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Márton-nap Márton-nap 
libafuttatással és libafuttatással és 

lampionnallampionnal 6. oldal6. oldal

Fény gyúl az I. körzetben
Elavulttá vált az S kanyar környékén lévõ, az I. kerületi lakóházak villamos ellátása,

hiszen ezek a házak még a TSZ fénykorában épültek. A régi hálózat a mai kor energiaigé-

nyét már nem, tudja kielégíteni, ezért sor kerül annak felújítására.

(Írásunk a 4. oldalon)
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Nem lesz hiánya a községnek
Harminc érdeklõdõ jelent

meg november 16-án este a

székktasi Gregus Máté Álta-

lános Iskolában Szél István

polgármester lakossági fó-

rumán. A település vezetõje

ismertette az idei év ered-

ményeit, és jelezte, hogy a

következõ év nem könnyû

helyzetet fog a település szá-

mára eredményezni. 

2,5 millió kommunális adó

folyt be Székkutason, amely-

nek félmilliós hátraléka kap-

csán a polgármester kifejtette:

a kintlévõségek rendezése az

egész település érdeke. A 12

milliós gépkocsi adóból 5

millió nem folyt be, 25 millió

iparûzési adóból még három-

milliót vár az önkormányzat. A

település 24 milliót nyert az

önhiki pályázaton, és nincs 30

napon túli tartozása Székku-

tasnak. Száznál többen dol-

goztak a közmunka program-

ban, és 81 gyermeknek bizto-

sítja az önkormányzat az ebé-

det és 92-nek a tankönyvet is.

Négymillióba került a közvi-

lágítás a községben, a mûve-

lõdési ház és a sporttelep tíz

millióba. 

Járdafelújításra 28-an kap-

tak, összesen 700 ezer forint

támogatást, élelmiszer segély-

ben fél ezren részesültek, élel-

miszercsomagot százan kap-

tak húsvét elõtt, amelyet az

idén, karácsonykor is meg-

kaphatnak. Kétszáz adag in-

gyen ételt osztottak ki, és az

idén december 9-én lesz

ingyen ételosztás. 

Lesz faosztás, 3-5 mázsa fát

kaphat a tervek szerint több

mint 50 rászoruló család, és

számítástechnika tanfolyamot

indítanak ingyenesen az isko-

lában. Az önkormányzat min-

den esetben próbált segíteni a

segítségért fordulókon. 

Viharos hangulat volt a

településen az iskola átadása-

kor a kistérség részére, amely

azóta megfelelõen mûködik -

idézte fel a polgármester, hoz-

zátéve, hogy zökkenõmentes

az iskolabusz, e-naplón követ-

hetik a szülõk a diákok elõ-

menetelét, és hármas osztály-

zat alatt korrepetálásra kötele-

zik a gyerekeket. 

A település beadja pályáz-

atát a csatornázásra, és csök-

kenteni fogják az ivóvíz arzén

tartalmát, és várják a belvíz

pályázat elbírálását is. A gon-

dozási központ mûvelõdési

házba tervezett költöztetésé-

nek pályázatán is dolgoznak,

amely nemcsak az idõsek, de

az egész település számára

elõnyöket rejt. 

A 47-es út felújítását 2013-

ban végzik el, amely évben a

szennyvíz csatornázás is meg-

valósulhat. Mártély és Székku-

tas a Leader pályázatain indul-

hat, de csak akkor, ha ebben

a civilek is részt vesznek, itt a

sportcsarnok, a rendelõ, a

piac felújítására és bõvítésére

lehet lehetõség, rendezvé-

nyekre már adtak be pályáza-

tokat. Ma került aláírásra a

mágocsi út villanyellátásáról

szóló szerzõdés az áramszol-

gáltatóval – jelentette be a pol-

gármester, hozzátéve, hogy

nagyon nehezen haladtak a

tárgyalások. 

A közmunka keretében

gyógynövény-termesztést ter-

vez a település a Herbáriával

együttmûködve – amely cég-

gel 12 év óta elsõként Szél Ist-

ván vette fel a kapcsolatot, és

a cég támogatni kívánja a

kutasi sportot is.

A községben faültetést is

terveznek: szilt ültetnek azo-

kon a területeken, amelyek

nem alkalmasak mezõgazda-

sági termelésre. A tanyagond-

noki szolgálat várja a külte-

rületen élõk jelentkezését

most, a hideg idõ bekövetkez-

tével – mondta el a polgár-

mester, bejelentve: 7 óra 10

perckor indul Székkutasról

Orosházára az iskolába járást

megkönnyítve, viszont meg-

szûnik a 7 óra 20-kor indult

járat. 

A polgármester hozzátette:

nehéz döntések is állnak a

testület mögött, de fõ felada-

tuk a település mûködõké-

pességének biztosítása. Ros-
tás Péter alpolgármester hoz-

zátette: a dûlõutak mind jár-

hatók a település környékén,

amelyet a TIMÁ-nak és a va-

dásztársaságoknak köszön-

hetnek. 

Tembel Tibor iskolaigazga-

tó elmondta: 2005-höz képest

jelentõsen lecsökkent a gyer-

mekek után kapott állami

normatíva, amely összekap-

csolódott a gyermekek létszá-

mának csökkenésével, felére

csökkent az iskolába jelentke-

zõ gyerekek száma. A koráb-

ban 240 fõs iskolába most 130

gyermek jár. Pályáztak, felújí-

tásra 100 milliós összegeket

nyertek, valamint továbbkép-

zésre, informatikai fejlesztés-

re is érkezett pénz, de bérre

nem. 

Sz. Nagy János kérte, hogy

tartsanak lomtalanítást, ennek

kapcsán a polgármester el-

mondta: a zöldhulladékot a

hulladék feldolgozók ingyen

átveszik, ezt az önkormányzat

traktorával megoldják, errõl

szórólapon értesítik a lakoso-

kat. Arra azonban vigyázni

kell, hogy abba kommunális

szemét nem kerülhet, ugyanis

attól kezdve fizetni kell az

elhelyezésért. 

Olasz Ernõné jelezte, hogy

a mûvelõdési központ mögötti

új téren egész éjjel ég a

villany, miközben soha senki

nem jár arra, a polgármester a

kérdés rendezését ígérte. Tóth
Imre a piac sorsa után érdek-

lõdött. A polgármester el-

mondta: a cél a bõvítés, és

hogy a parkolást is megoldva

fejlõdjön a vásárok helyszíne,

hogy az idõsek is meg tudják

közelíteni, és nem tervezik a

47-es másik oldalára áttelepí-

teni a piacot. 

Domján Ferenc szerint

nem lehet elérni a Szék-

kutason szolgálatot teljesítõ

rendõröket, sok a bûncselek-

mény, míg õk csak a kerék-

párosokat és a gyalogosokat

büntetik. Szél István hozzátet-

te: a besurranásos esetekben

a károsultak figyelmetlensé-

ge is hozzájárul a kártételhez,

és keresik a polgárõrség

újbóli felállításának lehetõ-

ségét.

A fórumon Szõke József
felvetette: a lángossütõ és a

régi takarék mellett helyezze-

nek ki szemetest, mert a vas-

útállomásról érkezõk ennek

hiányában az eldobált sze-

méttel találkoznak. 

A székkutasi testület no-

vember 28-án tart közmeg-

hallgatást a mûvelõdési

központban.
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Mérlegen az elmúlt 13 hónap – Tembel Tibor
Sorozatunkban az önkor-

mányzati választások óta

eltelt idõszakot értékelik a

székkutasi képviselõtestület

tagjai. Ezúttal Tembel Tibort

kérdeztük, aki a grémium-

ban az oktatási, kulturális,

sport és szociális ügyek fele-

lõse.

A képviselõ azzal kezdte

visszatekintését, hogy megvá-

lasztásukkor, 2010 októberé-

ben komoly gondokkal talál-

ták szemben magukat, hiszen

a belvíz vált úrrá a település

környékén, illetve ennél is foj-

togatóbbak voltak a pénzügyi

gondok. Ezért a képviselõ-

testület legfõbb célként hatá-

rozta meg a pénzügyi stabi-

litás megteremtését, és ezzel

együtt a költségvetési hiány

lefaragását. Tembel Tibor úgy

érzi, ezen a téren jelentõs lé-

péseket sikerült tenni, jelen-

leg sokkal biztonságosabb

alapokon nyugszik a község

gazdasági helyzete.

Kiemelte a jelentõs pályá-

zati aktivitást. Mint mondta,

Szél István polgármester min-

den eszközzel sarkallja mind

a munkatársait, mind a képvi-

selõket a pályázatokon való

szereplésre. A közeljövõben

szeretnék az olyan nagy jelen-

tõségû intézmények, mint a

mûvelõdési ház, az egészség-

ház és a sportcsarnok felújítá-

sát és ezzel együtt takaréko-

sabb mûködését elérni. Hoz-

zátette: Egy nagy felújítási kö-

rön már túl vannak, Európai

Uniós pályázatok révén kapott

teljesen új arculatot az óvoda

és az iskola.

A képviselõ kiemelten fon-

tosnak tartja a testület által az

utóbbi idõben elterjesztett

gondolkodásmódot is, hogy a

mai gazdasági helyzetben

nem lehet teljesen önzetlen

az önkormányzat szociális

gondoskodása, az emberek-

nek is tenniük kell saját boldo-

gulásuk érdekében. Fejleszte-

ni kell a közösségi szerepvál-

lalást, amiben a képviselõk-

nek elöl kell járniuk.

Mint a székkutasi iskola

vezetõje, a fenntartóváltás

kapcsán Tembel Tibor beval-

lotta, hogy féltek az intézmény

életében bekövetkezett nagy

változástól, mivel belülrõl úgy

gondolták, jól mûködnek. De

persze más települések isko-

láihoz hasonlóan õk is küsz-

ködtek a gyermeklétszám

csökkenésével. Kevesebb

gyermek született és kezdte

meg az elsõ osztályt, mint

amennyit ballagtattak. Tudták,

hogy ezért elõbb-utóbb vala-

milyen árat kell fizetni, mert

2006-tól az állami hozzájáru-

lás is fokozatosan csökkent.

Aztán idén került sor egy

nagyobb volumenû felmérés-

re a költségtakarékosság ér-

dekében. Ennek eredménye-

ként hozta meg a képviselõ-

testület azt a határozatot, hogy

az oktatási és nevelési intéz-

ményeit a kistérségi társulás

keretében próbálja mûköd-

tetni. Így plusz normatívát igé-

nyelhetnek a tanulóik után, és

újszerû foglalkoztatási módok

nyíltak meg a tanulók elõtt (pl.

úszásoktatás), valamint bizo-

nyos táborokhoz, rendezvé-

nyekhez való csatlakozás

lehetõsége. Összességében

véve Tembel Tibor pozitívan

látja a jövõt, szeretné, ha ilyen

keretek között sokáig mûköd-

hetne az intézmény. 

Kerékpárút – megvannak a tervek

Az engedélyes tervek már megvannak az Orosháza –

Kakasszék között építendõ kerékpárút tervezési folyamatában,

tájékoztatott Szél István polgármester. A 370 millió forintos

beruházás 3 település összefogásával (Orosháza, Székkutas és

Hódmezõvásárhely) valósul meg és 100 százalékban uniós for-

rást vesz igénybe. A projekt célja a biztonságos közlekedés biz-

tosítása, ezért a kerékpárút nyomvonala Orosházától a 47-es

fõút régi szakaszát követi.

Kérésre módosul a buszindulás

Lakossági kérésre kezdett bele az önkormányzat abba a

tárgyalásba, amelynek köszönhetõen a tömegközlekedési

társaság módosította menetrendjét. Az Orosháza felé indított

járat eddig 7 óra 20 perckor indult. A tárgyalásnak köszönhe-

tõen ezentúl 7 óra 10 perckor fog indulni két busz, amelyre így

biztosan felférnek a székkutasi diákok, és be is érnek

Orosházára a 7.30-as iskolakezdésre.

Új honlap a fa alá

Karácsonykor mutatkozik be Székkutas megújult és megszé-

pült honlapja. Az oldal fejlesztését a GeneralMedia Kft. végzi.

Egy felhasználóbarát és barátságos kezelõfelületet terveznek a

honlapra, melyen nagyon sok eddig nem fellelhetõ információ

is szerepel majd. A letölthetõ dokumentumok, rendeletek

mellett, lehetõség szerint minimális e-ügyintézés is szerepel a

tervek között. A belsõ üzenõfal használatával pedig az ön-

kormányzat munkatársai tudnak azonnal kommunikálni egy-

mással. A lakosság számára az új oldal és rendszer pedig a

saját, szekkutas.hu végzõdésû e-mail címek használatát teszi

lehetõvé.

Hírek röviden 
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Himnuszuk is van az idõseknek
Október az idõsek hónap-

ja, így elsõsorban fiatalok,

sõt a legfiatalabbak köszön-

tötték a szülõket, nagyszü-

lõket Székkutason az idõsek

napján a mûvelõdési ház-

ban október 20-án.

Délután háromra megtelt a

nagyterem kikapcsolódásra

vágyó idõsekkel, akiknek az

általános iskolás diákok, de

még az óvodások is mûsorral

kedveskedtek ezen a napon.

Nem maradhattak el a mindig

szívesen látott harmonikások

és Labozár Antal elõadása

sem. 

Kovácsné Rostás Erzsébet
a kulturális és civil ügyek ta-

nácsnoka elmondta, minden

évben fontosnak tartják,

hogy legyen egy nap, amely

csak az idõsekrõl szól,

köszöntõbeszédében errõl

szólt Szél István polgármes-

ter is. Szavai után elkezdõ-

dött a mûsor, és megtudhat-

tuk a Nyugdíjas Klub tagjai-

nak elõadásából, hogy nekik

is van himnuszuk.

Fény gyúl az I. körzetben
Elavulttá vált az S kanyar környékén lévõ, az I. kerületi

lakóházak villamos ellátása, hiszen ezek a házak még a TSZ

fénykorában épültek. A régi hálózat a mai kor energiaigé-

nyét már nem, tudja kielégíteni, ezért sor kerül annak felújí-

tására.

A terület kisajátítások már

megtörténtek, a kivitelezési

munkálatok 2012 márciusá-

ban elindulhatnak, és vár-

hatóan õsszel befejezõdnek.

A hálózat az ingatlanok mel-

lett fog húzódni, a rákötést

villanyszerelõk segítségével

az ott lakóknak kell megol-

daniuk. 

Az I. körzet 40-43 szám alá

vezetõ bekötõútra kettõ lám-

patest is felszerelésre kerül,

hogy a hajnali és esti órákban

a megközelítés biztonságo-

sabbá váljon. 

Az Új-Majorban is prob-

léma az éjszakai sötétség, itt

egy darab lámpaoszlop kerül

kihelyezésre. 

A két közvilágítási projektet

az önkormányzat finanszíroz-

za, ez lámpánként 45 ezer

Ft+áfát jelent. A kivitelezést a

DÉMÁSZ Primavill Kft. jövõ év

nyarának végére vállalta.

Tisztelt Székkutasi
Lakosok!

Megérkezett a hideg idõ, és vele együtt a fûtési szezon

is. Esténként az utcákon sétálva azt lehet észlelni, hogy

nagyon nagy a fûtés miatti füst koncentrációja az utcákon,

ez a ködös idõ beálltával még jobban fokozódni fog. Fel-

hívnánk a tisztelt lakosok figyelmét, akik hagyományos

fûtési módot választanak a téli idõszakra, csak a

megengedett tüzelõanyagokkal fûtsenek, mert a gumi hul-

ladék, zöldhulladék, különbözõ szövetekkel történõ fûtés-

bõl felszabaduló mérgezõ anyagok károsíthatják a mi, és

környezetünkben élõk  egészségét. Fokozottan figyeljenek

a kémények megfelelõ magasságára is. Az elmúlt 3 év

egészségügyi statisztikája alapján rohamosan megnõtt a

tüdõrákosok és légzõszervi megbetegedésben szenvedõk

száma lakóhelyünkön. A dohányzáson kívül a bennünket

körülvevõ légkör, kémények által kibocsátott káros anyag

koncentrációja is hozzájárulhat.

A zöldhulladék elszállítása évente két alkalommal már

megoldott településünkön. A környezetet szennyezõ hulla-

dékok (pl. gumiabroncsok) elszállítása is megoldható

kérésre.

Vigyázzunk egymás  és gyermekeink egészségére!

Az egészségügyi dolgozók
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Szivattyúteleppel
javítják a biztonságot

Nem számítanak jelentõs

belvizekre, de a létesítmé-

nyeket rendbe kell tenni,

hiszen a szélsõségek megje-

lenhetnek, még ha csak helyi-

leg, lokálisan is – fejtette ki

Balla Iván igazgató, aki a fej-

lesztésekrõl is beszámolt.

Elsõsorban a belterületek

védelmére koncentrálnak a

felkészülésnél. Elvégezték az

õszi szemléket. A száraz idõjá-

rás a beruházásoknak és a

fenntartásnak kedvez a tár-

sulatnál. Készül a pusztaer-

zsébeti szivattyútelep, ami

Székkutas és környékének a

vízbiztonságát javítja, és Tá-

péréten szintén egy szivattyú-

telepet építenek.

2011 szociális mérlege 
A székkutasi képviselõ-

testületnek az az álláspont-

ja, a szociálisan rászoru-

lókat mindenképpen támo-

gatni kell. Ennek megfele-

lõen készített éves mérleget

Szél István polgármester,

aki a hátralévõ idõszak

támogatásait is ismertette.

A felsorolásban végén sze-

repelt, de nem volt még ilyen

a településen, az idén az

összes általános iskolás Miku-

lás-csomagot fog kapni, fejen-

ként 700 forint értékben. 2011-

ben 92 fõ kapott ingyen tan-

könyvet, 21 óvodás és 60 isko-

lás, összesen 81 gyermek

étkezett ingyen a faluban. 106-

an vettek részt közfoglalkoz-

tatásban, a GYEA elnevezésû

alap közremûködésével 500

élelmiszercsomagot osztottak

ki. Az önkormányzat által

összeállított csomagot 100-an

kapták meg húsvétkor, és

újabb 100 fõnek adnak most

karácsonykor. A cél az, hogy

igyekeznek olyanoknak is

adni, akik eddig nem kaptak. 

Tavasszal 200 adag ingyen

ételt osztottak ki, még az idén

újabb 200 adagot terveznek.

A falu 8 idei újszülöttje

kapott fejenként 10 ezer forin-

tot. 91 gyermek kapott a „Min-

denki ebédel” program kere-

tében ellátást, és 37-en nyáron

is ingyen étkezhettek. Tavaly a

faosztás alkalmával 63 család

vehetett át 4-5 mázsa tüzelõt,

idén szeretnék, ha 70-75 csa-

ládhoz jutna el ez a segítség.

A létesítmények karbantartásának idõszakában jár a

Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat. A téli csapadék-

ra, tavaszi olvadásra készülnek fel a társulatnál.

Kibõvült a Leader
A Leader Program keretében jelentõs uniós összegek

érkeznek a kistérségbe. A célokat a Vásárhely Jövõjéért

Egyesület koordinálja, amelynek tagjai közé korábban

hiába jelentkeztek helyi szervezetek. A helyzet az augusztu-

si közgyûlésen megváltozott: a korábbi 11 tag további

negyven belépõvel bõvülhetett. 

Az egyesületnél bekövetke-

zett változásokról az új alel-

nök, Szél István elmondta: a

megtartott tisztújítás során

megõrizte elnöki pozícióját dr.
Hernádi Gyula, azonban alel-

nökké választotta a tagság

Székkutas polgármesterét,

Szél Istvánt. A kibõvült elnök-

ségben a kistérség települési

is képviseltethetik magukat –

mondta el az alelnök a Takács

Ferenc Képzõközpontban, az

alapítvány eddigi székhelyén

megtartott sajtótájékoztató-

ján. Vásárhelyrõl Bacsa Pál,
Tóth Mihály és Tóth Sándorné
a tagja a vezetõ testületnek,

Kõhalmi Istvánné alpolgár-

mester Mindszentet, míg

Székkutast Rostás Péter alpol-

gármester képviseli. 

Megújult a felügyelõ bizott-

ság is, amelyben a mindszenti

alpolgármester, Berta Róbert,
a mártélyi gazdálkodó Borsos

József, valamint a vásárhelyi

Nagy Ernõ kapott feladatot.

Lesz tagrevízió is – ígérte Szél

István, rámutatva: a tagság

tagdíjfizetési kötelezettséggel

jár, és akik ezt nem teljesítik,

elveszítik tagságukat. 

A szervezet székhelyét vá-

sárhely központjába tervezik

áthelyezni, hogy minél többen

minél könnyebben vehessék

fel a kapcsolatot az egyesület-

tel, errõl már elõre haladott

tárgyalások folynak a megyei

jogú város vezetésével – jelen-

tette ki az alelnök. 

A következõ évben a Lea-

der program a vállalkozások

számára ad lehetõséget támo-

gatás formájában – mondta el

Szél István, kifejte: épület fel-

újításra, gépbeszerzésre, és

kisebb üzemfejlesztésre is

lehetõség lesz a támogatások-

ból, amely célja a turisztikai

attrakciók támogatása is. 

Tisztelt Székkutasiak!

Székkutas Község Önkormányzat Képviselõtestülete

2011. november 28-án hétfõn 17.00 órakor a Mûvelõdési

Ház (Székkutas, Vásárhelyi út 14.) nagytermében

közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívjuk.
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Márton lúd bizonyult a leggyorsabbnak
Libafuttatással, libaszép-

ségversennyel és lampionos

felvonulással ünnepelték a

Márton-napot Székkutason

november 11-én késõ dél-

után.

A Gregus Máté Általános

Iskola lampionos felvonulásá-

nak 8-10 éves hagyománya

van – tudtuk meg Patyi Éva
igazgatóhelyettestõl, aki el-

mondta, hogy a rendezvény a

hagyományõrzés mellett jó

alkalom a közösségformálás-

ra is, hiszen a gyerekek, a szü-

lõk és a pedagógusok együtt

vonulnak végig a község

utcáin.

A felvonuláshoz csatlakoz-

tak a Székkutasi Olvasókör

tagjai is, akik vidámabbá tet-

ték az eseményt, mivel libákat

is hoztak, a gyerekek nem kis

örömére. Amíg a verseny elõ-

készületei folytak, az aprónép

dédelgette a pórázon vezetett

háziállatokat. Aztán elrajtoltak

a madarak hajtóikkal együtt,

és az iskolától a múzeumig

futottak a népes szurkolótábor

által biztatva. A Mucsi család

állatai voltak a legjobb formá-

ban, Márton és Manyi érkezett

elõször célba, utánuk a Fehér

család két lúdja, Fanni és

Gedeon következett, végül

Tóthék Bellája zárta a sort.

Valamennyi versenyzõ liba

szépségversenyen is részt

vett. A közönség tapsa volt a

szavazógép. Mind az öt jószág

sikert aratott, így Tembel Tibor

igazgató véleményét is kikér-

ték. Végül Fanni lett az elsõ,

Bella a második és Manyi a

harmadik.

Fehér Imréné elárulta,

hogy Fanni és Gedeon idén

tavasszal bújt ki a tojásból, és

a megtömés után a fazékban

végzik pályafutásukat kará-

csony táján. A fehér madarak

ennek ellenére szerencsésn-

ek mondhatják magukat,

hiszen Márton-napkor szá-

mos „kollégájuk” került

terítékre.

A versenyeket követõen

lampionnal a kézben, énekel-

ve tettek egy nagy kört a

település utcáin a résztvevõk.

A papírból készült lámpák a

hagyományt és a modernitást

ötvözték, hiszen volt, akinek

mécses lobogott a lampionjá-

ban, de sokaknál kerékpárvil-

logók pislogtak a színes lám-

patestben.

Néhány mondat a zsarnokságról Családi
események 
Születés: 

Árva-Nagy Zoltán és 

Gulyás Veronikának 

Kincsõ

utónevû gyermeke

Elhalálozás:

- nem volt.

Többféle programmal és több helyszínen

emlékeztek Székkutason október 23-a alkal-

mából. Szentmisét celebráltak, koszorúztak

és a nyáron átalakult irodalmi színpad is

külön mûsorral készült – tájékoztatott

Kovácsné Rostás Erzsébet, a kulturális és

civil ügyek tanácsnoka. 

A Katolikus Templomban 9 órai kezdettel

dr. Laurinyecz Mihály atya szentmisét celeb-

rált, melyet a községnek ajánlott. A

mûvelõdési háznál Szél István polgármester

tartott ünnepi beszédet, majd a színpadon

fellépett a nyáron újjáalakult irodalmi kör

Kovács Lászlóné felkészítõ tanár közremûkö-

désével. 

Az „Egy mondat a zsarnokságról” címet

viselõ elõadás színvonalas zenei és prózai ele-

meket és saját írásokat is tartalmazott a fiata-

lok elõadásában, akik között nemcsak általá-

nos iskolások, de idõsebbek fõiskolások, és

már dolgozók is szerepeltek - mondta el a

tanácsnok. 

A megemlékezés zárásaként a mûvelõdési

ház elõtti '56-os emlékmûnél helyezték el

koszorúikat az önkormányzat, az intézmények,

valamint a civil szervezetek. 
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Ismerkedjünk az Internettel!
Ingyenes tanfolyamot indít az önkormányzat Székkutason

nyugdíjasok illetve az Internet világában járatlanok számá-

ra. Korábban már nagy sikerrel mûködött a községben a

„Kattints nagyi!” program, annak mintájára élesztik újra ezt

a kezdeményezést. 

Verók Bernadett település-

fejlesztési ügyintézõ elmondta,

az Internet kezelése mellett a

word, az excel és a power po-

int programok használatát is

szeretnék megtanítani. A Gor-
csáné Erzsike vezetésével zajló

tanfolyamot a tervek szerint

január-február körül indítják el,

amennyiben meglesz a kellõ

számú jelentkezõ, vagyis a

minimum tíz fõ. Az egy hóna-

pos oktatás délután az általá-

nos iskola informatika termé-

ben folyik majd heti két-három

alkalommal, napi két órában.

Míg a „Kattints nagyi!”

program korábban térítéses

volt, ezúttal viszont ingyenes

lesz a tanfolyam.

További részleteket a

Kutasi Hírek decemberi szá-

mában olvashatnak.

Közel kétmilliós támogatás
a társasági adóból

A nyáron megerõsödött

Székkutas SK, azzal a céllal

vágott neki a labdarúgó me-

gyei II. osztálynak, hogy fel-

jutást érõ helyen végez a

gárda. Ez úgy néz ki meg fog

valósulni, hiszen a lejátszott

15. forduló után 40 ponttal a

tabella élén állnak, bár

hosszú még a szezon. Az

anyagi háttér is stabilizálód-

ni látszik, hiszen 1 millió 899

ezer forintot nyertek pályá-

zaton.

A jó szereplésnek több

összetevõje is van – kezdte

Horváth Zoltán elnök, akitõl

megtudtuk, hogy az elmúlt év

végére szinte elfogyott a csa-

pat, így a nyáron erõsítések-

be kezdtek. Orosházáról

több játékos érkezett, illetve

Nagy Sándor edzõ is a közeli

településrõl vállalta el a gár-

da trenírozását, majd a meg-

maradt futballistákkal közö-

sen egy nagyobb kerettel

vágtak neki az idei sze-

zonnak. 

Eddig úgy tûnik, jó irányba

történtek a változások Szék-

kutason, ugyanis a lejátszott

15 mérkõzés alatt 40 pontot

gyûjtött a gárda és ezzel ve-

zetik a megyei II. osztályt.

-Az új sportfinanszírozási

törvénynek köszönhetõen úgy

tûnik, hogy stabilizálódik az

anyagi háttér, így mindenkép-

pen szeretnénk, hogy a

2011/12-es bajnokságban már

a megyei I. osztályban szere-

peljen csapatunk – mondta

Horváth, aki hozzátette: –

Szeptember 15-ig benyújtot-

tuk pályázatunkat, amely pozi-

tív elbírálásban részesült, így 1

millió 899 ezer forinthoz juthat

a csapat.

Az egyesület már a céget is

megtalálta, a Herbária Zrt.

fogja támogatni társasági adó-

jával a csapatot. Ezt az össze-

get létesítmény használatra,

felszerelésre (labda, mez) és

az utánpótlás csapat utazásai-

ra költik majd. A pénz várha-

tóan december hónapban

kerül az egyesület számlájára.

Ez elmúlt hétvégén rendez-

ték meg a megye II. csúcs-

rangadóját, hiszen a listaveze-

tõ Székkutas Üllésre látoga-

tott. Már a mérkõzés elején

látszott, hogy nyerni érkeztek,

agresszív letámadással estek

neki ellenfelüknek. Gólt azon-

ban nem sikerült elérniük, a

hazaiak fegyelmezetten véde-

keztek. Világossá vált, hogy a

vendéglátók magabiztos bek-

kelésbõl fognak majd kont-

rákat építeni. Így is lett. Egy

szemfüles labdaszerzésbõl

gyors akciót vitt végig a balol-

dalon a sárga-fekete alakulat,

amit gólra váltottak.

Hiába érkezett azonban

késõbb az egyenlítõ találat,

hiszen két percre rá Nikolényi

Miklós egy kapushibát kihasz-

nálva újra vezetéshez juttatta

csapatát. A meccs hátralévõ

részében maradt ugyan az a

játék képe: egyre kapkodóbb

székkutasi támadások, nyu-

godt, biztos üllési védekezés.

Mindezt parázs hangulat fû-

szerezte, töménytelen szabad-

rúgással és két kiállítással. 

Összességében elmondha-

tó, hogy olyan mérkõzést

láthatott, aki vasárnap Üllésre

látogatott, amely magasabb

ligákban is megállná a helyét.

Labdarúgó megyei II.

osztály 15. forduló

Üllés LC - Székkutas TC 2-1

A tabella elsõ 10 helyén álló csapat:

1. Székkutas 15 13 1 1 47 13 34 40

2. Üllés 15 12 3 0 37 14 23 39

3. Bordány 15 11 3 1 61 16 45 36 

4. Makó II. 15 9 4 2 36 21 15 31 

5. Szõreg 15 9 2 4 39 23 16 29 

6. FK 1899 Szeged 15 9 2 4 35 19 16 29 

7. Szentesi Kinizsi 15 8 2 5 33 23 10 26 

8. Tömörkény 15 8 1 6 32 21 11 25 

9. Zsombó 15 8 1 6 28 27 1 25 

10. Sándorfalva II. 15 7 2 6 35 28 7 23

Kulturális program elõzetes 
(november - december) 

November 25.

Adventi koszorú készítés a község központjában lévõ

szökõkúton 14 órától.

November 26.

Gregus Máté vetélkedõ a Mûvelõdési Ház nagytermében

helyi, vidéki civil csoportok és az általános iskola tanulóinak

közremûködésével 9 órától. 

November 27.

Az adventi koszorún az elsõ gyertya ünnepélyes gyújtása 16

órakor. 

December 2.

A Székkutasi Olvasókör immár 5. éve fenyõfát állít és díszít a

Mûvelõdési Ház aulájában 17 órától. Mindenkit szeretettel várunk.

December 4.

Az adventi koszorún a második gyertya ünnepélyes gyújtása

16 órakor. 

December 5.

A helyi civil csoportok Mikulása lovas fogattal érkezik a

Mûvelõdési Ház elé, szeretettel várja a falu összes kisgyermekét

17 órakor. 

December 11.

Az adventi koszorún a harmadik gyertya ünnepélyes gyújtá-

sa 16 órakor. 

December 18. 

16 órakor Az Orosházi Madrigál kórus karácsonyi hangver-

senye a Római Katolikus templomban.

17.30-kor az adventi koszorún a negyedik gyertya

ünnepélyes gyújtása

December 31.

Szilveszteri bál a Mûvelõdési Ház nagytermében a Lovas

Klub szervezésében 19 órától. Jelentkezés és felvilágosítás a

hamarosan megjelenõ plakátokon.

mûsorán az FM 97,6 
és 107.0 MHz-en!

Székkutasi Magazin
december 2-án 
13.15-kor a
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Újszülöttet köszöntöttek Székkutason
Október 7-én látta meg a napvilágot a székkutasi Domján

Ferenc, akit csütörtökön Rostás Péter alpolgármester és

Dajka Andrásné képviselõ köszöntött november 3-án. Egy

kis meglepetéssel is szolgáltak a képviselõ-testület tagjai a

család számára.

A kis Ferenc idén már a

tizedik csecsemõ, akit kö-

szönthettek a település veze-

tõi. Rostás Péter alpolgármes-

ter elárulta, hogy amikor fel-

állt tavaly októberben a tes-

tület, akkor határoztak arról,

hogy minden újszülöttet, illet-

ve családját egy kisebb meg-

lepetéssel lepnek meg. 

November elsõ csütörtö-

kén vehette át a nagy csokor

virágot Nagy Bernadett és

Domján Ferenc, akiknek közel

egy hónapja született meg

második gyermekük, Ferenc,

aki a hat éves Rozáliát kö-

vette.

A család a virág mellé tíz-

ezer forint értékû utalványt il-

letve édességet kapott. Szék-

kutas új lakója mit sem foglal-

kozva a nagy felhajtással, mé-

lyen aludt, mikor ott jártunk.

Pónilovas Lacika mesélt életérõl a Szõttesben
A Rádió 7 Szõttes mûso-

rának október huszadikai

vendége Mihály László, más

néven a pónilovas Mihály

Lacika volt, aki Székkutasról

érkezett.

A mûsorban a község nép-

szerû Lacikája elmondta,

hogy ma, hetvenkét évesen is

dolgozik póni fogatával, segít

a fuvarozásban mindazoknak,

akik szolgáltatásait igénylik.

Életérõl elmondta hogy

nagyszüleivel és szüleivel

közös helyen éltek, ahol a ta-

nyasi élet minden nehézsé-

gével és szépségeivel megis-

merkedett. Ketten voltak test-

vérek és gyermekkoruk össze-

fonódott a tanyasi élettel, so-

kat segítettek a nagyszülõk-

nek és szülõknek a munká-

ban. Hamar megismerkedtek

a szántás, a vetés és aratás

fortélyaival, és a tanultaknak

késõbb nagy hasznát vette.

Feleségével, Lencse Erzsé-
bettel harminc éve él boldog

házasságban, két gyermekük

van, Marika és Erzsébet, akik

ma már felnõttek, Erzsébet

lánya, Mónika középiskolás.

Mihály László sok élmé-

nyét megosztotta a hallgató-

sággal, és meghatottan emlé-

kezett az eltelt nehéz, de szép

évekre. Életének meghatáro-

zó idõszaka volt a Kossuth

Tsz-ben, majd a késõbbiek-

ben az Új Élet Tsz-ben eltöl-

tött idõszak. 

Akit becéznek, azt nagyon

szeretik, ezt bizonyította a sok

telefonáló és SMS-ezõ is a

mûsor során. Lánya, Marika

és felesége, Erzsike is telefo-

nált, de meghatottan emléke-

zett Tóth Imre böllér, Dajka
Andrásné rokon, Kucsora Ist-
ván lovas kolléga, Rostás
Péter, Székkutas alpolgármes-

tere és Orovecz Józsefné, aki

égy szép dalt is elénekelt a

mûsorban, köszöntve pónilo-

vas Lacikát.

A mûsor ismétlését novem-

ber 30-án 22.00-tól hallgathat-

ják meg.


