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Székkutas csatlakozik
a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez
Soron következõ ülését
tartotta a képviselõtestület
november 28-án délután. A
bizottsági megbeszélést követõen ültek össze, döntve
többek között a 2012-es év
költségvetési koncepcióról.
A harmadik negyedév költségvetési tájékoztatója után
tértek rá a testület tagjai a jövõ
évi fõszámok megbeszéléséhez. Szél István polgármester elmondta, sok tekintetben
kedvezõbbek a mutatók, mint
azt várni lehetett, illetve az
elõzõ évhez viszonyítva, ez
pedig a takarékos és elõregondolt gazdálkodásnak köszönhetõ.
A forráshiány sikeresen
csökkentésre került, ez 6 és fél
millió forinttal jobb az elõzõ év
azonos idõszakához képest.

Nincs a településnek sem 60,
sem 30 napnál hosszabb lejárt
tartozása, valamint munkabér
hitelre sem lesz szükség, ami
tavaly például maximálisan ki
lett használva.
Sokat segített a település
gazdálkodásán a két megnyert „önhiki” pályázat, valamint az utóbbi hetek-hónapok
kommunikációja, amellyel
jelentõsen nõtt azon cégek,
vállalkozások száma, akik befizették elmaradt adótartozásukat.
A jövõ év gazdálkodásában
mindazonáltal vannak még
kérdések, mivel az önkormányzati törvény parlamenti
szinten még várat magára, és
több ponton nem világos
még, milyen plusz terhek tevõdnek az önkormányzatokra.

Döntött a testület a kommunális adó emelésérõl, ami
5000 forint lesz, ez mintegy 1
millió 700 ezer forint többletet
jelenthet a község kasszájában. Nõ a helyi iparûzési adó
mértéke is, 1.7 százalékról 1,9
százalékra, ez újabb 2 millió
600 ezer forint felhasználható
pénzt jelent jövõre. Erre szükség is lesz, mivel ezek mûködésre nem, csak fejlesztésre
fordíthatók, de arra a takarékos gazdálkodás miatt így kevesebb jutna.
Nem kötelezõ feladatai közül az önkormányzat meghagyja a fizioterápia támogatását, mivel nagyon sokan
veszik igénybe. Nem tudják
viszont támogatni a település
civil szervezeteinek programjait, de erre pályázati lehetõ-

ségeket a kistérségben és a
leader csoporton keresztül
találhatnak majd.
Döntött a testület a Gémesi
György vezette Magyar Önkormányzatok
Szövetségéhez
való csatlakozásáról, melynek
éves szinten 10 forint/fõ díja
lesz. 150 ezer forinttal támogatja a testület az általános iskola alapítványát, melyet
versenyeztetésre, utaztatásra
használnak fel.
A következõ testületi ülésen fognak dönteni a sporttelep újbóli használatba vételérõl, amit most a kistérségi
társulás kezel, de 2012 elején
pályázati lehetõség nyílik annak rekonstrukciójára, mely a
hõszigetelésre, fûtéskorszerûsítésre és egyebekre is kiterjed.

Közrendvédelem és örömteli bejelentések a közmeghallgatáson
Közmeghallgatást tartottak a testületi ülés után november 28-án kora este
Székkutason a mûvelõdési
ház nagytermében, ahová
ezúttal igen sokan ellátogattak. A fórum a várt tömeg
miatt közrendvédelmi elõadással kezdõdött.
Szél István polgármester
elmondta, mivel az elõzõ közrendvédelmi elõadáson mérsékelt volt az érdeklõdés ismét meghívta a rendõrség
képviselõit,
tájékoztassák
munkájukról a lakosságot.
A fórumra dr. Rádi Norberten, a Hódmezõvásárhelyi
Rendõrkapitányság vezetõjén
kívül vezetõ kollegái és a két
körzeti megbízott is ellátogatott. A rendõrkapitány elmondta, folyamatban lévõ ügyekrõl
nem beszélhet, de a közelmúlt
székkutasi trükkös vagy besurranásos betörései megelõzhetõk lettek volna, elõvigyázatossággal,
bizalmatlansággal.
Ismét hoztak két oktatófilmet,
melyet a jelenlévõ rendõrök
kommentáltak is. Felhívták a
figyelmet azokra a hibákra,
amelyeket akár a helyi lakosok
is elkövethetnek, megkönnyítve ezzel az elkövetõk dolgát.

Dr. Rádi Norbert szólt arról
is, immár hivatalosan is két
körzeti megbízottja van a településnek, és azon dolgoznak, hogy a jövõben ez a szám
tovább nõjön. Amennyiben a

nem elérhetõk, valamint jelezte, hogy lakókörnyezetében igen gyakran lát házalókat, pedig a település bejáratainál tiltják a házaló kereskedelmet.

két rendõr nem elérhetõ, mivel pihenni nekik is kell, és
nem mindig vannak szolgálatban, akkor a vásárhelyi kapitányság fog biztosítani rendõri
jelenlétet minden megkeresésre vagy bejelentésre.
Domján Ferenc azt kifogásolta, miért látják keveset a
helyi rendõröket, illetve miért

Hódi János a közlekedési
táblákról érdeklõdött, mivel
sok az olyan tábla, amely a fák
lombjaiba került, vagy lenõtték azt az ágak. A polgármester ígéretet tett a táblák láthatóvá tételére, és hozzátette, a
közbiztonság növelésének elsõ lépcsõje egy ilyen fórum,
valamint a kétoldalú kommu-

nikáció, melyen mindenképpen javítani kell a jövõben.
A polgármester a rendõri
beszámoló végén kijelentette,
legyen mindenhol kutya, mivel Székkutason nem lesz
úgysem ebadó. A településvezetõ ezenkívül beszámolt
azokról az eredményekrõl,
amelyek az elmúlt idõszakot
fémjelzik, valamint a közeljövõ fejlesztéseit is ismertette.
Így több pályázatról, mint a
csapadékvíz elvezetés megoldása a község határában, a
mûvelõdési ház szociális helyiségeinek felújításáról, a tornaterem rekonstrukciójáról, a
47-es fõút és a hozzá kapcsolódó kerékpárút jelenlegi
helyzetérõl.
Kiemelte, a jövõ éve elején
a kistérség településeinek 700
millió forint pályázati összeg
válik lehívhatóvá, melyen már
Vásárhely és Mindszent nem
vehet részt, csak Székkutas és
Mártély pályázhat erre az
összegre.
A közmeghallgatáson a
képviselõk is szót kaptak, külön számoltak be a falugazdálkodást, a szociális ügyeket és
a civil szervezeteket érintõ
ügyekrõl.
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Nehéz évet tudhat maga mögött a település
Küzdelmek, nehézségek,
sok probléma, de nagyon sok
megoldás, jó hír és örömteli
esemény is fémjelezte a 2011es esztendõt, kezdte éves
értékelõjét Szél István, Székkutas polgármestere, aki a
jövõ év legfontosabb elképzeléseirõl is beszélt.
Egy nagy problémával indult
a 2011-es esztendõ, mely a polgármester és az egész önkormányzat rátermettségét is vizsgáztatta. A sok csapadék kritikus
belvízhelyzetet eredményezett a
határban, és napi 24 órás szolgálatot kívánt rengeteg embertõl.
Összefogásból is jelesre vizsgázott a község, 1,3 milliót gyûjtöttek össze közadakozásból a
védekezésre, melyben 60 ember vett részt önként. Sokan akkor még csodálkoztak, hogy a
kritikus terülteken gumicsizmában, gázolajos kannával látják a
polgármestert. Ez is volt a záloga annak, hogy kiköltöztetésre,
nagyobb bajra nem kellett felkészülni.
Nagyon nehéz dolga volt az
önkormányzatoknak ebben az
esztendõben, mégis arra törekedtek Székkutason, hogy történjenek olyan dolgok, meghozzanak olyan döntéseket, amelyek hosszútávon a lakosság
életminõségének javulását és
boldogulását segítik – mondta
el évértékelõjében Szél István
polgármester.
Az elõremutató és takarékos
gazdálkodást mutatja már az is,
hogy a 3. negyedéves költségvetési beszámoló már 6 millió
forinttal jobb, mint az elõzõ esztendõ azonos idõszaka, valamint elõrelépés, hogy munkabér hitelt már nem kell igénybe
venniük, a kettõ együtt már több
mint 10 millió forint. Így 2011
végére még az is elképzelhetõ,
hogy pénzt tudnak betenni a
takarékszámlára, mely hosszú
évek óta elõször lehetséges.
2011 egyik nagy eredménye
volt az iskola helyzetének, problémájának megoldása. A településen az iskola életében
történt székhelyi, fenntartói változás eleinte nagy ellenkezést
váltott ki, de az eltelt hónapok
azt mutatták, a gyerekek jobb
körülmények között tudnak tanulni, sokkal több plusz lehetõséghez jutnak. Úgy tudott az önkormányzat megtakarítást elérni, hogy a szolgáltatás magasabb szintre került.

Strukturális változások történtek a polgármesteri hivatalnál is, ez ugyan némileg kevesebb dolgozót, de jobb elérhetõséget, átláthatóbb rendszert
jelent. Ennek megkoronázásaként még idén az ünnepek környékén elindul Székkutas megújult honlapja, amely nemcsak
küllemében változik. Fotók,
hangok, de még videók is elérhetõvé válnak a rengeteg napi
aktualitás mellett. A többnyelvû
bemutatkozás nemcsak a turisztika fejlesztését, de a külföldi befektetésekre való törekvéseket is mutatja, érdekességként a kínai nyelvû bemutatkozást emelte ki Szél István.
Idén 22 képviselõtestületi
ülésen vettek részt a képviselõk, több mint 200 határozat és
25 módosítás történt. Nagyon
aktív volt egész évben a testület,
és bár voltak ellentétek, de
mindig a kompromisszumokra
törekedtek.
A 2012-es esztendõ több
nagy lépést, eseményt is tartogat Székkutas számára – jelezte
Szél István polgármester. Az elsõ és egyik legfontosabb a költségvetéséi mutató további javítása, mely az iskola fenntartásának átadásával már jelentõsen
javult.
Jövõre tervezi az önkormányzat egy saját kft. megalakítását foglalkoztatási és település
üzemeltetési feladatok ellátására. Ennek keretében egy
szociális boltot is készülnek
nyitni, ahol nemcsak az általuk,
de a lakosság által megtermelt
termékeket is értékesíteni lehetne. Nem dolgoznának nagy
árréssel, így vásárolni is megérné a helyieknek.
Jövõre megnyíló pályázatokban a település intézményeit
fejlesztené az önkormányzat,
megújulna az öregek napközi
otthona, a tornaterem, a mûvelõdési ház, rendbe és szebbé
tennék a közterületeket, parkokat.
Évek, évtizedek óta nincs
rendes játszótere Székkutasnak, ezt jövõre közösségi összefogással szeretnék megváltoztatni, még kérdés, hogy a
Kossuth utcai régi játszótér
helyén, vagy valahol a víztorony
közelében, központi helyen. A
polgármester bízik benne, van
akkora összefogás a településen, hogy ezt meg tudják oldani
közösen 2012-ben.

Változatlanul elkötelezett a
testület a csatornázás mellett,
Szél István kiemelte, 1 milliárd
forintot másként csaknem lehetetlen lenne a településre hozni
beruházásra, így ha adja az
Európai Unió a pénzt, azt ki kell
használni, és a jövõbe tekintve
látni kell annak értékes hozadékait.
Nagyon jó hír, mely még
ugyan nem végleges döntés, de
úgy tûnik, sikerült találni egy háziorvost a településre. Egy kétgyermekes fiatal pár költözne
Székkutasra, ahol a hölgy a
háziorvosi, férje pedig az ápolói,
asszisztensi feladatokat látná el.
Jövõre a közfoglalkoztatásban is változások mutatkoznak
majd, nemcsak faleveket fognak a közmunkában részt vevõk
söprögetni, bár erre is szükség
van, hanem értékteremtést is
végeznek. Két hektáron krumplit és vöröshagymát, valamint
gyógynövényeket fognak termelni. Ezen túl 2012-ben 800 fa
kerül elültetésre, amelyeket
minden évben legalább ennyi
követne. Az elképzelés az, hogy
a közintézmények fûtését majd
fatüzelésû kazánra cseréljék. 34 év múlva az idõsebb fákban
már gyérítést lehetne végrehajtani, hiszen biztosított az utánpótlás, így megoldható lenne a
tüzelõkérdés, mely hosszútávon
jelentõs költségmegtakarítást
eredményezne. Nem erdõgazdálkodásban, de fagazdálkodásban mindenképp gondolkodnak Székkutason a 2013-as
évtõl, a jövõ év lenne a próba. A
területek kijelölése még kérdés,
mivel a jó termõterülteken mezõgazdasági termelést akarnak
folytatni, azt vétek lenne erdõre
pazarolni.
Jövõ év júliusára kapott meghívót Székkutas a németországi
Netschkau városból, amely Hugo Hartung szülõvárosa és 2012ben ünnepli 325 éves fennállását. Ebbõl az alkalomból testvértelepülési szerzõdés aláírására kerül sor, mellyel egy sok
évtizedes adósságát rója le
nemcsak Székkutas, de az ország is a méltán világhírû Piroschka kultusz felé. Itt a polgármester még megjegyezte,
nemrégiben egy kínai delegációval is találkozott, velük elsõsorban befektetéssel és jövõbeni
együttmûködési, munkahelyteremtõ beruházásokról tárgyalt.
Úgy döntött a székkutasi

képviselõtestület, hogy ebben
az évben, az eddigiektõl még
több szociális juttatást nyújt
azoknak, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe a
településen. 150 tartós élelmiszerekbõl álló csomagot osztanak ki december hónapban, a
csomagok egy részét megkapják azok a közmunkások is akik
legalább 4 órában vállalták a
munkát a településen ebben az
esztendõben. A csomagok értéke egyenként 1500 forint,
mondta el a polgármester.
Téli tüzelõt is biztosítanak,
erre 150 mázsa fa áll rendelkezésre, ennek az elbírálásáról is
szociális bizottság dönt. A fa
kiszállítására a karácsonyt megelõzõ héttõl kerül sor, és január
elejéig szeretnének vele végezni.
Igyekeztek a juttatásoknál
figyelembe venni, hogy olyanok
is kapjanak, akik húsvétkor
kimaradtak, de sok olyan család
van, akiknek most is visznek
adományt. Emellett december
5-én este 200 helyi gyermek kapott mikuláscsomagot, melyben helyi vállalkozók mutattak
összefogást, tette hozzá Szél István.
A polgármester megjegyezte,
egész évben nyitva állt az ajtaja
mindenki elõtt, igyekeztek mindenkinek a problémáját orvosolni, arra valamilyen megoldást találni. Ha valakit véletlenül
mégis megbántottak volna,
vagy nem sikerült maradéktalanul segíteni, akkor azért elnézést kérnek, de egy nagyon nehéz és problémákkal teljes évet
tudhat maga mögött a település. Ezért türelmet és megértést kérnek a lakosságtól, de
úgy érzik idén a testület megmutatta, mire képes, úgy sikerült 24 millió forint önhikis-s
pénzt a településre hozni, ahogy
azt kevés más település tudta
megcsinálni.
A következõ év még nehezebbnek ígérkezik, és 2012 nagy
kérdése az lesz, egy kis közösség, mint Székkutas is, hogyan
tudja megvalósítani és elfogadni azokat az intézkedéseket és
törekvéseket, amelyek csak a
legfontosabbak és a közösség
fejlõdését szolgálják.
Ezen gondolatok jegyében
kíván a polgármester és a testület mindenkinek áldott, békés,
szeretetteljes karácsonyt és
sikerekben gazdag új esztendõt.
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Nyolcszáz adag ételt osztottak ki
Babgulyás, lecsó, káposzta és tárkonyos ragu - ezekbõl az ételekbõl összesen
nyolcszáz adag készült a
székkutasi gulyáságyúban
december 9-én, amit aztán a
helyi lakosok között osztottak szét a Mûvelõdési Ház
elõtt.
Székkutason immár negyedik alkalommal rendeztünk
ételosztást – kezdte beszélgetésünket Illyés Gábor szervezõ, aki elmondta: december 28-án lesz kereken tíz éve,
hogy elindult a kezdeményezés az országban. Ez idõ alatt
több mint félmillió adag ételt
osztottunk szét – számolt be a
kezdeményezõ, aki visszatérve a pénteki eseményre, ahol
négyféle ételt készítettek:

babgulyás, lecsó, káposzta és
tárkonyos ragu.
Az önkormányzat mind a
négy alkalommal támogatta
az ételosztást – tudtuk meg

Rostás Péter alpolgármestertõl, aki lapunknak elmondta,
hogy a mostani akció 50 ezer
forintjába került a Polgármesteri Hivatalnak, amit az adófi-

zetõk pénzébõl szorítottak ki,
de mindezek mellett voltak,
akik üzemanyaggal vagy éppen tüzelõanyaggal támogatták a megmozdulást.
- Nem csak a nagycsaládosok, kisnyugdíjasok, rászorulók, hajléktalanok jönnek az
ételosztásra, hanem azok is,
akik 70-80 ezer forintot keresnek havonta, hiszen, ha
minden rezsit kifizetnek, utána nem sok pénzük marad az
életre, és ezzel is próbálunk
segíteni a családoknak - fogalmazott Illyés Gábor, akitõl
megtudtuk, hogy a következõ
ételosztás Orosházán lesz, de
Gádoros és Battonya is tervbe
van még véve az idén.
Délután pontban egy órakor dr. Laurinyecz Mihály, plébános megáldotta, majd megszentelte a finomságokat, és
kiosztották a nyolcszáz adag
ételt.

Kevesebbre számítottak – sikeres volt a zöldhulladék gyûjtés
Nem volt eddig még hasonló
kezdeményezés Székkutason,
most elõször végeztek a községben lombtalanítást, úgy tûnik nagy sikerrel.
Az önkormányzat elsõ körben
2 napot jelölt ki a zöldhulladék
rendezett formában történõ begyûjtésére, de mivel a lakosság
részérõl igény mutatkozott további gyûjtõnapok kijelölésére, így
gyakorlatilag egy héten keresztül
folyt szervezett formában a le-

velek és gallyak külön járatokban
való begyûjtése és elszállítása.
Az õszi lombhulladék gyûjtés
során, több mint 20 pótkocsira
való zöldhulladék (falevél, gally)
került elszállításra a lakóingatlanok elõtti közterületekrõl a november 25-30-a közötti idõszakban. Összesen több mint 700 lakóingatlant érintett a gyûjtés –
tájékoztatta lapunkat Rostás
Tibor településüzemeltetési ügyintézõ.

Összegezték a bérlakás helyzetet
A település szociális és költségelvû
bérlakásainak helyzetét, állapotát, és
egyéb adatait is összegezték a legutóbbi
testületi ülés alkalmával. Az éves összegzést Hunyák Zsuzsanna jegyzõ terjesztette a testület elé.
A jegyzõ elmondta, az idén egy önkormányzati lakást értékesítettek, a Béke utca
54. szám alatt. Emellett vannak szociális és
költségelvû bérlakások a településen, valamint egy szociális, de szükséglakásként
nyilvántartott épület. Külön kezelik a
Mágocsi út 1. szám alatti költségelvû bérlakásokat, ezeknek bérleti díja is eltér a
többitõl, illetve a díjból befolyó bevételt
külön kezelhetik, és csak ezekre a lakásokra fordíthatja az önkormányzat. Ez a
hat lakás 20 évig nem idegeníthetõ el. A
régi szolgálati lakások elnevezése 1994-tõl
önkormányzati bérlakás, és 26 ilyen van
Székkutason. Ebbõl 8 összkomfortos, 16

komfortos és 2 pedig komfort nélküli, a 8
között szerepel a 6 költségelvû lakás is,
valamint 2 Bem utcai lakás. A lakás bérleti
jogát a szociális bizottság terjeszti a testület
elé, és szociális lakás esetén 2+1 évre ítélik
oda, de számos lakásnak már régóta
ugyanaz a lakója, mivel saját ingatlant nem
tudnak szerezni. A Bem utcai lakást bár
már többször meghirdették, de jelenleg
annak nincs lakója. Jelenleg négy lakás-

igénylési kérelem van beadva, õk várólistán
vannak. Az lemúlt hónapokban hasonlóan
a helyi adótartozásokhoz felszólítással kellett élniük a lakbért illetõen, de a szerzõdés
felmondására, mely 2 hónapra megtörténhet, nem került még sor. Az önkormányzat összes lakásállománya 144 millió
forintra rúg, és zömmel elég régi építésûek,
a legrégebbi az Erkel utcán található bérlakás, az úgynevezett Csiky doktor-féle ház,
amely az adatok szerint 1780-ban épült.
Ebben a házban töltötte legendás nyarát
diákként Hugo Hartung, valamint állítólag
Erzsébet királyné is megszállt itt, amikor
Szegedre látogatott a nagy tiszai árvíz miatt.
Felújítást a Mágocsi utcai 8 lakásos
tömbön végeztek legutoljára, itt nyílászáró
cserére, valamint az Erkel és Bem utcai
lakásokon ereszcsatorna javításra került
sor. A testületi ülésen a képviselõk az inflációnak megfelelõ mértékben döntöttek a
bérlakások bérleti díjának emelésérõl,
valamint a komfortfokozatok egy árszintre
hozásáról.
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Mérlegen az elmúlt 14 hónap – Rostás János
Sorozatunkban az önkormányzati
választások óta eltelt idõszakot értékelik a székkutasi képviselõtestület
tagjai. Ezúttal Rostás Jánost kértük
meg egy kis visszatekintésre, illetve a
jövõ nagy feladatai is szóba kerültek.
Rostás János azzal kezdte beszélgetésünket, hogy nehéz helyzetben, több
tízmillió forintos hiánnyal vette át az
önkormányzatot a képviselõtestület tavaly õsszel, és nagyon nagy vizsga volt
számukra a hatalmas belvíz, amellyel
nem sokkal a megválasztásuk után kellett megküzdeni. A község azonban
soha nem látott összefogással kerekedett felül az elemi csapáson, ki anyagi
segítséget nyújtott, ki pedig a munkáját
ajánlotta fel.
Más jellegû feladat volt, de szintén
nagy munka, hogy minden határozatot,
rendeletet elõvettek, „leporoltak”, a kor
követelményeihez igazítottak.
A belvíz mellett a másik legnagyobb
téma a településen a szennyvíz kérdése,
amely megválasztásuk idõszakában már
teljesen el volt laposodva. Az emberek
nem értették, miért van erre szükség, és
sok idõbe telt, amíg ez a helyzet változott.

Ma már a Víziközmû Társulatba a hozzájárulást elég szépen fizetik.
A képviselõ kiemelte a jelentõs közmunka programot is, amellyel sikerült, ha
szerény módon is, de javítani a falu lakóinak életkörülményeit. Szintén nagyon

jelentõs téma volt az iskola kistérségi
üzemeltetésbe való átadása. Sok vita volt
ezzel kapcsolatban, de sikerült megértetni a lakossággal, hogy kevés a gyermek,
és az önkormányzat hiányának egy jelentõs része az oktatási intézmény fenntartá-

sából ered. Hangsúlyozta: A gyerekek
érdeke mindennél elõbb való, fontos,
hogy magasabb színvonalú oktatásban
részesüljenek, ne nõjön a szakadék a
városi és a falusi tanulók tudása között.
Rostás János megemlítette a sok elõkészítés illetve beadás alatt lévõ
pályázatot. Ezek közé tartozik a belvízelvezetésre beadott, amelynek önrészére
el is van különítve a pénz. A Mûvelõdési
Ház fûtéskorszerûsítése is nagy feladat.
Régebben itt is folyt oktatás, de ma már
csak tornaórákra járnak át a gyerekek
télen. – Az épületet egy kicsit be kellene
lakni, új tartalommal megtölteni – fogalmazott a képviselõ. Példának okáért az
öregek napköziotthonát jó lenne ide
behozni. Fontosnak tartja, hogy a fiatalok
körében is népszerû programokat tartsanak a kultúrházban.
- Úgy tûnik, Székkutas felébredt Csipkerózsika álmából, fiatalos, lendületes
munka folyik. Ha a tervbe vett pályázatok
nagyobb része megvalósul, a község
egész nagy fejlõdés elé nézhet, annak
ellenére, hogy elég rosszak a gazdasági
körülmények – zárta összegzését Rostás
János.

Gregus Máté digitálisan is tovább él
Korabeli fényképek, újságcikkek és dokumentumok, a
szõlõmûvelés és a gyümölcstermesztés eszközei, valamint
az egykoron több mint félezer
darabos könyvtárának néhány kiemelkedõ jelentõségû,
dedikált kötete látható a hódmezõvásárhelyi Emlékpont
Galéria legújabb, idõsebb
Gregus Mátéról szóló kiállításán, amely december 10-én
nyílt meg.
Blazovich Péter elmondta,
hogy a kiállítás egy része már
látható volt idén õsszel Székkutason, az ott bemutatott anyagot tovább bõvítették az Emlépont munkatársai. A vásárhelyi közgyûjtemény intézményvezetõje arról is szólt, hogy a
mintagazda teljes írott életmûvét digitalizálták, és a róla szóló
írásokkal együtt most már ezek
is hozzáférhetõk.
Szél István, Székkutas polgármestere beszédében kiemelte, a XX. század elsõ évtizedeiben Gregus Máté fáradhatatlan szervezõmunkájának köszönhetõen lett Vásárhely-Kutasnak patikája, orvosa, óvodája, iskolája, olvasóköre, postája, református és katolikus

temploma, anyakönyvi hivatala,
heti piaca és csendõrsége. A
község idén posztumusz diszpolgári címet adományozott a
"homoki apostolnak", emlékére
dombormûvet és mellszobrot
avattak.
Dr. Szabó Ferenc nyugalmazott levéltárigazgató a székkutasi mintagazda egyik legfõbb
érdemeként említette, hogy felismerte az általános és szakmai
mûveltség fontosságát, és felkarolta az oktatást.
A sors úgy hozta, hogy Kérdõ
Sarolta gyermekként nem sokat
hallhatott dédnagyapjáról, mivel
akkor a Gregus nevet sem
nagyon volt szabad kiejteni.
Személyes hangvételû visszaemlékezésében a család szenvedéseit idézte fel. Mint mondta,
Gregus Máté legidõsebb fia, aki
szintén a Máté nevet kapta, egy
provokátor áldozata lett. „Rákosi
talpa alatt fütyülni fog a szél” –
ez a mondat elég volt, hogy a
kemény munkával felépített
mintagazdaságot elvegyék, õt
magát pedig börtönbe zárják. A
hatalomra jutott emberek hozzá
nem értését bizonyítja, hogy
akik kezébe a birtok került, azokat a fákat, amelyek nem hajtot-

tak azonnal gyümölcsöt, kivágatták, és az is jellemzõ, hogy
citromot és gyapotot akartak
termelni a kutasi határban.

A család gyermekei számára
a továbbtanulás lehetõsége
1963-ban nyílt meg. Kérdõ

Sarolta az elsõ komoly ismertetõt Gregus Mátéról a rendszerváltáskor olvasta Szenti Tibor
író, néprajzkutatótól. Most azzal
kívánja folytatni a dédnagyapja
által megkezdett utat, hogy alapítványt hoz létre olyan
székkutasi gyermekek megsegítésére, akik tehetségük alapján továbbtanulhatnának, de
ezt szüleik anyagi helyzete nem
engedi meg.
A megnyitón jelen volt az
utolsó élõ Gregus unoka, Kokovainé Gregus Mária, aki köszönetet mondott a kiállítás szervezõinek, valamint Kérdõ Saroltának is, aki a család történetének kevésbé ismert részleteit osztotta meg a közönséggel.

A Lovas Klub vezetõsége és tagsága tisztelettel
é s s z e r e t e t t e l h í v j a é s v á r j a Ö n t é s ke d v e s c s a l á d j á t e g y kö z ö s

Szilveszteri mulatságra

2011. december 31-én 19.00 órakor
a Mûvelõdési Ház nagytermébe.
Garantált jó hangulat, bõséges vacsora 3000.-Ft-ért.
J e g y e k e l õ v é t e l b e n 2 0 1 1 . d e c e m b e r 2 5 - i g ka p h a t ó k
Fehér Imrénél: 06-62/293-166; 06-30/223-8536.

E g y b e n Ke l l e m e s Ka r á c s o n y i Ü n n e p e k e t é s
B o l d o g Ú j É v e t k í v á n a f a l u m i n d e n l a ko s á n a k
a Lovas Klub tagsága.
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Esõben is sokan várták a Mikulást
Szokás
Székkutason,
hogy a község kicsinyeit
meglátogatja a civilek Mikulása, a nagy nap elõestéjén,
5-én. Hétfõn este a csepergõ, és néha záporozó esõ
közepette szinte minden
székkutasi gyermek a Mûvelõdési Ház elõtt izgult.
A helyi civil szervezetek és
magánszemélyek kezdemé-

nyezése évek óta nagy sikerre
tart számot a községben, elsõ-

sorban a legkisebbek körében, mondta el Kovácsné
Rostás Erzsébet a kulturális és
civil ügyek tanácsnoka. A Mikulás hagyományosan szánnal érkezik, de az esõs idõjárás miatt ezúttal lovas fogatra
cserélte jármûvét.
Már délután négy óra után
elindult és hangos csengõszóval hírül adta a falu utcáin,

hamarosan megérkezik. A két
fekete lovacska idén ördögi és

Kétszáz gyermek kapott
Mikulás-csomagot
A székkutasi óvodát minden évben meglátogatja a
Mikulás, de még nem volt
olyan bõkezû, mint idén tudtuk meg Kecskemétiné B.
Kovács Katalintól. A vezetõ
óvónõ elmondta, az önkormányzat kezdeményezésére
indult el a gyûjtõ akció, hogy
a gyerekek igazi Mikuláscsomagot kapjanak.
A községvezetõk több vállalkozót megkerestek, hogy
támogatást szerezzenek a
kezdeményezéshez, amelynek révén minden gyermek a
2 éves piciktõl a 14 éves nebulókig ajándékot vehetett át. A
kétszáz darab csomagban az
édességtõl a gyümölcsökig
mindenféle finomság volt.
Támogatóink voltak:
Vadásztársaság Székkutas
Csomifüst Kft. Miklós Endre ügyvezetõ

A Mikulás személyét nem
lenne szerencsés felfedni, a
lényeg az, hogy a szakállas
öreg felkereste a családi napközit, az óvodát, az alsó és
felsõ tagozatos diákokat.
Kecskemétiné B. Kovács
Katalin elárulta, december 5én az óvodában nagyon boldog
és kellemes délelõttöt szerzett
a meglepetés, a boldog gyermekarcokat nem lehet elfelejteni. Az ovisok énekkel, verssel
köszöntötték a Mikulást.
A vezetõ óvónõ lapunk
hasábjain keresztül mondott
köszönetet Szél István polgármesternek a kezdeményezésért, valamint a támogatóknak, hogy segítségükkel az
ötlet valóra válhatott.
Hunor Coop Szentes
Székely Bt
Szakács Zoltán vállalkozó
Szabó Emese vállalkozó
Az óvodai dolgozók

angyali jelmezt kapott hajtójától, Fehér Imrétõl a Lovasklub
elnökétõl, aki e napon a Mi-

lesték a hintót. Az óvónénik
vezetésével várakozás közben
elénekelték az összes ilyenkor
aktuális télapós dalt, majd
mikor befutott a Mikulás gyorsan körülfogták. Mindenkinek

kulás személyi sofõrjének nemes tisztét látta el. A nagyszakállú jóságos Mikulás, egy
másik civil szervezet vezetõje,
Mihály Ferenc, a kertbarátok
elnöke a kocsi hátuljában szorongatta hatalmas zsákját.
A türelmetlen gyermeksereg még felderítõket is kiküldött az ABC sarkáig, onnan

jutott ezen az estén alma, dió
mogyoró, de természetesen
csokoládé is.
A civil Mikulás támogatói:
Gregus Máté Kertbarátkör,
Székkutasi Lovasklub, Harmonika Klub, Nyugdíjas Klub,
Földi Bálintné, Kapocsi Jánosné, Kamilla Dalkör, Székkutasi
Olvasókör.

Ezúton köszönöm meg
anyagi támogatásukat és aktív
részvételüket, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a településen valamennyi óvodás,
általános iskolás és családi
napköziben lévõ gyermek
mikulás csomagot kapjon
ajándékba.

A közelgõ ünnepek alkalmából kívánok mindenkinek
békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog
újesztendõt!
Kecskemétiné
B. Kovács Katalin
vezetõ óvónõ

MEGHÍVÓ
Székkutasi Olvasókör értesíti és
szeretettel meghívja az érdeklõdõket
15-99 éves korig társastánc tanfolyamra a
Székkutasi Mûvelõdési Házba.
2012. január 10-tõl
10 alkalom (20 óra) heti egy alkalommal
a csoportnak megfelelõ idõben.
Antali Zoltán táncpedagógus vezetésével.
Díja: 7500 Ft/fõ, mely 2 részletben fizethetõ.
Jelentkezni lehet Ambrus Beátánál
a 06-30-6800012 telefonon január 4-ig.
a Szervezõk
A tánc egy mûvészeti ág, amely a test – jellemzõen
ritmikus, zenére történõ – mozgásával fejez ki érzelmeket,
épít társadalmi kapcsolatokat, de spirituális tartalommal is
bírhat.
A tánc az emberi kifejezés õsi, lényegi formája.
Mit jelent a tánc? A kikapcsolódást, a mozgás örömét. Az
önkifejezés egyik eszköze. Benne rejlik a nõknél a nõiesség,
férfiaknál a férfiasság. Egy életstílus.
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Adventi koszorú összefogással
elsõ gyertyát meggyújtotta dr.
Laurinyecz Mihály plébános
úr. A második gyertyát Tembel
Tibor tagintézményvezetõ úr,
a harmadik gyertyát Tóth Imre
tiszteletes úr gyújtotta meg.
Köszönjük a katolikus hívek énekét, Juhász-Nagy Mihályné versét, az iskolások és
óvodások mûsorát az adventi
gyertyák gyújtásakor.
Szeretettel várjuk a falu
lakosságát a negyedik gyertya
gyújtására december 18-án 17
órára.
Az olvasókör adventi koszorús képeslapjai a könyvtárban megvásárolhatók.
Székkutasi Olvasókör

A Székkutasi Olvasókör
kezdeményezésére,
civil
összefogással valósult meg a
falu fõterét díszítõ nagy
adventi koszorú. A felsorolt
szorgos kezû hölgyek közremûködtek az elkészítésében,
akiknek szeretnénk megköszönni munkájukat: Balogh Jánosné; Benkõ Márta;
Gugcsó Andrea; Gugcsó Istvánné; Héjjáné Baksa Erika;
Mucsi Sándorné; Rostás Bettina; Székely Zoltánné.
Az Olvasókör köszöni az
Önkormányzat támogatását
és Szokolai István munkáját.
A koszorút advent elsõ vasárnapján megszentelte és az

Két csoportban ismerkedhetnek a számítógéppel
Mint arról novemberi
számunkban beszámoltunk,
ingyenes tanfolyamot indít a
székkutasi önkormányzat
Székkutason nyugdíjasok illetve az Internet világában
járatlanok számára. A „Kattints nagyi!” program folytatása kapcsán immár konkrét
részletekkel is szolgálhatunk.
Annyian vannak a jelentkezõk, hogy valószínûleg két
csoport is indul – számolt be
az örömhírrõl Verók Bernadett településfejlesztési ügyintézõ, aki arról tájékoztatott,
hogy a januárban induló elsõ
turnusban a teljesen kezdõkre

számítanak. Az oktatást magának a számítógépnek a meg-

ismertetésével kezdik. A résztvevõk elsajátíthatják az alapfogalmakat, a programindítást, a mappakészítést, a szö-

vegszerkesztést, majd úgy a
15 óra körül rátérnek az utolsó
nagy témára, az Internet használatára. A 20 órás tanfolyamot Gorcsáné Erzsike vezeti
az általános iskola informatika
termében. A foglalkozások
keddi és csütörtöki napokon
délután 2-tõl 4-ig lesznek.
Az elsõ megbeszélést január
10-én tartják a Mûvelõdési Házban, majd január 12-én már
kezdõdik is az oktatás. A második, a számítógéprõl némi
ismerettel rendelkezõ csoport
számára a tanfolyam valószínûleg februárban kezdõdik.
Az ingyenes okításra január
10-ig lehet jelentkezni Verók
Bernadettnél a Polgármesteri
Hivatalban.

Hamarosan itt a karácsony!
Ajándékozza meg szeretteit

Dr. Bakk Takács Sára: Hazulról haza
Székelyudvarhelyrõl - Székkutasra
címû könyvével.
Kapható 2.800.-Ft-ért a könyvtárban.

Programajánló
- Dec. 16. 17.30. A Napsugár gyermek néptánccsoport félévzáró bemutatója az Óvoda zsibongójában,
- Dec. 31. 19 órakor Szilveszteri Lovasbál a Mûvelõdési Házban

MEGHÍVÓ
Székkutas Község Önkormányzata,
a Római Katolikus Egyház és
a Székkutasi Olvasókör szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját
2011. december 18-án 16 órára a
Római Katolikus templomban tartandó

MADRIGÁL KÓRUS
jótékonysági hangversenyére
(épülõ új játszótércéljára)
utána 17 órakor a IV. Adventi gyertya gyújtásra
a szökõkútnál.
a Szervezõk
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Az isteni és emberi szeretet ünnepe
- Karácsonykor Jézus Krisztus
születését ünnepeljük, ez számunkra
az egyik legnagyobb ünnep. Azért az
„egyik”, mert ilyen rangsort nem lehet
állítani, viszont ez az Isten szeretetének az elsõ legmarkánsabb jele, hogy
Jézus Krisztust adta az emberiségnek –
mondta a közelgõ ünnep kapcsán Tóth
Imre, aki 22 éve Székkutas község
református lelkipásztora.
A lelkész szerint karácsony üzenete a
ma embere számára az, hogy az Isten kinyújtja a kezét az emberiség felé. Az
ember öröktõl fogva vágyakozott arra,
hogy az Istent vagy az istenséget megismerje, és sok erõfeszítést tett ennek
érdekében. Ez vagy sikeres volt vagy
sikertelen, de az Isten elindult az ember
felé azért, hogy megtalálja, és kinyújtsa
felé a kezét.
Karácsonyt a szeretet ünnepének is
mondják. Ennek kapcsán Tóth Imre
megjegyezte, hogy az emberek többsége
az emberi szeretetet érti ez alatt,
mondván, az a fontos, hogy mi emberek
szeressük egymást. Az egyház viszont azt
tanítja, hogy van egy magasabb rendû

szeretet, amely fölötte áll az emberi
szeretetnek, úgyhogy pontosítani kellene,
hogy a karácsony az isteni szeretet
ünnepe. Persze ha Isten szeret bennünket, és mi ezt megértettük, akkor egymást is megpróbáljuk szeretni, elfogadni.
Így másodrendû módon érvényes, hogy
az emberi szeretnek és a családnak is az
ünnepe ez.

- Hogyan készíthetjük fel a szívünket
az ünnepre? – tettük fel a kérdést a
lelkipásztornak. – Talán többet kellene
csöndben lennünk és passzívnak lennünk. Ilyenkor karácsony elõtt túl nagy a

mozgás, mindenki úton van, mindenki lázasan készülõdik, sokkal többet eszünk,
sokkal többet vásárolunk, és lehet, hogy
ilyen módon az ember elfut a mellett a
lényeg mellett, amely egyszerûen szemlélõdést igényelne tõlünk – felelte, majd
példaként említette, hogy a babilóniai
bölcsek semmi mást nem tesznek, csak
elindulnak a betlehemi jászol-bölcsõ
felé, hogy találkozzanak a gyermekkel,
Krisztussal, és megállnak álmélkodva,
amikor megtalálják, és egyszerûen
tiszteletet tesznek neki és imádják õt.
Tehát addig aktívak, hogy eljussanak a
vele való találkozásra, de aztán passzívak
lesznek,
megpróbálják
elfogadni
mindazt, amit ez a közeledés hirdet.
Istentiszteletek
a
székkutasi
református templomban az ünnep alkalmából:
- December 24.(szombat), du.16 óra Istentisztelet a hittanosok szavalatával
- December 25.(vasárnap), de. 10 óra Ünnepi Istentisztelet, úrvacsorával
- December 26.(hétfõ), de. 10 óra Ünnepi Istentisztelet, úrvacsorával

24-én a gyerekek adnak karácsonyi mûsort
- Az egyházi év advent
elsõ vasárnapjával kezdõdik, mert a megváltó érkezése és a rá való várakozás a
hívõ ember számára az igazi
kezdet. Az õ megszületése,
emberré válása számunkra
különleges alkalma annak,
hogy találkozik az isteni és
az emberi – mondta dr.
Laurinyecz Mihály plébános
lapunknak.

Székkutas katolikus papja
hozzátette: „Ez nem csak azt

jelenti, hogy az Isten magára
veszi az emberi természetet
és egy lesz közülünk, hanem
azt is, hogy az ember kiemelkedik a pusztán anyagi világból, az értelemnek a puszta
világából is akár, és egy természetfeletti örök létezõ, az
Isten fia szintjére kap meghívást az által, hogy az Isten is
emberré lesz. Advent ennek a
folyamatos várakozásnak a
megtapasztalása.
Laurinyecz Mihály szólt
arról is, hogy az esztendõ
vége, a Szilveszter a hívõ
ember számára inkább a civil
közösséghez való kötõdésnek
a függvénye, hiszen ugyanúgy
tagjai a polgári, mint a templomi közösségnek. Ezért amikor ez a közösség új szakaszt
kezd az életében a polgári év
végén illetve kezdetén, akkor
ebbe természetesen õk is
belekapcsolódnak. Ez már
nem kifejezetten a hitnek,
hanem a közösségi létüknek a
szempontja.
Ugyanakkor megjegyezte,
ennek ellenére január 1-je
különleges ünnep a hívõ em-

ber számára, mivel Máriában,
Krisztus anyjában ünnepelik
azt az édesanyát, aki nem
csak egy embernek, hanem
Isten fiának is adott életet.
A székkutasi Szent Mihály
Egyházközség adventi felkészülése a szombati rorátékkal
(hajnali szentmisékkel) történik, ebbõl kettõ már lement, a
harmadik december 17-én
reggel 6-kor lesz. „A felkészü-

lés lényege, hogy a felkelõ
nappal ébred az ember imádságban, és így köszönti Krisztust, aki a világ világossága” fûzte hozzá magyarázatként a
plébános.
December 24-én és 25-én
15 órakor lesz az ünnepi
szentmise. 24-én a gyermekek
fognak egy kis karácsonyi
mûsort elõadni a templomban.
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