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Párizs helyett a kutasi pusztát 
választották
(4. old.)

Kétmilliót spórolnak az új kazánokkal
(7. old.)

Február végére megtörténik a táblacsere
(6. old.)

Több mint 300 ezer forint a gyerekekért
(6. old.)

Március elsejétől megkezdődnek a munkálatok
A Székkutasi Vendégvárók Egyesülete sikeresen pályázott az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Székkutasi Emlékház turisztikai fejlesztésére. A projekt keretében, mintegy 20 millió Ft ösz-
szegben újul meg az Emlékház épülete, valamint annak környezete.

(Írásunk a 8. oldalon)
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Szigorú és takarékos gazdálkodás 

2013-ban is
Az idei első testületi ülésre került sor  január 28-

án délután Székkutason, ahol többek között elfo-
gadták a település 2013-as évi költségvetési rende-
letét, és megtörtént az ismételten átvett óvoda ala-
pító okiratának elfogadása is.

A könyvvizsgálói beszámoló alapján az idei költség-
vetés elfogadásra méltó. Bár már 2011-ben és tavaly is 
sok költségvetést szabályozó új rendelet jelent meg, a 
2013-as év intézményrendszeri átalakításai alapjaiban 
változtatták meg a települések gazdálkodását. A leg-
főbb bevételi forrást a helyi adók jelentik ezentúl. Szél 
István polgármester kijelentette, idén is a szigorú és ta-
karékos gazdálkodás hívei. 2013-ra a településnek nin-
csenek hiteltörlesztései és további hitel felvételét sem 
tervezik.

Még tavaly született döntés az óvoda ismételt átvé-
teléről, amely immáron a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 
nevet viseli, és már meg is igényelték az üzemeltetésé-
hez szükséges forrásokat. Az intézmény működéséhez 
az ülésen fogadták el az alapító okiratot, amely többek 
között rögzíti a nevet, a változatlan Murgács utcai cí-
met, és azt is, hogy maximálisan 75 óvodás nevelésére 
van lehetőség. Jelenleg 53 ovis van Kutason, ez a 
szám még az idén csökkenni fog, de a születések szá-
mának növekedése miatt pár éven belül némileg emel-
kedni fog.

Költségtakarékossági szempont miatt megszűnik a 
Területi Gondozási Központ, annak munkáját és felada-
tait, az idősek nappali ellátását kivéve teljességgel át-
veszi az önkormányzat. A cél az, hogy az ellátottak eb-
ből semmit se vegyenek észre. Az összevonással a te-
lepülés mintegy 3 millió forintot spórol meg 2013-ban.

A 2013-as új törvényeknek megfelelően új alapító 
okiratra van szükség a települések polgármesteri hiva-
talait illetően is. Így a faluban az új hivatalos néven, 
Székkutasi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel műkö-
dik a hivatal.

A testület a pénzügyi bizottsági döntés és a költség-
vetési tervezet elkészítésekor úgy döntött, mérséklik a 
telekadó mértékét. Tavaly a 10 Ft négyzetméterenkén-
ti díjat 100 Ft-ra emelte a testület. Idén ezt 60 Ft /m2-re 
csökkentették az első testületi ülésen.

Hétköznap is lesz élet a Pince Klubban
A Pince Klub az utóbbi időben Székkutas egyik 

kedvelt szórakozóhelyévé nőtte ki magát, elősegít-
ve azt, hogy a fiataloknak ne kelljen messzebbre 
utazniuk egy kis szórakozás reményében.

A Pince Klub életében most úgy tűnik tulajdonos vál-
tásra számíthatunk, a kulcsokat minden valószínűség 
szerint Kenéz Dalma kaphatja meg, aki nagy tervekkel 
vág bele ebbe az új kihívásba.

Ezek között szerepel a klub teljes belső átalakítása, 
új festés és design várja majd a vendégeket, és meg-
próbálják még hangulatosabbá, picit kávézó jellegűbbé 
és fiatalosabbá varázsolni a helyet.

Programok tekintetében is terveznek változásokat, 
de a koncertek mindenképpen megmaradnának, és ha 
minden jól alakul, a bulizni vágyók akár havonta két-
szer is élvezhetnék az élő koncert adta örömöket, de 
újdonságokra is lehet majd számítani. Az eseményeket 
igyekeznek majd az igényeknek megfelelően alakítani, 
de az elképzelések között ott van néhány ismert humo-
rista meghívása is. 

A klubban eddig többnyire hétvégi programokat szer-
veztek, de Kenéz Dalma elárulta, örülnének, ha hét-
köznap is többen látogatnák a helyet, ezért közösségi 
programokra is lehet számítani.

A programkínálat mellett házi süteményekkel és bő 
kávé választékkal is szeretnének kedveskedni a betérő 
vendégeknek, az árfekvést pedig igyekeznek úgy ala-
kítani, hogy mindenki megtalálja a pénztárcájához va-
lót. 

A megnyitó előtt pedig a leendő vendégeket szemé-
lyesen is felkeresik, és meghívják az új Pince Klubba, 
hiszen egy kisebb településen, mint Székkutas, sokkal 
személyesebb és barátságosabb ez a megoldás.

Felhívjuk a kedves lakosok figyelmét, hogy rövid időn 
belül állatbefogó fogja járni a település utcáit, hogy ös�-
s�efogja a kóborló kutyákat. Továbbá felhívjuk a figyel-
müket, hogy a� ebtartó köteles �árt helyen tartani a� 
ebet úgy, hogy a� a há�ban, lakásban vagy annak s�om-
s�édságában lakók nyugalmát a� ebtartónak felróható 
okból ne �avarja, anyagi kárt ne oko��on, továbbá a kö�-
területre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon, és a� eb má-
sok testi épségét ne ves�élye�tesse. „Te egys�er s min-
denkorra felelős lettél a�ért, amit megs�elídítettél” - ol-
vashattuk „A kis hercegben”. Kutyatulajdonosként is le-
gyünk felelősségünk tudatában, ugyanis amellett, hogy a 
kutyánk által oko�ott károkat meg kell térítenünk, bal-
eset esetén büntetőjogi felelősséggel is tarto�unk. Ha be-
bi�onyosodik, hogy nem voltunk gondosak, és például 
s�ájkosár nélkül vittük sétálni a harapós kedvű kutyán-
kat, akár gondatlanságból elkövetett testi sértésért is fe-
lelhetünk. Ugyane� iga� lehet a kóborló kutya általi ha-
rapásokra is!

Legyünk tehát figyelemmel környe�etünkre, ember-
társainkra, és nem utolsó sorban há�őr�őnkre is!

Amennyiben tudomása van a településen kóborló ku-
tyáról, vagy olyan állattartóról, aki nem a� előírásoknak 
megfelelően, gondatlanul tartja kutyáját, úgy a�t a kö�-
ségünk honlapján www.s�ekutas.hu a „Kapcsolat” me-
nüpont alatt (jobb felső sarok) a helys�ín megneve�ésé-
vel névtelenül bejelentheti, vagy a problémát jele�heti 
s�emélyesen is a Polgármesteri Hivatalban.

S�él István polgármester
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Mérlegen az elmúlt egy év – Dajka Andrásné

Ismét arra kérjük a székkutasi képviselő-testület 
tagjait, hogy értékeljék az elmúlt év munkáját, törté-
néseit, illetve egy kicsit előre tekintünk az idei évre 
is. Ezúttal Dajka Andrásnét kérdeztük.

– A költségvetés, mint általában mindenütt szűkös, 
de reményeink szerint tartható lesz 2013-ban is. Az ál-
lam átvállalta az adóságunkat így több pénz marad a 
pályázatok önrészére. Az iskola újra az állam fenntar-
tásába került – kezdte a beszélgetést a képviselő.

Dajka Andrásné örömére szolgál, hogy a belvizes 
Németh László utca végre fellélegezhet, mert nyert a 
pályázat, és a nyár folyamán remélhetőleg el is készül, 
és gravitációsan tud a víz távozni.

Kiemelte a csatorna pályázatot is, amely nagy esély-
lyel nyerni is fog. A Hugo Hartung múzeum, a régi 
ONCSA ház is fel lesz újítva, és még egy kisebb bemu-
tató tér is lesz.

Pozitívumként említette, hogy a civilek rengeteg 
programot rendeztek az elmúlt évben. Volt táncgála, 
gyereknap, szántóverseny, motoros találkozó, nyugdí-
jas nap, dalkörös találkozók, harmonika est, és még 
sok kisebb-nagyobb rendezvény. „Remélem, a civil 
szervezetek lelkesedése továbbra is megmarad, és 
még több rendezvénnyel színesítik a falu programjait. 
Ezzel erősítik lakosaink összetartását is. A világot fi-
gyelve, egyre nagyobb szükség lesz erre, mert a szét-
húzás csak romboláshoz vezet. Programjainknak a leg-
alkalmasabb a művelődési ház, a falu központjában 
van és rengeteg helyiség található benne. Ha már van, 
használjuk is ki.” – mondta a képviselő asszony.

– Az önkormányzat és több civil szervezet is adott be 
pályázatot a faluközpont felújítására, a piac kialakítás-
ra, a  sportcsarnok is megszépül és akkor télen is lehet 
használni, játszótér is lesz mellette, ahol a gyerekek 
megfelelő játékokkal tudnak majd játszani. A temető is 
megújul – sorolta Dajkéné, aki örömtelinek nevezte, 
hogy az elmúlt évben két a községhez szorosan kötődő 
könyv is kiadásra került, egyik Labozár Antal verseit 
tartalmazza, másikat a Németországban élő Berta 

Pályázat révén fejlesztik a kakasszéki 
gyógyintézményt

377 millió forintos pályázat segítségével fejlesz-
tik a hódmezővásárhelyi Erzsébet kórházhoz tarto-
zó Kakasszéki Mozgásszervi Rehabilitációs 
Centrumot – jelentette be Almási István, 
Hódmezővásárhely polgármestere február 8-án saj-
tótájékoztatón.

A 100 százalékos támogatottságú pályázat kereté-
ben 19 ágyas nappali kórházzal bővítik az intézményt, 
de a személyi létszámot és az eszközparkot is fejlesz-
tik, valamint továbbképzésekre is fordíthatnak. A beru-
házás megvalósulásához az önkormányzat egy 18 mil-
lió forintos fejlesztéssel járul hozzá. A polgármester 
hangsúlyozta, a fejlesztés nem csak Hódmezővásárhely, 
az egész térség, így például Székkutas szempontjából 
is fontos.  

Dr. Kallai Árpád, a kórház főigazgatója hozzátette, 
14 intézmény alkotta konzorcium nyerte a pályázatot, 
amely révén a térség rehabilitációs ellátását javítják. Az 
építkezés várhatóan idén nyáron kezdődik, és jövő év 
végéig kell befejezni. Az éjszakát saját otthonukban töl-
tő betegeknek alakítanak ki pihenőszobákat a tetőtér-
ben, valamint a gyógytorna- és a fizikoterápiás termet 
is fejlesztik. Kallai Árpád kiemelte annak jelentőségét, 
hogy komplex, mindenre kiterjedő mozgásszervi ellá-
tást nyújthatnak egy helyen.

János írta az itt töltött napjairól, élményeiről nagyon po-
zitívan. Utóbbi kötetet németül is kiadják.

A képviselő asszonynak a lakosság felé lenne egy 
kérése: ha tehetik esős időben nézzék meg a házuk 
előtt elhaladó kövesút szélét, és ha megáll a víz rajta, 
vezessék le az árokba. Ha nem teszik, felázik az út 
széle, és gyorsan tönkre megy, a javítás pedig költsé-
ges. Ezt mindenképpen meg kell előzni. Van, aki már 
megtette.

– A 2013-as év azt remélem békességben, egész-
ségben, szeretetben, összefogásban, tisztességben 
telik el mindenki számára – zárta beszélgetésünket 
Dajka Andrásné.

Tisztelt Székkutasi Polgárok!

E�úton tájéko�tatjuk Önöket, hogy a s�ékkutasi 
önkormány�at a 2013-as évben is meghirdeti 

önerős járdaépítési programját, melynek 
keretében a� önkormány�at térítésmentesen 
bi�tosítja a� ingatlantulajdonosok rés�ére a 

ross� állapotban lévő járdas�akas�ok felújításá-
ho� s�ükséges építési alapanyagot.

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal 5. s�ámú 
irodájában lehet, vagy a 62/593-050-es 

telefons�ámon.
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A s�ékkutasi Líbor Ilona Óvoda 50.000 Ft Coop 
vásárlási utalványt nyert a TISZA-COOP Zrt. 

által s�erve�ett, 2012. december 19-én kisorsolt 
„Édes játék a Coop-tól!” nyereményjáték sorsolá-

sán. A nyereményt 2013. február 21-én 
Kecskeméti Károlyné óvodave�ető vette át. 

Gratulálunk!

A s�ékkutasi Kistermelők S�övetsége 2013. 
március 14-én, csütörtökön, a Fű�fa 

Vendéglőben, 19 órától tartja s�okásos, a� 
1848/49-es forradalom és s�abadságharc előtt 

tis�telgő megemléke�ését, melyet társas 
vacsora követ. 

A vacsora rés�vételi díja: 2.500 Ft/fő.
Érdeklődni Dajka Andrásné, Elek András, 

Rostás Péter vagy Rostás János
 tagtársaknál lehet. 

Húsvéti Nyereményjáték a Kutasi Húsboltban!

Minden 5.000 Ft feletti vásárláskor tombolát 
adunk!

Nyeremények:

Fődíj: húsvéti bárány!

I. Vigas�díj: egy sonka
II. Vigas�díj: egy s�ál s�alámi

Sorsolás: 2013. március 30., s�ombat, 11 óra

Húsvéti hagyományos só�ással kés�ült pa-
ras�tsonka rendelhető a boltban!

Lapocka: 1.700 Ft/kg
Sonka: 1.900 Ft/kg

Mindenkit s�eretettel várunk!
Kutasi Hús Kft.

Párizs vereséget szenvedett 
Hódmezővásárhelykutasipusztától

A múlt esztendő végén jelent meg Berta János 
tollából a Hódmezővásárhelykutasipuszta című 
könyv, amelyet január 25-én mutattak be író-olvasó 
találkozó keretében Székkutason.

Decemberben regényes útikönyv jelent meg a 
Szombathelyről elszármazott, Németországban élő 
Berta János tollából, aki dél-alföldi látogatásának ta-
pasztalatait örökítette meg a Hódmezővásárhely-
kutasipuszta című könyvben.

Székkutason január 25-én író-olvasó találkozót ren-
deztek, ahol a helyiek kérdezhették Berta Jánost, de 
előtte még Szombat Mihály, a Rádió 7 és a promenád.
hu munkatársa, a Székkutasi Vendégvárók elnöke „fag-
gatta” az írót, aki természetesen örömmel számolt be 
élményeiről a résztvevőknek.

Jelen volt Székkutas polgármestere, Szél István is, 
aki olvasta a könyvet, és csak jókat tud mondani róla. 
Mindezek mellett a település első embere kiemelte: a 
megjelenés azért is pozitív Székkutas számára, mert 
Hugo Hartung után Berta János a második író, akinek 
a településhez kötődő művét németül is kiadják.

Berta János több mint 30 évvel ezelőtt költözött 
Németországba, ma is ott él Wormsban. Néhány évvel 
ezelőtt egy véletlen folytán találkozott a híres német író 
"Ich denke oft an Piroschka", azaz a Gyakran gondolok 
Piroskára című regényéből készült filmmel, majd ma-
gával a regénnyel is. Azonnal késztetést érzett arra, 
hogy meglátogassa a lebilincselő tájat. Feleségével el-
utazott hát Székkutasra, majd a nyaralásukat több ha-

sonló követte, így győzte le Párizst Hódmező-
vásárhelykutasipuszta.

A székkutasi Hódi Zoltánt megérintette a könyv, hi-
szen egykor ő is dolgozott abban a „kopott” bakterház-
ban. Nagyon szépen, részletesen kidolgozta a történe-
teket, amelyekben a hagyományokra is kitér – mondta 
Zoltán.

Váltókezelőként dolgozik Ráhai József, akinél sokat 
volt kint az állomáson Berta János, és ezeket a látoga-
tásokat a könyvben is megemlíti. József a könyvet kö-
zel két óra alatt elolvasta, annyira tetszett neki, hogy 
egyszerűen nem tudta lerakni.
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Újabb 48 család jutott tűzifához

Székkutas Község Önkormányzata sikeresen 
pályázott a Magyar Állam által meghirdetett pá-
lyázaton, melynek eredményeként 583 mázsa tű-
zifát vehetett át 942 ezer Ft értékben.

A Polgármesteri Hivatalba beérkező kérelmeket 
az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság 
bírálta el. Az első körben 72, míg a második körben 
48 kérelmezőt, tehát összesen 120 családot részesí-
tett tűzifában. Ekkora mennyiségű fát még nem osz-
tottak a településen, mint most a kormány jóvoltából.

Az átvételre február 15-én és február 18-án került 
sor a fehér iskola udvarán.

Törölték a földregisztrációs díjat
Január 1-jéig visszamenőleg díj- és illetékmen-

tessé nyilvánította a földhasználati nyilvántartási 
eljárást a parlament.

A termőföldtörvény hétfőn benyújtott módosítását 
egyhangúlag, 296 igen szavazattal fogadta el az 
Országgyűlés.

A Ház tavaly év végén döntött úgy, hogy az idei 
évtől a terület nagyságától függetlenül minden föld-
művelő köteles bejelentkezni a földhasználati nyil-
vántartásba. Korábban az egyhektárnyi vagy annál 
kisebb területek tulajdonosainak nem volt előírva a 
bejelentési kötelezettség. A változás nagy felháboro-

dást váltott ki, mert bizonytalan volt, kinek kell ezért 
fizetni. Végül kiderült, senkinek.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a ja-
vaslat indoklásában azt írta, az állam nem akarja 
sújtani a gazdálkodókat külön díjfizetéssel, ezért in-
gyenessé teszi az eljárást, a bejelentés azonban to-
vábbra is mindenkinek kötelező marad.

A január 1-je óta indított földhasználati nyilvántar-
tási eljárásokért befizetett díjakat – hat-, illetve tizen-
kétezer forintot – a kormányhivataloknak vissza kell 
téríteniük az ügyfeleknek.

Újraindul a „Kattints Nagyi”!

A tavalyi évhe� hasonlóan a� idén is les�
 „Kattints Nagyi”!

A s�ámítógépes tanfolyam 2013. március 5-én
 indul, melyre a� idősebb koros�tály mellett a fiata-

labbak is bátran jelentke�hetnek. Varga Árpád 
Attila oktató heti két órában, kedden és csütörtö-

kön, 18-20 óráig ve�eti be a s�ékkutasi lakosokat a 
s�ámítógép rejtelmeibe. 

Jelentke�ni 2013. március 4-ig a Polgármesteri 
Hivatal 5. s�ámú irodájában, vagy 

a +3630/903-01-89-es telefons�ámon lehet. 
A tanfolyam ingyenes.
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Több mint háromszázezer forint a székkutasi 

gyermekekért
Idén 2013. február 16-án, szombaton rendezték 

meg Székkutason a már hagyományos jótékonysá-
gi bált. Az eseményen közel 320 ezer forint gyűlt 
össze, amire az elmúlt években egyszer sem volt 
példa – tájékoztatott Olasz Mónika településfejlesz-
tési ügyintéző, a bál egyik szervezője.

A több százezer forint annak köszönhető, hogy a 
szülők és támogatók összefogtak a nemes cél érdeké-
ben – mondta Olasz Mónika. Az eseményen befolyt 
összeget az iskola és az óvoda fejlesztésére fordítják. 
Az intézményeknél kiemelt feladat a tehetséggondo-
zás, így a bevételt versenyekre, kirándulásokra, és fej-
lesztő eszközök vásárlására költik.

A szombati rendezvényen megjelenteket a Silver 
Tánciskola tanulói, a Ficánka és a Százszorszép ovis 
csoport, a Székkutasi Olvasókör Napsugár néptánc-
csoportjának tagjai és az aerobicos lányok szórakoztat-
ták bemutatóikkal, de a nézők a „Modern Kukorica 
Jancsi” című paródiát is megtekinthették a 6. osztályo-
sok előadásában. Az est folyamán az ízletes vacsorá-
ról a Hód-Menza Kft., míg a jó hangulatról a Mixer ze-
nekar gondoskodott.

A szervezők köszönetet mondanak mindazoknak, 
akik a bálon való részvétellel vagy felajánlással támo-
gatták a székkutasi gyermekeket. Köszönik az óvodá-
sok és az iskolások színvonalas produkcióit, és felké-
szítő pedagógusaik áldozatos munkáját. Külön köszö-
net Szilágyiné Fejes Ildikónak, az iskola és az óvoda 
dolgozóinak, valamint a szülőknek a rendezvény lebo-
nyolításában nyújtott segítségért.

A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését 
Segítő Alapítvány az iskola és az óvoda nevében is kö-
szönetet mond mindazoknak, akik támogatást nyújtot-
tak:

Ábel István és családja, Bajnóczi Imre és családja, 
Bakos Mihály és neje, COOP Szolnok ABC Székkutas, 
Csikós család, ifj. és id. Fehér Imre és családjuk, Forrai 
Tibor, Földházi András és családja, Gazdabolt, Giayné 
Olasz Szilvia, Gulyás Renáta és párja, Horváth Pál és 
családja, Kapocsi János és családja, Kecskeméti 
Károly és családja, Kismárton György és családja, 
Lengyel Győző és családja, Lengyel Levente és csa-

ládja, Lovasklub, Mészáros Antal, Molnár Pál és csa-
ládja, Munkácsi Norbert és családja, Prágainé Szabó 
Terézia, Rostás Péter és családja, Sápi-Nagy István és 
családja, Surinya család, Szakács László és családja, 
Szakács Zoltán és családja, Székkutasi Olvasókör, 
Szél István, Szuromi Sándor és családja, Szűcs János 
és családja, Tatár Beatrix, Török Nándor, Varró 
Sándorné, Vörös Krisztián és családja, ZÓJA 
Cukrászda.

Február végére minden táblát lecserélnek
Hat utca neve változott meg 2013. január elsejé-

től Székkutason, hiszen az új törvény szerint nem 
viselheti közterület, közintézmény olyan személy, 
szervezet nevét vagy olyan kifejezést, amely a XX. 
századi önkényuralmi politikai rendszerhez köthe-
tő.

Így aztán a Marx utca Temesváry Imre utca, a Kun 
Béla utca Gregus Máté utca, a Bacsó Béla utca 
Maczelka Gábor utca, a Felszabadulás utca István ki-
rály utca, Sztahanov utca Szélmalom utca, a Ságvári 
Endre utca pedig Dr. Kónya János utca lett – mondta 
Szél István polgármester, aki hozzátette: „Olyan sze-
mélyek nevét választottuk, akik valamilyen módon a te-
lepülés történetében nagy szerepet játszottak.”

Összesen hatvan tábla kerül ki az ingatlanokra. 
Költségek szempontjából szinte minden ingyenes, ami 
nem, azt az önkormányzat visszatéríti. Február köze-
pén már a lakosság 90 százaléka megtette azokat az 
intézkedéseket – lakcím igazolvány, jogosítvány, illetve 
bármilyen dokumentumok vonatkozásában –, amit 
meg kell tenni – tudtuk meg a polgármestertől.

Szerdán felkerült az első tábla, amelynek elhelyezé-
séből Szél István polgármester is kivette a részét. 
Várhatóan február végére minden táblát kicserélnek.

A „Morgan Stanley Mindenki Ebédel 2012-2013” 
pályá�at keretében S�ékkutas településen 20 rá-

s�oruló gyermek jut napi 1-1 adag élelemhe� 
hétvégeken és iskolas�üneti napokon, 

2012. júliusától 2013. júliusáig.
Kös�önjük a Morgan Stanley jótékony 

támogatását!

S�ékkutas Kö�ség Önkormány�ata
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Adó 1%-ának felajánlása
E�úton kö��étess�ük a S�ékkutason működő egyesü-

letek, alapítványok adós�ámait és egyben kérjük, 
hogy adója 1%-ával támogassa működésüket, mi-
vel céljaikkal a településünk érdekeit, fejlődését s�ol-

gálják.

A támogatásukat előre is kös�önjük!

Székkutasi Olvasókör 18479469-1-06

Tömegsport Club Székkutas 19082143-1-06

Székkutasi Gyermekek Tanulását és 
Művelődését Segítő Alapítvány 18470312-1-06

Katolikus Egyház 0011

Református Egyház 0066

Kétmilliót spórolnak a két új kazánnal
Február 18-a óta két új biokazán fűti a székkutasi 

önkormányzatot, illetve a helyi óvodát – tájékoztat-
ta lapunkat Kovácsné Hegyi Ildikó gazdálkodási fő-
előadó, aki elmondta, ezáltal évi közel kétmillió fo-
rintot spórolnak meg.

A „Kazánprogram 2.0” Startmunka mintaprogram ke-
retén belül a Polgármesteri Hivatalban és a Líbor Ilona 
Óvodában került beüzemelésre egy-egy biokazán, ami 
összesen 7,5 millió forintból valósult meg.

– A kazánokban február 18-án gyulladt meg először 
a láng, és azóta fűti a két intézményt. Mindkét helyen 
építettek tárolót is, amelyben a tüzelőanyagot raktároz-
zák – mondta Kovácsné Hegyi Ildikó, aki hozzátette: az 
önkormányzatnál egy 80 négyzetméteres, míg az óvo-
dánál egy 5-6 négyzetméteres tároló épült. Az utóbbi 
körülbelül egy heti tüzelőanyag tárolására alkalmas.

Mindezek mellett Székkutas négy településsel – 
Derekegyház, Nagymágocs, Árpádhalom és Szegvár 
– használja közösen a projekt során vásárolt ágaprító 
gépet.

Mozgásrendszerünk egészségéért!
A kevés napsütés, mozgásszegény életmód, hir-

telen rossz mozdulat, az évtizedek nehéz fizikai 
munkája, egyoldalú mozgás, öröklött hajlam és 
még sorolhatnánk a rizikó tényezőket, melyek elő-
segítik reumatikus panaszainkat, vagy azok kiújulá-
sát.

Mindezek gyógyítása, 
gondozása fontos, hogy 
ne legyen fájdalom. 
Általános jó tanács a he-
lyes étkezés, a kellő moz-
gás izmaink karbantartá-
sa céljából. 

Napirendünk során he-
lyes – ha más betegség 
nem akadályozza – min-
dennap fél óra séta vagy 
kerékpározás friss leve-
gőn. A betanult torna gya-
korlása fontos.

Ismert, kivizsgált bete-

geknek javasolt a kezelések megismétlése félévente, 
vagy évente.

A fizioterápia jótékony hatása kezelés után 1-2 hét 
múlva jelentkezik. Előnye, hogy csak ott fejti ki hatását, 
ahol szükséges. Gyógyszerekkel nem terheljük egész 
szervezetünket.

Községünkben fürdő kezelések kivételével 14 féle 
kezelés áll betegeink rendelkezésére. Rugalmas idő-
pontadással munka mellett is felvehető.  

Tartsuk szinten mozgásszerveink egészségét! 
Reumatológus orvosaink által felírt kezelések 10-25 al-
kalommal kúraszerűen felvehetőek a helyi fizioterápián.  

Mindenki saját egészségének kovácsa, melyhez se-
gítséget nyújtok a kezelésekkel

                   Kovácsné Rostás Erzsébet     
     fizioterápiás asszisztens

MEGHÍVÓ

S�ékkutas bemutatko�ik a Hódme�ővásárhelyi 
Bessenyei Művelődési Kö�pontban

„Kutasi Kulturális Kavalkád” címmel
melyre minden érdeklődőt s�eretettel várunk

2013. március 22-én (pénteken) 17 órakor

Program:  
S�ékkutasi Nyugdíjas Klub Napsugártánc műsora

Kamilla Dalkör s�ékkutasi dalcsokor
Silver Tánciskola bemutatója

Suli S�ínpad Modern Kukorica Jancsi paródiája
S�ékkutasi Olvasókör Napsugár Gyermek 

néptánccsoport műsora
Ké�imunka S�akkör kiállításának megnyitója

Fodor Tibor saját s�er�eményeinek bemutatása
Versek

Harmonika Klub dalcsokor
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Március elsejétől megkezdődnek

a munkálatok
A Székkutasi Vendégvárók Egyesülete sikeresen 

pályázott az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 
2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételei-
ről szóló 52/2012. (VI.8.) VM rendelet keretében, a 
Székkutasi Emlékház turisztikai fejlesztésére. A pro-
jekt keretében, mintegy 20 millió Ft összegben újul 
meg az Emlékház épülete, valamint annak környeze-
te.

Az elképzelések szerint a fogadótérben a falu történe-
tét mutatjuk majd be. A falra korabeli térképek kerülnek, 
illetve egy nagy érintőképernyős terminál is, amelyen a 
következő tartalmakat jelenítjük meg: a kiállítási tér be-
mutatása, leírása; a kiállítás tárgyainak leírása; a kiállítás 
képanyagának bibliográfiája; a falu története; a Fehér 
Gárda története, képanyaga; a Gregus család története; 
Murgács Kálmán gyűjtésének bemutatása; állatorvosi 
eszközök, tárgyi emlékek bemutatása; iskolatörténeti em-
lékek; a paraszti életmód, eszközök bemutatása; hagyo-
mányos paraszti tevékenységek videón történő bemuta-
tása.

Az előtérből az udvar felé nyíló helyiség az átalakítást 
követően az Emlékház szociális blokkjaként működik 
majd. A kialakításra kerülő mosdó mozgáskorlátozott 
vendégek számára is megközelíthető lesz.

A Falumúzeumban kialakításra kerül egy 19. századi 
vásárhelykutasi lakószoba is, ahol elhelyezzük a Gregus 
hagyaték enteriőrbe illő tárgyi emlékeit. 

A paraszti életmód tárgyi eszközeit a projekt keretében 
kialakítandó ún. dohánypajtában mutatjuk be, ahol kiala-
kítunk egy többfunkciós közösségi teret is. 

A pajtához csatlakozik egy szabadtéri kemence, vala-
mint egy üstház is kialakításra kerül a helyi szilvafák ter-
méséből készülő szilvalekvárfőzéshez. Itt szintén lehető-
ség nyílik a kiállításhoz kötődő foglalkozások, és egyéb 
tevékenységek gyakorlására, úgymint gyógynövény, ter-
més felismerési gyakorlatok, gyógynövény párnácskák 
készítése, kukoricadarálás, kukoricamorzsolás, baromfi-
etetés stb.

A Falumúzeum kertjében a helyi gazdálkodási módok, 
termelési szokások kerülnek bemutatása, ill. a házi élel-
miszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcso-
lódó tevékenységek is bemutatása kerülnek együttműkö-
dő partnerek bevonásával.

Jelenleg a múzeum tárgyainak leltározása folyik, a ki-
vitelezési munkálatok 2013. március 1-én kezdődnek.

Ezúton is várjuk a lakosság felajánlásait régi eszközök, 
berendezések formájában, gondoskodva azok biztonsá-
gos helyen történő tárolásáról. Érdeklődni a Polgármesteri 
Hivatatalban, vagy a +3630/903-01-89-es telefonszá-
mon.

Családi események
Január hónapban:
 Születés: nem volt
 Házasságkötés:

 Nagy Katalin és Gugcsó István Zoltán
 Elhalálozás: Erdős Ferencné Bajnóc�i Katalin, 

Paku Ferencné Laki Ro�ális és Tóth Lajos.

Kedves Székkutasi Lakosok!
A S�ékkutasi Olvasókör örömmel értesíti a lakossá-
got, hogy a nagysikerű regény, és film után elkés�ült 

a Piroska s�índarab.
Mi, s�erve�ők úgy gondoltuk, s�ükség lenne olyan 

kulturális eseményre, pontosabban egy
előadásra, amellyel falunkat tudnánk bemutatni, 

néps�erűsíteni itthoni rende�vényeken. A
s�ínpadi mű elkés�ült.

Ennek előadására keresünk a lakosság köréből:
SZÍNÉSZEKET.

A háttér-, és melléks�erepekre első körben már s�ép 
s�ámmal akadt jelentke�ő; a� megoldott.

Olyan 40-60 év körüli férfiakat, hölgyeket keresünk, 
akik s�eretnének rés�t venni a kö�ös

munkában, kedvet ére�nek ahho�, hogy s�ínpa-
don játs�anak. A s�ereplőknek nem kell bonyolult, 
hoss�ú s�öveget megtanulni, egys�erű, hétkö�napi 
nyelve�etű párbes�édekből áll a s�índarab.  A játék 

jó hangulata a lényeges, nem a 
hibátlanul betanult s�öveg!

Megbes�élés helye és ideje: Művelődési Há�, 2013. 
február 27. (s�erda)  18 óra

S�eretettel várunk mindenkit, aki kedvet ére� ahho�, 
hogy s�ínpadon, jó társaságban  játss�on!

A S�erve�ők


