

mon. Nagyon pozitívnak tar-

totta az összejövetelt, mert
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úgy véli, ez egyfajta összefo-

gást jelent. Az alap létrehozá-

sában egyfajta szolidaritást lát,

mellyel az emberek a közér-

deket próbálják a sajátjuknak

tekinteni. Ahhoz, hogy a falu

bel- és külterületen is vízbiz-

tonsággal bírjon megfelelõ

koncepcióval, tervekkel, pá-

lyázati lehetõségekkel és köz-

akarattal kell rendelkeznie. 

Nem tart Székkutas ka-

tasztrófahelyzetnél, de csak

azért, mert a polgármester, az

önkormányzat és a védeke-

zésben résztvevõ személyek

biztosítani tudták azokat a vé-

delmi eszközöket, szivattyú-

kat, gépeket, melyekkel meg-

védték a belterületet – hang-

súlyozta Krám István, a Csong-

rád Megyei Katasztrófavédel-

mi Igazgatóság Hódmezõvá-

sárhelyi Polgári Védelem ki-

rendeltség vezetõje. Hozzátet-

te: az elvezetõ rendszer fenn-

tartása az önkormányzat, míg

a háza elõtt lévõ csapadékvíz

elvezetõ árok karbantartása

mindenkinek a saját feladata. 

A fórumon felmerült, hogy

január elsejétõl az érdekeltsé-

gi hozzájárulást nem kell a

gazdálkodóknak fizetni, az

állam átvállalja ezt a költséget.

Balla Iván szerint, el lehet gon-

dolkodni, hogy az így esetle-

gesen felszabaduló forrásokat

a gazdák részérõl lehet-e a

helyi közérdek irányában

befolyásolni, azt mondani,

hogy a székkutasi gazdálko-

dók az érdekeltségi hozzájá-

rulást mégis befizetnék, és

vízgazdálkodási fejlesztésekre

fordítanák.

Tamasi József, a Tisza-Ma-

rosszögi Vízgazdálkodási Tár-

sulat fõmérnöke elárulta:

makói lakos, és nem kis büsz-

keség tölti el, amikor elmond-

hatja, hogy Makón már elké-

szült egy tanulmányterv, mely

a város vízrendezését tárja fel,

a beavatkozás módját és mi-

kéntjét. A fõmérnök szerint

Székkutas térségében a pusz-

tai és a kakasszéki öblözet

rendezéséhez is egy tanul-

mánytervre lenne szükség.

Jelen helyzetben az egyik

probléma az, hogy a térség-

nek egyetlen egy kivezetési

pontja létezik, a Békéssám-

son-Apátfalvi-fõcsatorna, ami-

nek szintén komoly gondjai

vannak. Komplex módon kell

ezeket a kérdéseket kezelni,

melynek elsõ lépése a tanul-

mányterv elkészítése lehetne. 

A fórumon egy Kármentõ

Alap létrehozásáról született

döntés, mely az árvizes, belvi-

zes helyzetben biztosítana

segítséget. Az alapba idõsebb

Rostás János kétszázezer, míg

Szél István százezer forintot

ajánlott fel. A nagyteremben

összegyûlt lakosok közül is

többen jelezték, hogy sze-

retnének befizetni az alapba,

de voltak olyan jelentkezõk is,

akik fõzéssel, sütéssel vagy

fizikai munkával, gépekkel

segítenének. 

Kocsisné Zsótér Rozália,
Németh László utcai lakos

megköszönte a képviselõ-tes-

tületnek és a polgármester-

nek a belvízhelyzetben nyúj-

tott munkáját, és hangsúlyoz-

ta: a belvízhelyzetre megol-

dást kell találni, ezt a feladatot

emberileg és anyagilag is

támogatni fogja. Száraz Nagy
János, a Jókai utcából köszö-

netét fejezte ki a segítségért,

és jelezte, hogy egyetért a

Kármentõ Alap létrehozásá-

val. Gorcsa Jánosné elmond-

ta: támogatni fogja az alapot,

és felajánlotta a segítségét,

szívesen fõz teát és készít

szendvicseket a dolgozó em-

bereknek. Elek András felszó-

lalásában kijelentette: pénzt

nem tud az alapba felajánlani,

de mint eddig is, továbbra is

felajánlja az összes technikai

eszközét, gépét. Gojdárné
Száraz Nagy Mária is azok

közé tartozott, akik megkö-

szönték az önkormányzat se-

gítségét. A Kármentõ Alappal

kapcsolatban úgy véli, min-

denkinek hozzá kellene járul-

ni havonta, akár pár száz

forinttal is az alaphoz. Hiszen

a belvíz nem egy személy

problémája, hanem az egész

falué, a közösségé. 

Szél István polgármester

arra kéri a helyi és a környezõ

lakosokat, hogy ne csak azo-

kat az embereket érdekelje az

adott katasztrófahelyzet, akik

a legközelebb vannak hozzá,

hanem azokat is, akiket nem

érint. Hangsúlyozta: ebben az

idõszakban még jobban ott

kell lennie az emberek között,

segítenie kell õket. Meg kell

hoznia majd bizonyos lépé-

seket, de az emberi élet, érték

mindennél fontosabb. A pol-

gármester elmondta: az idõjá-

rás elõrejelzések azt eredmé-

nyezik, hogy nagyobb prob-

lémák jöhetnek, akár kataszt-

rófahelyzet is, és lehet, hogy

kilakoltatásokkal kell számol-

ni. Épületeket szabadítanak

majd fel embereknek és álla-

toknak is, hogy tudjanak majd

hol éjszakázni.

Rostás Péter alpolgármes-

ter a fórumon megköszönte a

gazdáknak a munkát, a szi-

vattyút és a gépeket, és Szél

Istvánnak, hogy nappal és

éjjel is mindig a rendelkezé-

sükre állt.

A talajvízszint százszázalékos – belvízi helyzetjelentés
A talaj nem csak Szék-

kutas környékén, hanem az

egész térségben telített, nem

tud több csapadékot befo-

gadni. A hó olvadásával a

már meglévõ probléma to-

vább fokozódik, a fagy, pe-

dig csak átmenetileg enyhít-

heti a belvízveszélyt.

A talajvízszint százszázalé-

kos, minden csatorna telítõ-

dött, a víz már csak a földekre

fér – mondta Szél István pol-

gármester, aki arról is beszélt,

hogy a védekezés egymillió

forintnál tart. Ennek az

összegnek köszönhetõ, hogy

még senkit sem kellett elköl-

töztetni, kilakoltatni, senkinek

nem vitte még el a víz a ta-

nyáját, azonban mindez csak

ideig, óráig tart. 

Székkutason a legveszé-

lyeztetettebb részek a Puszta-

szél, a pusztákon lévõ tanyák,

illetve a falu belterületén a Né-

meth László utca mögötti

rész. Jelenleg 15 szivattyú mû-

ködik. Amennyiben kitelepí-

tésekre kerülne sor, úgy egy

önkormányzati lakás és a

Mester utcai iskola áll a la-

kosok rendelkezésére, az álla-

tok számára, pedig telepek. 

A polgármester hangsú-

lyozta: a szolidaritás és az

összefogás a legfontosabb.

Már megnyitották azt a Kár-

mentõ Alapot, mely az árvizes,

belvizes helyzetben biztosíta-

na segítséget. Ha minden ház-

tartás felajánlana ezer forintot,

az máris hétszázezer forintot

jelentene. Ehhez az összeghez

jönne hozzá a polgármesteri

autóból származó kétszázöt-

venezer forint, valamint az

idõsebb Rostás János által fel-

ajánlott kétszázezer, és Szél

István által felajánlott százezer

forint. Az alappal az önkor-

mányzat fog gazdálkodni, a

felajánlott összegekre egy kü-

lön számlaszám áll rendelke-

zésre.

Érkezett már felajánlás fizi-

kai munkára, gépekre és étel-

re is. A helyi benzinkút fel-

ajánlott száz liter gázolajat, de

a környékbeli vállalkozók is

segítenek, így Pál András és

Egyed Béla, továbbá az Új Élet

Mezõgazdasági Szövetkezet

homokhordással. A polgár-

mester hangsúlyozta: a legna-

gyobb segítségére Rostás Pét-
er alpolgármester van, akinek

külön szeretné megköszönni

a munkáját.

A Székkutasi Kármentõ

Alap számlaszáma: 57400231-

11116099
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A csatornázás ügye állt a középpontban
„Egy települést úgy kell

gondoznunk, mintha a sajá-

tunk lenne” – mondta Szél Ist-

ván polgármester november

29-én, hétfõn délután a Mû-

velõdési Ház nagytermében

megrendezett közmeghall-

gatáson, ahol a csatornázás

mellett a szemétdíjról, az ivó-

víz minõségérõl, a kóbor ku-

tyákról és egyéb, a települést

érintõ fõbb üzemeltetési

problémákról is szó esett,

valamint az is kiderült, hogy

Székkutas a béke szigete. 

Telt ház fogadta Szél István

polgármestert és a székkutasi

képviselõ-testület tagjait hétfõn

délután a Mûvelõdési Házban.

Az eseményen többek között

jelen volt dr. Rádi Norbert alez-

redes, Hódmezõvásárhely

rendõrkapitánya, Nemcsényi
János és Mérai Zoltán, a GDF

SUEZ Energia Magyarország Zrt.

képviselõi, valamint a Zsigmon-

dy Béla Víziközmûveket Üze-

meltetõ Zrt. képviseletében Dá-
vidházi Ernõ. 

A megjelenteket Szél István

köszöntette, majd ismertette az

önkormányzat jelenlegi helyze-

tét, az elmúlt idõszak fõbb tör-

ténéseit és a jövõt illetõ elkép-

zeléseit. A polgármester tájé-

koztatta a lakosokat arról is,

hogy ígéretéhez hûen lemon-

dott a fizetése felérõl. Az elsõ

több mint százezer forintot az

óvoda javára fordította, és az

összeget oda is adta az intéz-

mény vezetõjének, Valtner
Lászlónénak. Beszédében arra

is kitért, hogy december 7-én

belvíz elleni védekezéssel kap-

csolatban tartanak megbeszé-

lést, majd megnyugtatta az

érdeklõdõket, hogy hóeltakarí-

tásról is gondoskodnak majd a

településen.

A csatornázás kapcsán több

lakos is rákérdezett, hogy mire

használták fel az eddig össze-

gyûjtött pénzt, mit tettek azért,

hogy legyen csatorna, hol áll az

ügyintézés. 

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ

és Bereczki Jánosné, a Vízi-

közmû Társulat elnöke tájékoz-

tatta a megjelenteket a csa-

tornázás ügyében történt lépé-

sekrõl, valamint a jelenlegi

helyzetrõl. A jegyzõ arról is be-

szélt, hogy a társulat mûkö-

désére fordított költség 5. 700.

000 ezer forint. A kiadásokról és

a bevételekrõl a pénzügyi be-

számoló rendelkezésre áll.

Bereczki Jánosné elmondta: az

összeget a nyilvántartáshoz

szükséges szoftverre, a helyiség

bérleti díjára és a tanácsadó

bérére is költötték. Ezek voltak

a felmerülõ mûködési költsé-

gek. 

A település jegyzõje az ügy-

intézés menetérõl elmondta, a

település 2008-ban pályázott,

2009-ben érkezett válasz, hogy

elutasították a támogatási ké-

relmet. Ezután 2010-ben új

konstrukciókkal írták ki a pályá-

zatot, vízjogi létesítési engedé-

lyezési tervet kellett beadni,

ehhez közbeszerzést írtak ki,

melyet megtámadott a nem

nyertes ajánlattévõ, és új eljá-

rásra kötelezték az önkor-

mányzatot. Mivel akkor volt az

önkormányzati választás, az

ügyben nem történt változás.

Most tervezik ismét kiírni a

közbeszerzési eljárást tervezés-

re, amelynél kérik a tervezõt,

hogy más lehetõségeket is vizs-

gáljon meg.

Juhász András a csatorná-

zással kapcsolatban elmondta:

szennyvíztisztítást szeretne a

községben, nem csatornázást.

A cél az, hogy ne dúrják fel a

községet. Találtak egy olyan

társulatot, mely a technológia

elõnye közé sorolta a víz újra-

felhasználását is. A beruházás

költsége kevesebb lenne, mint

a csatornázásé. Kocsisné Zsótér
Rozália kijelentette: fokozot-

tabb figyelmet és korrekt beszá-

molót kér a jövõben az ügyben.

Senkit nem akarok egy olyan

pályázatba belekergetni, mely-

lyel nem csak az önkormány-

zat, hanem a település lakosai

is rosszul járnak. Az ügyben

nem kell kapkodni, hiszen már

két éve mûködik a Víziközmû

Társulat, de még mindig nagy

kérdések vannak – hangsúlyoz-

ta a polgármester. Hozzátette:

lépéseket tett az ügyben, a cél,

hogy az ügyintézés a hivatalban

legyen, ezáltal nem kell tovább

bérleti díjat fizetni, valamint az

ügyeket intézze önkormányzati

alkalmazott, így külön munka-

bér sem merülne fel költség-

ként. Az a legfontosabb dolog,

hogy minél kevesebb pénzt

vegyenek el a lakosoktól. Szél

István szerint fontos a tájékoz-

tatás. Az ügyben többször össze

kellett volna hívni a helyieket, a

kommunikáció sosem elég. Az

álláspontja még kérdéses az

ügyben, de csak abban, hogy

milyen mûszaki tartalommal

létesüljön. Ezt majd januárban

egy új tervezõvel megbeszélik. 

Az ivóvízzel kapcsolatban is

több lakos panaszkodott. Lázár
Judit a klórozással kapcsolat-

ban kérdezte: miért nem lehet

értesíteni a lakosságot arról,

hogy milyen idõközönként tisz-

títják a vizet. Ha tudnák, akkor

ásványvízzel pótolhatnák a

csapvizet ezen idõszakra. Dá-

vidházi Ernõ válaszában el-

mondta: kétheti és öthónapos

rendszeres mosatás van. A hon-

lapra is fel lehet tenni, hogy

melyik utcában mikor várható a

tisztítás és ez ügyben intézked-

ni is fog. 

„Székkutas a béke szigete" –

kezdte a beszámolóját dr. Rádi

Norbert alezredes, Hódmezõ-

vásárhely rendõrkapitánya.

Hódmezõvásárhely illetékessé-

gi területén 2000 feletti az

ismertté vált bûncselekmény

száma, Székkutason ez a szám

33. A jogsértések többségét a

vagyon elleni bûncselekmé-

nyek alkotják. Az utóbbi idõ-

szakban fõleg a garázdaság jel-

lemzõ a településen, de összes-

ségében a község összeteheti a

kezét – fogalmazott a rendõrka-

pitány. Rostás János a 2008. ok-

tóber 22-én a katolikus

templomban talált fegyverekrõl

kérdezte az alezredest, aki vá-

laszában elmondta: ez év nya-

rán átszállították Szegedre a

fegyvereket a Csongrád Megyei

Rendõr-fõkapitányság erre a

célra kialakított speciális helyi-

ségébe, az ezzel kapcsolatos

eljárást is a fõkapitányság foly-

tatja le. Az ügy menetérõl a ren-

dõrkapitány tájékoztatni fogja a

község polgármesterét.

Az aszfaltozás is meg lesz

oldva a községben – mint

mondta a polgármester – de ha

a téli idõszakban javítják a

kátyúkat, az felfagy és kigöd-

rösödik, ezért a munkálatokat

tavasszal kell elvégezni, a Béke,

a József Attila, a Szabadság, a

Kun Béla és a további érintett

utcákon. 

A gazdák közül többen jelez-

ték, hogy nagy gondot okoz

számukra a belvíz, köztük Elek
András is. Elmondta: tavaszra

házak dõlhetnek össze, és a

tanyasi lakosok között is csak

feszültségek alakulnak ki, mert

egymásra szívatják a vizet.

Örökös probléma a településen

a belvíz. Jövõre a közmunka-

programban kitisztítják az

összes csatornát, a szivattyúzás

is folyamatos lesz – mondta a

településvezetõ. Hozzátette: ha

a földön megáll a víz, abban

nem tud segíteni, de ha az

ingatlant vagy az állatokat ve-

szélyezteti, megpróbál mindent

megtenni az ügyben. Tavasszal

nagyobb összefogásra lesz

szükség, muszáj az együttmû-

ködés.

Székkutas Község Önkor-

mányzata több mint kétmillió

forintot nyert a gyermekek ét-

keztetésére – errõl, valamint

arról, hogy 2010. november 15-

tõl – kísérleti jelleggel – iskolai

elõadási napokon Székkutas és

Orosháza között új autóbuszjá-

rat közlekedik Varjúné Rostás
Éva, a település aljegyzõje tájé-

koztatta a nagyteremben össze-

gyûlt lakosokat. 

Kovács Eszter az édesanyja

nevében is köszönetet mondott
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nek és az önkormányzatnak,

amiért csempetörmelékkel

szórták fel a Bacsó Béla utcát,

ezzel is megkönnyítve a közle-

kedést. Olasz Jánosné a férje

nevében is akácfa csemetéket

ajánlott fel a településnek fásí-

tás céljából, melyet Szél István

örömmel fogadott. 

Hódi Sándor jelezte, hogy

sok a kóbor kutya a telepü-

lésen, valamint a Mágocsi útra

a traktorral közlekedõk felhord-

ják a sarat, mely balesetveszé-

lyes a kerékpárosok és a moto-

rosok számára is. A polgármes-

ter válaszában elmondta: „egy

települést úgy kell gondoznunk,

mintha a sajátunk lenne”. Nem

elég, ha csak az önkormányzat

gondoskodik az utak állapotá-

ról, a lakosok részérõl is na-

gyobb odafigyelésre lenne

szükség. A kóbor kutyákat, pe-

dig még a hó beállta elõtt egy

közmunkás fogja begyûjteni. 

Többen nehezményezték,

hogy magas a szemétdíj. Szél

István tájékoztatta a megjelen-

teket, hogy a szerzõdést még

2004-ben kötötték, ezt meg-

próbálják felbontani és újra

közbeszereztetni, hogy olcsóbb

legyen a díj.

A közmeghallgatás végén

Tembel Tibor a képviselõtársai

nevében is megköszönte a köz-

ség lakosainak az október 3-án

kapott bizalmat.

A hódmezõvásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelõintézet-

ben a tavalyi évben közel 360 ezer járóbeteget és 10 ezer

fekvõbeteget kezeltek – mondta el sajtótájékoztatón dr.

Kallai Árpád. A fõigazgató szólt a fejlesztésekrõl is, melyek

révén a szív és emésztõrendszeri betegségek centrumává

tennék az intézményt, illetve új profilt is szánnak a

kórháznak, szeretnék, ha sportorvosi központtá válna.

Érdemes lenne Székkutas vezetésével újratárgyalni a kórházi ellátást

Újabb pályázaton nyert a település
Napjainkban az informatika egyre nagyobb méreteket

ölt. Ismerete és használata szinte elengedhetetlen nem csak

a felnõtteknél, hanem a továbbtanulás szempontjából a fia-

talabb korosztálynál is. A helyi iskola eddig is nagy jelentõ-

séget fordított a számítástechnikai oktatásra, azonban ezen-

túl a diákok és a pedagógusok munkáját modern eszközök

segítik majd. Az informatikai infrastruktúra fejlesztésérõl

Szél István polgármestert kérdeztük. 

A székkutasi Gregus Máté

Általános Iskola a Társadalmi

Megújulás Operatív Program

keretében közel nyolcmillió

forintot nyert, melybõl több

mint hétmillió forintot tudnak

számítástechnikai eszközökre

fordítani, a fennmaradó összeg

a felmerülõ költségeket fedezi.

A pályázatnak köszönhetõen

interaktív táblák, tantermi cso-

magok, 15 darab számítógép,

projektor, notebook, szerver-

gép és WIFI csomag kerül a

helyi iskolába, ezáltal az infor-

matikai oktatás lényegesen fon-

tosabb és jobb lesz a jövõben –

mondta a polgármester.

Dr. Kallai Árpád a sebészet

terén kiemelte az emlõ- illetve a

vastagbélsebészetet. Az elmúlt

évben 70 emlõdaganatos bete-

get mûtöttek meg az osztályon,

az esetek 80 százalékában oly

módon tudták kioperálni a

daganatot, hogy nem volt szük-

ség a mell eltávolítására. A vas-

tagbél-szûréssel összefüggés-

ben egy év alatt 63 mûtétet haj-

tottak végre, az esetek 90 száza-

lékában sikerült megoldani a

problémát. Ezek a sikerek a

korai felismerésnek is köszön-

hetõk – tette hozzá a fõigazgató.

A belgyógyászat 18 aktív

ágyán több mint 1000 nagyon

súlyos beteget láttak el Hódme-

zõvásárhelyrõl, Mártélyról és

Székkutasról. A szülészeti és

nõgyógyászati osztályon pedig

évente mintegy 400 gyermek

születik.

Az Egészséges Vásárhely

Program eredményei közül dr.

Kallai Árpád megemlítette az

emlõrák szûrésén való részvé-

telre ösztönzõ programelemet,

amely szemmel látható javulást

hozott. A leginkább veszélyez-

tetettek körében a résztvevõk

aránya 43 százalékról 61 szá-

zalékra emelkedett.

A kórházvezetõ elmondta,

hogy az elvonásokat követõen

sikerült stabilizálni az intéz-

ményt. „2010 a kiteljesedés és a

tervezés éve volt” – fogalmazott

a fõigazgató, aki beszélt arról is,

hogy szeretnének önállóbb és

még színvonalasabb munkát

végezni, ezt szolgálja az elkészí-

tett fejlesztési koncepció.

A diagnosztikában a digitális

radiológia irányába mozdulná-

nak el, erõsítenék a labor sze-

repét, mivel ennek kapacitása

részben kihasználatlan, és a

pathológia terén szeretnék elér-

ni a feladatközponttá minõ-

sítést (jelenleg is 22 települést

látnak el).

Továbbá a kórházat szeret-

nék a szív és emésztõrendszeri

betegségek centrumává tenni,

a gyermekgyógyászat terén pe-

dig a diabetológiát és az endok-

rinológiát (a belsõ elválasztású

mirigyek betegségeivel foglal-

kozó szakterületet) tekintik ki-

emelt feladatnak.

Új profilt is szánnak az intéz-

ménynek sportorvosi centrum-

má is válhat a vásárhelyi intéz-

mény mind a diagnosztika,

mind a rehabilitáció terén.

A székkutas közigazgatási te-

rületén álló, az Erzsébet Kórház

részeként reumatológiai és re-

habilitációs ellátást nyújtó Kaka-

sszéki Gyógyintézetet az elmúlt

években folyamatosan fejlesz-

tették, idén februárban adták át

a felújított gyógymedencét. Dr.

Kallai Árpád kérdésünkre el-

mondta, hogy a további fejlesz-

tésre is vannak tervek. Ilyen a

nappali kórház kialakítása. En-

nek lényege, hogy a betegek

reggel bemennek az intézmény-

be, ahol megkapják a szükséges

kezelést, a nap végén pedig

hazamennek, hogy a meg-

szokott környezetben töltsék az

éjszakát. Másrészt ha sikerül

sportegészségügyi centrummá

alakulni, a sportrehabilitációban

kiemelt szerepet szánnak a

Kakasszéki Gyógyintézetnek. 

A szakmai fejlesztések mel-

lett az eszköz és infrastruktúra

fejlesztés is hangsúlyos szere-

pet kap. Az A épület felújításá-

nak elsõ üteme elkezdõdött,

pályázati pénzbõl szeretnék

megvalósítani a bõvítést és a

korszerûsítést. A D és az F épü-

letek felújításával és átalakítá-

sával 4000 négyzetméteres

szakrendelõt kívánnak létre-

hozni, szintén pályázati forrá-

sok igénybevételével.

A fejlesztéseket a 2010 és

2014 közötti idõszakra ütemez-

ték – tudtuk meg dr. Kallai Ár-

pádtól. A tervekrõl tájékoztató

kiadvány készült, melyet hama-

rosan minden háztartásba eljut-

tatnak.

A fõigazgató úgy érzi, hogy a

székkutasiak ragaszkodnak az

Erzsébet Kórházhoz. Mikor

2007-ben az egészségügyi kor-

mányzat döntése következté-

ben a kapacitásuk lecsökkent,

és néhány osztályuk bezárásra

került, akkor a település veze-

tése úgy döntött, hogy bizonyos

ellátásokat Orosházán kíván

biztosítani a lakosság számára.

Kallai Árpád szerint érdemes

lenne a község új vezetésével

leülni, és a lakosság igényeit és

elvárásait figyelembe venni.

Hiszen ha Hódmezõvásárhe-

lyen – ahová mindig is tartozott

a székkutasi lakosság – olyen

mérvû fejlesztések lesznek,

mint amilyeneket terveznek,

akkor a kutasi betegek is sokkal

jobban járnak, mivel a vásárhe-

lyi körülmények kedvezõbbek

lesznek. A betegutak is egysze-

rûbbé válhatnak, hiszen bizo-

nyos ellátásokra most is az

Erzsébet Kórházba kell hogy

menjenek (például sebészeti,

belgyógyászati ellátás). Ha

mindez a sürgõsségi ellátással

is egybekapcsolódik, akkor

egyértelmû lesz minden szék-

kutasi számára, hogy ha baja

van, akkor Hódmezõvásárhely-

hez kell fordulnia.

Bízik benne, hogy ezt mind a

lakosság megelégedésére tud-

ják biztosítani mind az alapellá-

tást, mind a sürgõsségi ellátást,

illetve a járóbeteg és fekvõbe-

teg ellátást illetõen is. Dr. Kallai

Árpád úgy gondolja, hogy eb-

ben komoly szerepe van a köz-

ség vezetésének és a kórház

vezetésének is.
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Advent ideje és karácsony titka

Az adventi idõ, a karácsony ünnepét

megelõzõ idõszak. Az advent szavunk a

latin nyelvbõl ered, melynek elsõdleges

jelentése az, hogy várakozás. A v e n i o,

a d v e n i o,  a d v e n t u s szavak

mélyebb tartalma azonban nem csak a

várakozást, hanem az eljövetelt is hor-

dozza. Teljesen logikus, hiszen ha

várakozunk, akkor valamire, vagy

valakire várunk. Ha nem jön hozzánk

senki, akkor értelmetlen a várakozás.

Milyen csalódottak szoktunk lenni, ha

valaki, aki fontos számunkra bejelentke-

zik, jelzi jövetelét, de aztán mégsem jön.

Az advent szavunkat tehát így kellene

értelmeznünk: várunk valakire. 

Várjuk valakinek az eljövetelét!

A szakrális nyelvbe azonban a katonai

szaknyelvbõl került a kifejezés. Azt is jelen-

tik a fent említett latin szavak, hogy valaki

erõszakkal tör be valahová. Úgy, mint

ahogy egy erõs hadsereg csapata betör egy

országba, leigázza az ott élõket és elfoglal

egy területet. Tehát, akkor is jöhet valaki,

ha mi nem várunk senkit, és akkor is

történhet valami, ha mi nem számítunk

semmire. Azért fontos tisztázni az advent

szó igazi, többértelmû jelentését, mert

közelebb visz minket az igazsághoz.

Isten betört, belépett a mi emberi

történelmünkbe!

Az ószövetségi zsidó nép életében volt

egy nagy várakozás. Azt az ígéretet

kapták, hogy majd születik egy gyermek,

aki nagy lesz, erõs lesz, aki majd igazsá-

gosan kormányoz, aki rátekint népe, saját

vére nyomorúságára és megváltja õket a

bajoktól. Örök adventben, örök várako-

zásban éltek, miközben korrupt, lefizetett

bírák intézték ügyeiket. A szegényt el-

nyomták, a gazdagok pedig egyre tehetõ-

sebbek lettek. A késõbbi korokban is át-

élték az elnyomatást, a Római Birodalom

hatalma maga alá gyûrte a maroknyi zsi-

dóságot. Olyan uralkodót, Messiást vár-

tak, aki megdönti a nagy Világhatalmat,

és õk szabadságban élhetnek. Különös,

hogy a mai zsidóságban töretlenül meg-

maradt ez a szent váradalom. Ma is vár-

ják a Messiást, a Szabadítót. Számukra

Jézus Krisztus nem azt hozta, amit vártak.

Krisztus elvetésének oka gondolataik

szerint az, hogy aki ilyen rút halállal végzi,

az nem lehet Úr, nem lehet az igazi

Messiás. Másfelõl minden maradt a

régiben, nem oldódott meg a világ baja,

pedig ezt várták, ezt remélték. Várnak hát

tovább, mert az ígéret áll.

Ez a zsidóság adventje.  

Aztán van egy másik advent, amely a

keresztyén világ váradalma. Ezen gondo-

lat szerint, már egyszer eljött a Messiás,

vagy másként szólva az a Krisztus, aki a

názáreti Betlehemben született, az a világ

üdvözítõje volt. 

Õ volt az uraknak Ura, a királyoknak

Királya!

Sokan nem ismerték fel benne a

Szabadítót. Milliók azonban belé vetik

reménységüket, mert senkiben nem volt

olyan tisztaság, olyan szeretet és igazság,

mint Benne. Mert nem az az Úr, aki

mindent elvesz, hanem aki mindent ad.

Nem az az Úr, aki hatalmával megaláz,

hanem aki felemel. Nem az az Úr, aki

csak azt szereti, akitõl szeretetet

remélhet. Nem az az Úr, aki ha arcul ütik,

akkor visszaüt.

Az az Úr, aki mindenrõl lemondott,

azért, hogy adjon. Akinek hatalma volna

mindent elpusztítani, mégis épít és

megtart. Aki, noha gyûlölik, mégis szereti

a gyûlölködõt. Akit arcul ütnek balfelõl és

odatartja a másik orcáját. Az az igazi Úr,

aki mindenkinek a szolgája.

„Nem azért jöttem, hogy nekem

szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak

és adjam életemet váltságul sokakért”

A keresztyén advent ennek az Úrnak a

visszavárása. A történészek szerint a

Római Birodalom kora a történelmi idõ

közepe volt. Krisztus tehát a történelmi

idõ közepén jött el. Visszajövetele pedig

emberiség történelmének a lezáródását

hozza. Ez a visszajövetel egyben egy új

világkorszak kezdete lesz. Nem egyházi

történészek is tudnak a jelenvaló világ

apokaliptikus voltáról. A világ bajainak

megoldása nem várható politikusoktól,

pénzemberektõl, dúsgazdag papoktól.

Ezek mind magukat táplálják.

Karácsony titka éppen az, hogy ebbe a

vérrel, háborúval, békétlenséggel, szere-

tetlenséggel áztatott és megterhelt (akkori

és mostani) világunkba jött el a Szent Úr.

Testet öltött magára, hogy átélje azt,

amit mi átélünk. Magára vette az emberi-

ség bûnét. 

Meghalt azért, hogy mi éljünk!

Gerhardt Pál éneke az l600-as évek-

bõl, J. S. Bach zenéjével a legcsodála-

tosabban beszél arról az isteni szeretet-

rõl, mely kibeszélhetetlen. Ez a karácso-

nyi titok.

„Csak nézlek boldog szívvel és nem

gyõzlek nézni téged. Szóm és erõm mind

oly kevés, hogy elmondhassa néked. Bár

felfoghatna tégedet Az emberszív és

ismeret, Hogy megfejthesse titkod!"

Tóth Imre  

református lelkipásztor

Családi események
Született:

- Szombati Zsolt és Szatmári Fanninak 2010. november 13-

án, Brendon

- Zsoldos Attila és Juhász Petrának 2010. december 7-én,

Hanna utónevû gyermeke

Elhalálozott:

- Pintér János Ferenc Székkutas, VI. körzet tanya 83.

- Fazekas Lajos, Székkutas, Béke utca 30.

- Héjja István Székkutas, Béke utca 43.

Szilveszteri bál nem
csak lovasoknak!

A Székkutasi Lovasklub 2010. december
31-én 19 órai kezdettel szilveszteri bált
rendez a Mûvelõdési Ház nagytermében,
ahová mindenkit szeretettel várnak!

Belépõ: 3000 Ft, mely tartalmazza az
ételt is.

Jegyek kaphatók személyesen a lovas-
klub tagjainál vagy megrendelhetõk a
62/293-166-os vagy a 0630/223-85-36-
os telefonszámon december 25-ig.



2010. december 7

Izgatottan várták a gyerme-

kek a Télapót Székkutason, a

Mûvelõdési Ház elõtti téren

vasárnap délután. A Mikulás

már 16 órakor megérkezett a

faluba és a Lovasklub elnöké-

vel, Fehér Imrével lovaskocsin

járta az utcákat. Végállomás-

ként a Mûvelõdési Házhoz ér-

kezett, ahol az összegyûlt

lakosok dalokkal köszöntöt-

ték. A Mikulás a szeretetet és a

kedvességet úgy viszonozta,

hogy finomságokat osztoga-

tott a puttonyából a krampu-

szával. 

A Mikulás elárulta: senki

sem ijedt meg tõle, a gyerme-

kek nem csak a téren, hanem

a település utcáin is ujjongva

és énekelve fogadták, ezért is

ajándékozott meg mindenkit.

A puttonyában volt dió, mo-

gyoró és szaloncukor is. 

Jandsó Áron 9 éves, édes-

anyjával és testvérével érke-

zett a Mûvelõdési Házhoz és

eddig még sohasem kapott

virgácsot a Mikulástól, mert

mindig jó kisfiú volt. Áron

szerint, a Télapó nagy, sza-

kállas férfi, aki édességeket

osztogat.

Nagy Anita is azok közé a

gyerekek közé tartozott, akik

izgatottan várták a Mikulást.

Anita elmondta: azért láto-

gatott el a falu központjába,

mert a Télapó szaloncukrot

osztogat. Hozzátette: már

nála tegnap járt a Mikulás, és

nagyon sok édességet vitt

neki. Virgácsot eddig még

csak egyszer kapott, a tavalyi

évben.

December 25-én tartja a Január 3

zenekar szokásos évzáró koncertjét,

ami egyben a fennállásuknak a 14.

évfordulója is lesz. A rendezvényre a

helyi közönség mellett számos kör-

nyékbeli településrõl érkezõ rajongót

és vendéget vár a rockbanda. A tagokat

a zenekar múltjáról és jelenérõl egy

próba szünetében kérdeztük.

Az együttes 1997. január 3-án alakult,

Valtner László gitáros, Szántó Gábor gitá-

ros és Giay Attila dobos személyében. A

kezdetleges, hiányos felszerelés és

kudarcok ellenére gyõzött a kitartás, és

pár éven belül már koncertezni jártak. 

Kezdetben a legnagyobb problémát a

próbahelyiség hiánya jelentette, amely

2000-ben az önkormányzatnak köszön-

hetõen megoldódott, így elindulhatott az

a munka, melynek következtében a J3

nevet szinte az összes környezõ település

rockot kedvelõ fiataljai megismerték. A

tizennégy év alatt a közös felszerelés is

folyamatosan bõvült, ami mostanra

lehetõvé teszi a szabadtéri bulik jó

minõségét is – tudtuk meg Giay Attilától.
Az eltelt idõszak alatt a zenekarban

számos tagcsere történt, mire kialakult a

mostani felállás, az alapító tagok közül

egyedül a dobos személye maradt állan-

dó. Attila, aki tizennyolc éve dobol,

elmondta: „Ahhoz, hogy idáig eljutottam

nagy szerepe volt a dobtanáraimnak és a

családomnak. Ami tizennégy éve kezdõ-

dött, annak nincs vége. A cél csak addig

cél, amíg újabbat nem tûzünk ki.”

Tizenegy éve a J3 tagja Tóth Kovács
Ádám. Gitárosként nagyon jól érzi magát

a zenekarban, egyfajta hobby, kikap-

csolódás számára. A kezdetekhez képest

a tagok mellett az együttes zenei stílusa is

változott. Arra a kérdésre, hogy melyik

volt a legemlékezetesebb koncert azt a

választ adta, hogy mindig a legutolsó. A

legfõbb cél, a folyamatos fejlõdés. A gitá-

ros jelenleg Kalocsán él feleségével.

A zenei stílusról Pásztor András gitáros

elmondta, hogy a magyar rockipar

nagyjai mellett sok külföldi zenét is ját-

szanak, de a repertoárban számos saját

dal is szerepel. A gitározás mûvészetét

egyedül tanulta és 2002 óta a zenekarban

kamatoztatja. András Hódmezõvásárhe-

lyen él, és informatikusként dolgozik.

Jandsó János basszusgitáros négy

évvel ezelõtt érkezett a zenekarba, a

szabadidejét a tanulás mellett fõként gya-

korlással tölti. A J3 tagja szerint, minden

fellépés egyedi, ugyanakkor mindig az

utolsó a legjobb.

Idén, december 27-én lesz három éve,

hogy Szántai Zsanett a zenekar énekese.

A koncertekrõl elárulta: a legjobbak

azok, melyek itthon, Székkutason van-

nak. Többek szerint, az elsõ évhez képest

sokat változott a hangja, mélyült és több

benne az érzelem, ez köszönhetõ az

énektanárának is. Zsanett jelenleg Buda-

pesten tanul aerobic sportedzõnek.

A hosszú idõ folyamán közel 150

koncertet adtak, többek között Békéscsa-

bán, Orosházán, Hódmezõvásárhelyen,

Szegeden, Csongrádon, Szarvason, Mind-

szenten, Nagymágocson, Fábiánsebestyé-

nen, Pusztaföldváron, Kiszomboron, Zá-

kányszéken és Dunaszekcsõn is. Mára

már elérték azt, hogy több meghívást kap-

nak, mint amennyit teljesíteni tudnak.    

Kérdésemre válaszolva a zenekar tag-

jai elmondták, mindannyian büszkék

egymásra és arra, hogy egy csapatban

játszhatnak. 

Tizennégy éves a J3

Lovaskocsin érkezett a Mikulás

Tisztelt székkutasi munkakeresõk!
A Hód-Menza Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. év során

várhatóan 10-15 új munkavállalót keres hódmezõvásárhelyi,

illetve székkutasi munkavégzéshez.

A betöltendõ munkakör: konyhai kisegítõ. Elõnyt élvez azon

munkavállaló, aki után a társaság munkaügyi központtól

támogatásban részesülhet.

Fizetés: a mindenkori minimál bér.

A munkaköröket az év során folyamatosan töltjük be.

Kérjük, hogy önéletrajzukat az alábbi címre juttassák el:

6800 Hódmezõvásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 70.

dr. Kovács Pál

a Hód-Menza NKft. ügyvezetõje

A székkutasi apróságok és szüleik december 5-én, dél-

után a Mûvelõdési Ház elõtt gyûltek össze, hogy

találkozhassanak a Mikulással. A gyermekek, amint meg-

hallották a csengõszót hangos éneklésbe kezdtek. A dalok

között a már klasszikus „Hull a pelyhes fehér hó” címû ének

is felcsendült, melynek még a Télapó sem tudott ellenállni,

és nyomban leparkolt. 
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KKutasi hírekutasi hírek
közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 3. péntekén

Kiadja: Kisbíró Kft. (6800 Hódmezõvásárhely, Szabadság tér

71.) Székkutas Község Önkormányzatának támogatásával

Fõszerkesztõ: Kokovai Péter (62/533-777)

Nyomás: Norma Nyomdász Kft. 

(6800 Hódmezõvásárhely, Rárósi út 10.)

Nyomdavezetõ: Rostás Pál

Terjeszti: Székkutas Község Önkormányzata

Megjelenik: Székkutason

Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem õrzünk meg,

és nem küldünk vissza.

A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelõsséget.

Minden jog fenntartva!

Összefogásban a kultúráért
Megtartotta alakuló ülését a Községi Kulturális Kerekasz-

tal Székkutason, a Mûvelõdési Ház Civil Klubjában decem-

ber 1-jén, szerdán délután, ahol döntés született a jövõ évi

helyi kulturális programokról, és megválasztották a Gregus

Máté Emlékbizottság tagjait is.

„A civil lét nagyon meg-

határozó a mai világban, ami-

kor nincsen kulturális támo-

gatás. Egy község a közösségi

életét, létét a civil kapcsolatok

határozzák meg.” – mondta

Kovácsné Rostás Erzsébet, a

kulturális és civil ügyek ta-

nácsnoka.

A december 1-jén alakult

Községi Kulturális Kerekasztal

célja, hogy a községben a

kultúráért felelõsek, mint az

Általános Mûvelõdési Központ

és a civil szervezetek kapcso-

lata hivatalosan is létrejöjjön. 

A meghívott alapító tagok

között jelen voltak a civil

szervezetek vezetõi, az Általá-

nos Mûvelõdési Központ kép-

viselõi, a Gregus Máté Általá-

nos Iskola igazgatóhelyettese

és az intézmény néhány peda-

gógusa is. Elsõként megtár-

gyalták 2010 decemberére és

a 2011-es évre vonatkozó

kulturális programokat. Az

általános iskolások Karácso-

nyi Gálaestje és a Jótékonysá-

gi Bálja mellett a Kertbarát

Klub évzáró rendezvénye, az

alsó tagozatos diákok és az

óvodások farsangja, tavaszkö-

szöntõ mulatság, a gyermek

néptáncgála és a gyermeknap

is szóba került, valamint az is

felmerült, hogy jövõre legyen

libaszépségverseny és libafut-

tatás a településen. Fehér Im-
re, a Lovasklub elnöke az év

utolsó napjára tervezett, a

település apraja nagyját érin-

tõ, magyar nótás szilveszteri

mulatságról szóló elképzelé-

sét is megosztotta a jelenlé-

võkkel.

A 2011-es év Gregus Máté

emlékév lesz a településen,

szobrot állítanak, és rendez-

vénysorozattal emlékeznek

Székkutas község megalapító-

jára. A programok megszerve-

zésére és a szoboravatás elõ-

készítésére megalakították a

Gregus Máté Emlékbizottsá-

got is, melynek tagjai: Kovács-

né Rostás Erzsébet, Patyi Éva,
Rostás János, Szél István, Szi-
lágyiné Fejes Ildikó, Tembel
Tibor és Tóth Imre. A kulturá-

lis és civil ügyek tanácsnoka

elmondta: a Gregus Máté szo-

borra nincs pályázati lehetõ-

ség, a megvalósulásához kö-

zösségi összefogásra, közada-

kozásra lenne szükség. Hoz-

zátette: a Mûvelõdési Ház elõtt

található Hugo Hartung szo-

bor alkotói jutányos áron

vállalnák a mû elkészítését, a

bronzplakettnél – mely a

községi általános iskolához

kerülne – csak az anyagárat

számolnák fel.

Kedvezmény 
a székkutasiaknak is

2010. szeptember 1-jén

kezdte meg mûködését a

Hódmezõvásárhelyi Vagyon-

kezelõ és Szolgáltató (HVSZ)

Zrt. által mûködtetett autós-

iskola.

A tanfolyamokra jelent-

kezni a hódmezõvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal föld-

szint 15-ös irodájában lehet.

Mind a KRESZ elmélet, mind

az elsõsegélynyújtás oktatá-

sok a HISZK Eötvös József

Székhe ly in tézményében

zajlanak.

A HVSZ Zrt. november 30-

án született határozata kiter-

jeszti az autósiskola által nyúj-

tott kedvezményt a Székkuta-

son állandó lakcímmel beje-

lentett 25. életévüket be nem

töltött lakosokra is – tájékoz-

tatta lapunkat dr. Törökné Ke-
rekes Ottília, a HVSZ Autósis-

kola vezetõje. A kedvezmény

abban nyilvánul meg, hogy -

az ismertetett feltételeknek

megfelelõ személyek számára

– a KRESZ elméleti oktatási

tandíját elengedik.

Felkészültek a havazásra 
Havazás esetén, a település utcáin vállalkozó végzi a

hóeltakarítást, a járdákat nem sózni fogják, hanem forgácsot és

homokot alkalmaznak – mondta Szél István, aki felhívta a

lakosok figyelmét, hogy takarítsák el a házuk elõtt a havat, mert

ha valakit ebbõl kifolyólag baleset ér, az a személy felel érte,

akinek portája elõtt az eset történt. A járda takarítása

mindenkinek a saját kötelessége.

Van egy-két receptünk
Az ünnepekre készülve két egyszerûen elkészíthetõ étel

receptjét osztjuk meg olvasóinkkal. Így készíti Tóth Imréné

a savanykásan édes lencsét párolt bordával és a hókiflit.

Savanykásan édes lencse párolt bordával

250 gramm lencsét átválo-

gatunk, beáztatunk egy rövid

idõre, 1 hagymát letisztítunk,

apró kockára vágjuk, 1 almát

meghámozunk, vékonyan fel-

szeleteljük, s a három hozzá-

valót a vizezett római tálba

tesszük és elvegyítjük.

1 evõkanál ecetet, 1 evõka-

nál cukrot, majorannát, ka-

kukkfüvet adunk hozzá, 500

ml húslevessel (húsleves koc-

kából) felengedjük.

500 gramm sós lében pá-

colt sertésbordát belefekte-

tünk, lefedve hideg sütõbe

tesszük.

Addig sütjük, amíg a hús és

a lencse megpuhul és a teteje

enyhén piros lesz.

Hókifli

50 dkg lisztet elmorzsolunk

20 dkg zsírral. Hozzáadunk 4

tojás sárgáját, 1 pohár tejfölt és

az egészet összegyúrjuk. Négy

cipóra osztjuk, majd ezeket

egyenként kinyújtjuk. Meleg

zsírral lekenjük és feltekerjük.

Ezután nyújtjuk és szaggatjuk. 

Töltelék: 20 dkg dió (mák),

3 tojás felvert fehérje, citrom

héja. Sütés után porcukorban

forgatjuk.

Székkutas valamennyi lakosának

békés karácsonyt és 

boldog új esztendõt kívánnak

Szél István polgármester 

és a települési képviselõk

Székkutas valamennyi lakosának

békés karácsonyt és 

boldog új esztendõt kívánnak

Szél István polgármester 

és a települési képviselõk


