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Kutasnál is négysávos lesz a 47-es
Hódmezõvásárhelytõl Békéscsabáig négysávos lesz a 47-es számú fõút - jelentette be Lázár

János országgyûlési képviselõ, Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár az október 18-án tartott

székkutasi lakossági fórumon. 

(írásunk a 4. oldalon)
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17 milliárd forinttal 
nõ a kultúrára szánt 
támogatás összege

A Vásárhelyi Õszi Hetek rendezvénysorozat részeként a

60. Vásárhelyi Õszi Tárlat megnyitójára október 6-án Hód-

mezõvásárhelyre érkezett Orbán Viktor. 

Orbán Viktor a megnyitón elmondta, az idei évhez képest 17

milliárd forinttal emelkedik a kultúrára szánt támogatás

összege. Felújítják a múzeumokat és a kiállításokat 300 millió

forint értékben, de jut pénz a Zeneakadémiára és az

Operaházra is.

A válságból való kibontakozáshoz szükség van az ilyen

rendezvényekre, a mûvészet jótéteményeire és szó sincs arról,

hogy nem érdemes áldozni a mûvészetre.

Brüsszelbõl szeretettel:
újabb 140 milliárd

Megérkezett a korábban felfüggesztett uniós pénzek egy

újabb részlete Magyarországra. Brüsszel ezúttal 140

milliárd forintot utalt át nekünk.

A korábbi 350 milliárd forint után megérkezett Brüsszelbõl az

újabb 140 milliárd forint uniós forrás, amelynek felszabadításá-

ról szeptember 9-én egyezett meg Lázár János, a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár Johannes Hahn uniós

biztossal - közölte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ).

Mind Lázár János, mind Johannes Hahn hangsúlyozta, hogy

a pénz nem vész el automatikusan Magyarország számára, a

forrásokat Magyarországnak lehetõsége van újra elkölteni.

Ehhez viszont a hétéves uniós költségvetési periódus végéhez

közeledve arra van szükség, hogy a magyar hatóságok az év

végéig megpályáztassák a pénzeket és szerzõdést is kössenek a

kedvezményezettekkel. A projektek megvalósítására azt

követõen még kettõ, egyes esetekben három év áll

rendelkezésre. Ha viszont nem sikerül az év végéig helyet

találni a forrásoknak, akkor a pénzek Brüsszelben ragadnak, a

beragadó forrásokat pedig Magyarország már nem tudja majd

lehívni. A kérdéskör azért különösen fontos, mert jelenleg 10

magyar beruházásból 9 uniós támogatással készül. (A beruhá-

zásokat elsõsorban az útépítések és egyéb uniós fejlesztések

húzzák.)

Forrás: Piac és Profit

Székkutas jó példa arra,
miként kell egy élhetõ

települést megszervezni
Lázár János szerint Székkutas jó példája annak, hogy egy

élhetõ települést hogyan kell megszervezni, errõl a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár szombaton a Csong-

rád megyei községben beszélt.

Az itt élõ 2400 emberre fejenként egymillió forint fejlesztési

forrás jut a következõ években - mondta a fideszes politikus a

község falumúzeumának felújításával kialakított Emlékház

átadásán. Ez annak köszönhetõ - tette hozzá -, hogy Székkutas

közössége, vezetése képes volt felismerni, mire van szüksége a

településnek, és ez miként érhetõ el.

Szél István (Fidesz) polgármester elmondta, a falumúzeum

rossz állapotú épületét a Darányi Ignác Terv 20 millió forintos

támogatásával újították fel, és alakították ki benne a község

múltját bemutató kiállítást.

Az Emlékházban berendezett enteriõrszoba az 1900-as évek

elejét idézi meg, amikor az egykori Vásárhely-Kutaspusztából

kialakult a település. Külön kiállításrész mutatja be a Hódmezõ-

vásárhely és Orosháza közötti területen az 1940-es évek végén,

az 1950-es évek elején létrejött nemzeti ellenállási mozgalmat,

a Fehér Gárdát, valamint a téeszesítés idõszakát, és

megemlékeznek a gyapottermesztési-kísérletekrõl is. A

dohánypajtában régi mezõgazdasági eszközöket, gépeket állí-

tottak ki.

Az épületben egy érintõképernyõs terminál is található, ahol

a látogatók a község történetével kapcsolatos dokumentumo-

kat ismerhetnek meg a neolitikumtól a közelmúltig. Az Emlék-

házhoz tágas udvar kapcsolódik, itt a diákok tavasztól

mintakertet alakítanak ki, ahol zöldségek mellett gyógynövé-

nyeket is termesztenek majd - közölte a polgármester.

- Forrás: www.kormany.hu -

Még négy ütem lesz a
pedagógusok béremelésében

A pedagógusok elõmeneteli rendszerének csak elsõ

lépése a szeptembertõl hatályos béremelés, még négy ütem

lesz a béremelésben, amely 2017 szeptemberében fejezõdik

be - mondta Hoffmann Rózsa.

A köznevelésért felelõs államtitkár sajtótájékoztatóján hozzá-

tette: a kormány erre kötelezettséget vállalt.

Fontosnak nevezte, hogy a béremelés nem hitelbõl történik,

mint 2002-ben, hanem megvan a fedezete a költségvetésben.

Az idei összeg mintegy 32,5 milliárd, a jövõ évi pedig 150

milliárd forint.

Hoffmann Rózsa beszélt arról is, hogy a mostani a béremelés

"automatizmus volt", a munkában eltöltött idõn kívül nem díjaz

egyéb szempontokat, de a következõ lépésben megkezdõdik a

minõsítés rendszere, ami négy kategóriába sorolja majd a

pedagógusokat.

Tóthné Kecskeméti Katalin, tankerületi igazgató a Kutasi

Híreknek elmondta, a pedagógus életpályamodell bevezetésé-

vel a hatvan százalékos béremelés a székkutasi pedagógusokat

is érinti. A tanárok munkabére átlagosan 40-80 ezer forinttal

emelkedett, tehát Székkutason senki sem keres kevesebbet. A

pedagógusok elégedettek, senkinél nem volt szükség

kompenzációra. 

Forrás:MTI/Megyeri József

SSzzééppüülljjöönn  ttoovváábbbb  SSzzéékkkkuuttaass!!
Tisztelt Lakosság!

A Gregus Máté Általános Iskola SZIKLAKERT
építéséhez kéri a segítségüket, és várja felaján-
lásaikat: építési törmelék (tégla, kõ, beton),
terméskõ, vagy sziklakerti növény formájában.
Felajánlásával keresse az általános iskolában
Mucsi Zsuzsannát.  

Köszönettel: az iskola dolgozói és tanulói
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A novemberi nem az 
utolsó rezsicsökkentés?
Novemberben újabb, 11,5 százalékos rezsicsökkentés jön,

azonban ezzel nem tekintjük lezártnak az ügyet, megnézzük, mire

nyílik lehetõségünk a jövõ év elsõ részében - jelentette be Lázár

János október 3-án egy hódmezõvásárhelyi lakossági fórumon. Az

országgyûlési képviselõ, Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

hozzátette, novemberben a devizahiteleseken is segítenek.

Megyeri József

Orbán: nálunk lesz a 
legolcsóbb az áram az EU-ban

Négy-öt év múlva Magyarországon lehet a legala-

csonyabb a villamos energia ára az Európai Unióban, ami-

nek feltétele az atomenergia-kapacitás bõvítése - jelentette

ki az Indiában tárgyaló magyar kormányfõ.

Magyarországon jelenleg a háztartások energiaárai csökken-

nek, de a kormány szeretné, ha késõbb az üzleti szférában is

visszaesnének a költségek - mondta a Mumbaiban rendezett

magyar-indiai üzleti fórumon. A kabinet azért is áll ki a

nukleárisenergia-felhasználás mellett, mert arra szükség van az

energiaár-csökkentéshez. Emlékeztetett, hogy jelenleg a

magyar villamosenergia-ellátás 40 százaléka származik atom-

energiából, a kormány azonban közel van az erõmûbõvítésrõl

szóló megállapodáshoz, így ez az arány a következõ évtizedben

60-70 százalékra emelkedhet. Magyarországnak nincsenek

természeti erõforrásai, így ez az egyetlen lehetõség a relatíve

olcsó energia elõállítására például ipari felhasználásra -

mutatott rá Orbán Viktor.

Mindezek alapján úgy vélte, 4-5 év múlva Magyarországon

lehet a legolcsóbb a villamos energia ára az Európai Unióban.

Ennek azonban elõfeltétele, hogy a jelenlegi kormányzópárt

megnyerje a jövõ évi választást - tette hozzá.

Forrás: MTI

Itt az újabb rezsicsökkentés
A parlament október 14-ei döntésével november 1-jétõl

11,1 százalékkal csökken a gáz, az áram és a távhõ ára.

Németh Szilárdnak, a Fidesz rezsicsökkentésért felelõs

képviselõjének errõl szóló törvényjavaslatát október 14-én

fogadta el az Országgyûlés 311 igen szavazattal, 16 nem

ellenében, 1 tartózkodás mellett.

Az újabb rezsicsökkentéssel a gáz, az áram és a távhõ ára a

tavaly decemberihez képest összesen 20 százalékkal esik

vissza.

Az Országgyûlés a fogyasztóvédelmi bizottság javaslatára

arról is határozott, hogy az egyetemes földgázszolgáltatókra

terhelik a csatlakozó vezetékek és a felhasználói berendezések,

például a gázkazánok mûszaki-biztonsági felülvizsgálatának

költségét.

Az energetika-iparág szabályozott részét nem nonprofittá,

hanem egyértelmûen veszteségessé tette a kormány, mondta

korábban Csiba Péter, a GDF Suez vezérigazgató-helyettese.

Szerinte a tavalyi évhez képest annyi változás történt a piacon,

hogy már megszokták, nem is egyeztetnek velük. "Nincs több

lyuk a nadrágszíjon, nincs már hová húzni" - mondta Csiba, aki

szerint a cégeknél súlyos következményei lesznek a kormány

politikájának.

Ságodi Attila, a KPMG partnere szerint Magyarországon van

egy múltban gyökerezõ igény, hogy az állam valahogy fogja

meg a lakossági energia-

árak növekedését. Ez azon-

ban hosszú távon nem

megy, Európa része

vagyunk, egy nyitott gazda-

ság, a magyar termékek ára

a világpiachoz igazodik.

Bizonyos rendszereket

büntetlenül nem lehet

feszültség alatt tartani.

- Forrás: MTI -

A kiskeresetû családok
adócsökkentésének éve

lesz 2014
A kiskeresetû családok adócsökkentésének éve lesz 2014,

a jövõ évi adótörvények jelentõsen mérsékelik a kiskeresetû

családok adóterheit.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)  pénteken nyújtotta

be az Országgyûlésnek a 2014-es évre vonatkozó adótörvény

tervezetét.  

Az NGM kiemelte: a törvényjavaslat egyik legfontosabb eleme

a gyermekvállalást támogató családi járulékkedvezmény beveze-

tése. A jövõ évtõl a legalacsonyabb jövedelmû családok az egész-

ségügyi- és nyugdíjbiztosítási járulékok után is igénybe vehetik a

családi adókedvezményt, ezzel a legalacsonyabb keresetûek

körébõl 260 ezer család jut többletjövedelemhez, az idei évhez

képest 53 milliárd forinttal több maradhat náluk. 

Az új adótörvényeknek köszönhetõen egy minimálbért

keresõ, két gyermeket nevelõ szülõ havonta több mint 4000

forinttal kereshet többet, ugyanez három gyermek után 16 ezer

forintos keresetnövekedést jelent. Egy 6 éves gyakorlattal

rendelkezõ, három gyermeket nevelõ pedagógus közel 25 ezer

forinttal magasabb jövedelemhez jut jövõre.

Mint írták, a kormány további számos apró módosítással is

igyekszik javítani a családok életfeltételein, így további

kedvezmények épültek be az elsõ lakáshoz jutás elõsegítése

érdekében, illetve az elengedett hiteltartozások adómentességé-

nek biztosításáért. A javaslat szerint illetékmentessé válna a

házastársak közötti vagyonátadás és - átruházás, valamint a

házastársi vagyonközösség megszüntetésével bekövetkezõ

vagyonszerzés. Az elsõ lakást vásárlók pedig - életkortól függetle-

nül - automatikus, 12 havi pótlékmentes illeték-részletfizetést

vehetnek majd igénybe. 

A családok mellett a vállalkozók is számos könnyítéssel

találkozhatnak a törvényjavaslatban: jövõre több kedvezmény,

adminisztrációcsökkentés járul hozzá a hazai vállalkozások

terheinek csökkenéséhez. 

A tárca közleménye szerint összességében elmondható, hogy

2014-ben kardinális változások már nem várhatóak, eljött a

"finomhangolás" idõszaka. A fennálló pénzügyi egyensúlynak és

a magyar gazdaság növekvõ teljesítményének köszönhetõen

Magyarország mára elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy a hazai

adórendszerben már nincs szükség további nagyléptékû intézke-

désekre, 2014-es adópolitika sokkal inkább a hosszú távú, stabil,

kiszámítható, bizalomerõsítõ intézkedések irányába fordul -

közölte az NGM.

A benyújtott módosítási javaslatok elsõsorban a magyar

lakosság illetve a vállalkozók széles tömegeinek életvitelének

stabilizálódásához járulhatnak hozzá, ennek elõsegítéséhez az

adócsomag intézkedései számos könnyítést, egyes esetekben

kedvezményt, mentességet tartalmaznak - áll a közleményben.

AA  SSzzéékkkkuuttaassii  EEmmlléékkhháázz  
nnyyiittvvaa  ttaarrttáássaa::

CCssüüttöörrttöökk  --  88::0000--1166::0000

PPéénntteekk  --  88::0000--1166::0000

SSzzoommbbaatt  --  88::0000--1122::0000
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Nagy volt a túljelentkezés az önkormányzati földekre
Háromszoros túljelentkezés volt a Székkutas Község

Önkormányzata által meghirdetett földekre - derült ki a szep-

tember 30-ai rendes testületi ülésen. Szél István polgármester

elmondta, hogy összesen több mint 25 hektár területet, ötven

kisebb-nagyobb részre osztva kaptak meg a pályázók.

A székkutasi önkormányzat több mint 30 hektár földterülettel

rendelkezik, melybõl 6 hektáron végeznek közfoglalkoztatást. A

fennmaradó 25-26 hektár területet megpályáztatták a településen,

amire eddig még nem volt példa.

- Ötven darab kisebb-nagyobb földterületet hirdettünk meg,

amelyre háromszoros túljelentkezés volt - mondta Szél István

polgármester, aki hozzátette, hogy a mezõgazdasági bizottság és

a képviselõ testület döntése alapján többnyire fiatalok és családo-

sok kapták meg, de vannak olyanok is a nyertes pályázók között,

akik már korábban is mûveltek önkormányzati földet. A nyertesek

szerzõdése két évre szól - tette hozzá Szél István.

A rendes testületi ülésen meghallgatták az új víziközmû-

szolgáltató, azaz az Alföldvíz Zrt. beszámolóját. Kiderült, az átállás-

sal nem volt gond, a Zrt. tovább foglalkoztatja a székkutasi alkal-

mazottakat. Szél István kifejtette, megszûnik a helyi

önkormányzati pénztári befizetés, ezentúl a postán, csekken

tudnak fizetni a lakosok.

Továbbá a testületi ülésen szó esett még a település beruházá-

sainak állásáról is. A sportcsarnok, illetve a sportpályák fejleszté-

sét több mint 80 millió forintból valósítják meg, melynek

munkálatai hamarosan kezdõdnek, míg a szennyvízberuházással

kapcsolatosan megtudtuk, hogy jelenleg a közbeszerzés zajlik.

Antal Sándor

Kutasnál is négysávos lesz a 47-es
Tervek között szerepel a 47-es út további négysávosítása,

ami Szegedtõl egészen Debrecenig tartana - jelentette be

október 18-án a Székkutason megtartott lakossági fórumon

Lázár János, országgyûlési képviselõ. A székkutasiak a faluna-

pot hiányolták. Szél István polgármester megnyugtatta a

lakosokat, jövõre lesz falunap Székkutason.

A Székkutason megtartott október 18-ai lakossági fórumon

Lázár János országgyûlési képviselõ az ország, illetve a térség

útjainak felújításáról is beszámolt. Elmondta, közép-európai

viszonylatban jól állunk, ugyanis Hódmezõvásárhely Ady Endre

utca végétõl egészen az Atlanti Óceánig eljuthatunk autópályán.

Lázár szerint ez komoly elõrelépés és mára közelebb van a

világ, mint korábban volt. A következõ feladat, hogy az autópályá-

kat bekössék a megyei jogú városokba, majd utána áttérnek a

kettesszámú utak építésére, felújítására.

Mindezek mellett a 47-es számú fõút további fejlesztésérõl is

beszélt az országgyûlési képviselõ, ugyanis az a cél, hogy

megvalósuljon egy észak-déli irányú összekötõút Szeged és Deb-

recen között, ami most is jelentõs teher-, és kamionforgalmat

bonyolít. "Ez egy tíz éves terv, de azt szeretnénk, hogy ez az út is

négysávos legyen a két város között." - mondta Lázár János. Jelen-

leg Szeged és Vásárhely között ez így van, valamint, Debrecen

környékén is vannak már négysávos szakaszok. Ahhoz, hogy ezek

összeérjenek további útépítésre, van szükség. Ennek a tervnek az

egyik része a jövõre induló Hódmezõvásárhelyen megvalósuló 47-

es elkerülõ út építése.

- Mindeközben burkolaterõsítésre is szükség van, elsõsorban

Hódmezõvásárhely és Békéscsaba között - mondta Lázár János,

aki szerint ez nagyon fontos a székkutasiak szempontjából is, akik

közül többen is nap mint nap járnak Orosházára.

A fórumon a kerékpárút építésrõl is szó esett. Máté Mihály is a

jelenleg Orosháza-Kakasszék között épülõ bicikli út felõl érdeklõ-

dött. A kerékpárutat várhatóan decemberben átadják, majd a

következõ lépés a Kakasszék-Székkutas, Székkutas-Hódmezõvá-

sárhely közötti kerékpárút megvalósítása - érkezett a válasz.

- Székkutason 2,7 milliárd forintnyi fejlesztés valósul meg a

közeljövõben. Ez azt jelenti, hogy minden helyi lakosra fejenként

több mint egymillió forint fejlesztési pénzt költenek a településen -

számolt be Lázár János, aki elmondta, hogy nagyon fontos a

szennyvízberuházás megvalósítása. Erre 1,1 milliárd forintot nyert a

település, amihez 90 milliós önerõt kell biztosítani. Az államtitkár

szerint ez az összeg nem lesz elég, de megnyugtatta a lakosokat,

hogy nem kell nekik többletet fizetni, mivel az állam támogatja ezt a

beruházást, melyre további 300 milliót biztosít majd a kormány.

A kakasszéki intézmény hamarosan teljesen megújul, de a

mellette található tó rehabilitációjára is sor kerül - számolt be az

országgyûlési képviselõ, aki hozzátette, hogy 2010-ben, amit

megígért az állam Székkutasnak, azt be is tartotta. Mára nincs

adóssága a településnek, ugyanis a 42 milliós tartozást teljes

mértékben konszolidálta az állam. Az errõl szóló nyilatkozatot a

fórumon adta át Lázár János Szél Istvánnak.

Lázár szerint probléma a településen a gyermekvállalás. Idén

mindössze tíz gyerek született, ami nagy gond. - Gondoljunk csak

bele, hogy, hogyan is fogunk hat év múlva elsõ osztályt indítani, ha

idén csak tíz gyerek született - tette fel a kérdést az államtitkár,

majd a témával kapcsolatosan elmondta, hogy 2014. január else-

jétõl jelentõsen támogatni fogja a kormány a gyerekvállalókat.

Lázár János a pedagógusokra is kitért. Székkutason nincs olyan

pedagógus, akinek ne emelkedett volna a fizetése, ami a

következõ három évben további 10-10-10 százalékkal nõni fog.

Az országgyûlési képviselõ felelevenítette a 2010-es eseménye-

ket is, amikor szintén egy lakossági fórumot tartott, melyen a

helyiek segítséggel fordultak hozzá az Új Élet Mezõgazdasági

Szövetkezet körül tapasztalt visszaélések ügyében. Lázár János

elmondta, hogy a termelõszövetkezet vezetõi meglopták a

székkutasiakat, bûncselekmény történt.

Egy év alatt a Magyar Bíróság még egyetlen tárgyalást sem

tartott ez ügyben, ezért Lázár János hétfõn az Országos Bírósági

Hivatal elnökéhez fordul, hogy soron kívül segítse ennek az

ügynek a megoldását. Ezt a levelet hétfõn aláírom és elküldöm -

mondta az országgyûlési képviselõ.

A fórumon Kapás János helyi lakos elmondta, hogy Székkutas

közbiztonsága kielégítõ, de a korábban emlegetett térfigyelõ

kamerák felõl érdeklõdött. Szél István elmondta, hogy a jövõben

felújításra kerülõ épületek kamerázottak lesznek, így a település

köztere másfél éven belül kamerázott lesz.

Tovább problémaként merült fel, hogy nem rendeznek falunapot

a településen. A Mezi Fesztivál szinte csak a fiatalok kikapcsolódását

szolgálja. A polgármester megnyugtatta a helyieket, hogy jövõre

rendeznek falunapot Székkutason. Antal Sándor
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Családi események 
szeptember hónapban

Születés: nem volt.

Házasságkötés: Kokovai Anita és Kovács László Krisztián.

Elhalálozás: Kovács Emilné Králik Etelka és Szabó

Józsefné Bánfi Gabriella

Helytörténeti Múzeummal gazdagodott Székkutas
Megnyitotta kapuit a Székkutasi Emlékház, melynek

megnyitójára sokan nagy izgalommal érkeztek, hisz a felújí-

tott emlékházat most láthatták elõször. A kiállítás a falusi

vendégszobán át a falu történetét és a fehérgárda

mozgalmat is bemutatja az érdeklõdõk számára.

Szél István, Székkutas polgármestere nyitóbeszédében

elmondta, nagy örömére szolgál, hogy ilyen sokan érdeklõdnek

a község múltja és történelme iránt. Hozzátette, 2012-ben adták

be a pályázatot a falumúzeum létrehozására, amely sikeres

elbírálásban részesült, így 20 millió forintból megtörtént az épü-

let rekonstruálása. A kiállítás a falusi vendégszobán át a falu

történetét és a fehérgárda mozgalmat is bemutatja.

Szél Istvánt követve Lázár János országgyûlési képviselõ is

köszöntötte a résztvevõket és kifejtette: a kormány örömmel

támogatta Székkutas települését, hogy létrejöjjön egy olyan

helytörténeti múzeum, amely feldolgozza az elmúlt 200 eszten-

dõt és a múlthoz közelebb viszi az itt élõket. Hozzátette, a Dará-

nyi Ignác Terv keretében a vidékfejlesztés támogatására a

magyar kormány jelentõs összeget áldoz. A múzeum felújítása

részben köszönhetõ a polgármesternek, a képviselõtestületnek

és természetesen a lakosok szorgalmának.

- Székkutas egy olyan település, amelyen a 2400 lakosra

fejenként egy millió forint fejlesztés jut az elkövetkezendõ idõ-

ben, hisz 2,5 milliárd összegû fejlesztés van tervben - fejtette ki

Lázár János.

Szenti Tibor író, néprajzkutató, a község díszpolgára ünnepi

beszédében átadta a Székkutasi Emlékházat és elmondta, a

kiállítás létrejöttében sokan, mind szellemi, mind fizikai

munkában szorgoskodtak és eredményképp egy példaértékû

létesítményt hoztak létre.

A rendezvényen volt szerencsénk találkozni Rostás János

volt fehérgárdistával, aki a 64-65 évvel ezelõtt történteket felele-

venítve elmondta, õ már 84 éves és nehéz beszélnie, mivel a

letartóztatásuk és az akkori idõszak sok sebet ejtett rajta és

társain. A kiállítás tárgyai és képei visszaidézik azt az idõszakot,

amikor a börtönbõl hozták vissza láncra verve õket. A múzeum

nagyon színvonalas összeállítása méltó a faluhoz és lakosaihoz.

Szabó Istvánné helyi lakos elmondta, nagy örömére szolgál,

hogy egy ilyen színvonalasan berendezett múzeumot hoztak

létre a településen, amelybõl még a most élõk gyermekei és

unokái is sokat tanulhatnak. Hegedûs Istvánné Kútvölgyrõl

érkezett egy tíz fõs társasággal. Kifejtette, egy nagyon értékes

kiállítást tekinthetett meg Székkutason és minden teremben

talált valami érdekeset és elgondolkodtatót. Horváth Petra

Felhívás!
A TÁMOP 1.1.1-12 számú

pályázat keretében Szék-

kutas Község Önkormány-

zatának lehetõsége nyílt

rehabilitációs járadékban

(2007. évi LXXXIV. törvény

szerint ellátásban) része-

sülõ személyek foglalkoz-

tatására. 

Érdeklõdni: a Polgármes-

teri Hivatal 7-es számú iro-

dájában, Hunyák Zsuzsan-

na jegyzõnél lehet. 

Felhívás!

Felhívjuk a Tisztelt La-

kosság figyelmét, hogy az

utcákon és a járdaszaka-

szokon lévõ fák közle-

kedést akadályozó ágait

szíveskedjenek levágni az

arra járó lakosok biztonsá-

gának megóvása érdeké-

ben.

Közremûködésüket

köszönjük!
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Éber csõszpárok fogták el a szõlõlopkodókat 
Régi hagyományok jegyében telt a szüreti mulatság

szeptember 21-én Székkutason. Kovácsné Rostás Erzsébet,

a kulturális és civil ügyek tanácsnoka és a Székkutasi

Olvasókör elnöke elmondta, a délután folyamán egy szüreti

felvonulást tartottak, amelyet már hatodik éve rendeztek

meg a faluban. A programra fogatok érkeztek, amelyekre

azok szálltak fel, akik az esti szüreti bálon szerepeltek a régi

népi játékokban.

A felvonulásra hat-nyolc fogat érkezett, amelyek szépen fel-

díszítve várták a felszálló utasokat. Délután négy órakor meg is

indultak a lovaskocsik és körbejárták Székkutas utcáit, hogy fel-

hívják az emberek figyelmét a szüreti mulatságokra. Fehér

Imre, a Székkutasi Lovas Klub elnöke kifejtette: nagyon fontos-

nak tartja, hogy a régi szokásokat életben tartsák és

megismertessék a fiatalabb generációval.

A szüreti felvonulással párhuzamosan pörögtek az esemé-

nyek a Mûvelõdési Ház elõtt, ahol egy citerazenekar játékát hall-

gathatta a közönség, illetve táncos produkciókat mutattak be.

Az elõadások végeztével, este hét órakor kezdetét vette a

szüreti bál, amelyen nem csak helyi lakosok vettek részt,

hanem a környezõ településekrõl is érkeztek bálozók.

Az est folyamán Molnár Ernõ, a Sóshalmi Olvasókör elnöke

elmondta, évek óta hagyomány, hogy a két olvasókör szervezi

a szüreti mulatságot. Minden rendezvény elõtt arra törek-

szenek, hogy változatos és vonzó programokat állítsanak

össze. Hozzátette: véleménye szerint a szüreti mulatság

nagyon jó esemény a község életében, hisz már nem sok

helyen tartanak szüreti felvonulást és bált a régi hagyományok

megtartásával.

- Az est fénypontjának a szõlõlopás kezdete számított, hisz a

táncparkett felett kis zacskókban szõlõket kötöttek, és aki egy-

egy csomagot leszakított, azt az éber csõszpárok elfogták és a

bírók elé vezették, ahol jelképes nagyságú összeget szabtak ki

rájuk - fejtette ki Molnár Ernõ.

A résztvevõk soraiban megkérdeztük Lengyel Lászlót is, aki

minden évben ellátogat feleségével erre a vacsorával

összekötött táncos mulatságra. Elmondta, fontosnak tartja,

hogy ilyen rendezvényeket szervezzenek, hisz a hagyományo-

kat õrizni kell.

Ahogy beléptünk a bálra, máris Takács Ferenccel és fino-

mabbnál-finomabb boraival találtuk magunkat szembe. A boros

gazda a látogatók számára három évjáratból hozott ízletes

nedûket, amelyeket meg is lehetett kóstolni. Horváth Petra

A VI. Hagyományõrzõ 

Szüreti Felvonulás és Mulatság 
támogatóinak köszönjük a rendezvény

megvalósításához adományukat, segítségüket,

közremûködésüket:

Székkutas Község Önkormányzatának, a Hódmezõvásár-

helyi Róna Kft-nek, a Szent Vince Borrendbõl Gulyás

Ferenc elnöknek és Takács Ferenc fõborásznak, a

Sóshalmi és Székkutasi Olvasókör tagjainak, a Székkutasi

Lovas Egyesületnek, a Kamilla Dalkörnek, a Székkutasi

Nyugdíjas Klubnak, az Orosházi Nyugdíjas Egyesületnek, a

Kardoskúti Színjátszóknak, a Líbor Ilona Óvoda

Százszorszép Csoportjának, a Székkutasi Olvasókör

Napsugár Néptánccsoportjának, Mihály Ferenc és Család-

jának, Varga László és Nejének, Fehér Imre és Családjá-

nak, a Garai Kerámiának, Jakó Jánosnak, a Herbária Zrt-

nek, a Petõfi Vadásztársaságnak, a Gazdaboltnak, Szakács

Zoltán és Családjának, Bere Lászlónak, Kecskeméti Ist-

vánnak, Szilágyi Ernõnek és Feleségének, Bánfiné Nyilas

Ildikónak, Álmosdi Máriának, Komjáti Józsefnek, Tóth Ist-

vánnak, Kis Sándornak, Juhász-Nagy Józsefnének,

Prágainé Szabó Teréziának, Blaskó Jánosnénak, Rácz

Ernõnének, Benkõ Mártának, Mucsi Zsuzsannának, Patyi

Évának, Szabó Zoltánnak, Kõrösi Ferencnek, Kõrösi

Ferencnének,  Rostás Péternek, Török Nándornak, a

Korona Cukrászdának.

Molnár Ernõ Kovácsné Rostás Erzsébet

Sóshalmi Olvasókör Székkutasi Olvasókör 

elnök elnök

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

A székkutasi óvodások, iskolások
és nevelõik

tisztelettel meghívják 
Önt és kedves családját

2013. november 23-án, szombaton
18 órai kezdettel

a Mûvelõdési Házban tartandó

KKAATTAALLIINN--NNAAPPII
JJÓÓTTÉÉKKOONNYYSSÁÁGGII

BBÁÁLLRRAA

Mindenkit
szeretettel várunk!
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Bárányhimlõ elleni védõoltást kaptak a gyerekek

Az idõsek szeretete, megbecsülése a fõ üzenet

A bárányhimlõ elleni védõoltás elsõ részét vehette fel

négy, másfél-két éves székkutasi gyermek szeptember 26-án

a helyi Egészségházban. A vakcinát a település háziorvosá-

tól, dr. Bakos Attilától kapták meg a kicsik.

- A méhnyakrák elleni védõoltás mellett a bárányhimlõt

megelõzõ vakcinát is térítésmentesen biztosítja Székkutas

Község Önkormányzata a helyi gyermekek számára. Ez alka-

lommal négyen vették fel az oltást - kezdte dr. Bakos Attila.

- A védõoltások nagyon fontosak, ugyanis ezekkel

megelõzhetõek a késõbbi betegségek, szövõdmények - folytat-

ta a háziorvos.

A második és egyben utolsó vakcinát egy hónap múlva

vehetik fel a gyerekek. Megyeri József

A generációk együttélése, a gyermeknevelés, a családköz-

pontúság és az idõsek szeretete, megbecsülése egy falu

számára nagyon fontos - fejtette ki Kovácsné Rostás Erzsé-

bet, a kulturális- és civil ügyek referense, a Székkutasi

Olvasókör elnöke.

Október 11-én az idõsek voltak középpontban Székkutason.

Már hagyomány, hogy minden évben ezen a napon külön

mûsor összeállítással készülnek a község hatvan év feletti

lakosainak. A rendezvény létrejöttében a település

önkormányzata, a helyi könyvtár és az olvasókör vett részt.

- Az ENSZ 1991-ben az idõsek napjának nyilvánította október

elsejét, ezen túlnyúlva minden szûkebb közösségben egy

üzenete van ennek a napnak. A generációk együttélése, a gyer-

meknevelés, a családközpontúság és az idõsek szeretete,

megbecsülése egy falu számára nagyon fontos - fejtette ki

Kovácsné Rostás Erzsébet.

A rendezvény elõadásokban bõvelkedett, hisz Székkutasra

utazott Budai Ilona népdalénekes, aki elmondta, életének fõ

célja terjeszteni, hirdetni és tanítani a népdalokat, elültetni az

emberek szívében azokat az érzéseket, amelyeket ezek a dalok

hordoznak. A muzsikákkal színesített produkció után a szívet

melengetõ ovis csoportok mûsorát láthattuk, illetve a Harmoni-

ka klub muzsikájával gyógyíthattuk lelkünket. Horváth Petra

Ingyenes nyelvoktatás 
az óvodában

A Gregus-Tóbiás Zsuzsanna Alapítvány a Székkutasi Gyer-

mekekért kuratóriuma szeptember végén tartott ülésén úgy

határozott, hogy a székkutasi nagycsoportos és középsõs

gyermekek angol nyelven történõ oktatását 100 százalékban

támogatja.

Az alapítványt 2012 áprilisában Kérdõ Sarolta, Gregus Máté déd-

unokája alapította, a község fejlõdésének elõsegítése,

népességmegtartó képességének javítása, a székkutasi tehetségek

gondozása és segítése, a Székkutason élõ bölcsõdés és óvodás

korú gyermekek nyelvtanulásának elõsegítése, továbbá azon 8.

osztályos, illetve 8. osztályt elvégzett gyermekek továbbtanulásának

segítése céljából, akiket képességeik kibontakoztatásában és a

továbbtanulásban családjuk anyagi körülményei és szociális hely-

zete hátráltat - tájékoztatott Kovács Lászlóné, az alapítvány elnöke.

Hozzátette, az idei évben a kuratórium úgy döntött, hogy az angol

nyelv tanítását támogatja. Az oktatás két csoportban történik, a

nagycsoportosok (20 fõ) heti két alkalommal kapnak lehetõséget a

játékos nyelvtanulásra, míg a kisebbek (10 fõ) hetente egyszer. A

szülõkre csak a tankönyvek költsége hárult.

Új vezetõ 
a székkutasi iskola élén

Szeptember elsejétõl új tagintézmény-

vezetõ került a székkutasi Gregus Máté Általá-

nos Iskola élére. A Kutasi Hírek a korábbi

igazgatóval, Tembel Tiborral beszélgetett.

- A nyár közepén túlléptem a határidõt, nem

tudtam beadni a tagintézmény-vezetõi

pályázatomat. Az országos helyettesítési rendben

azok, akik addig vezették az intézményt, és nem,

vagy érvénytelen pályázatot nyújtottak be, akkor

helyettük más kapott fél évre szóló megbízást. A székkutasi Gregus

Máté Általános Iskolában Patyi Éva lett a megbízott tagintézmény-

vezetõ - kezdte Tembel Tibor pedagógus.

- Optimista vagyok az iskola jövõjét tekintve. Ha ismételten kiírják

a pályázatot, akkor eldöntöm, hogy pályázok-e, ugyanis a mostani

munkakörömnek is vannak elõnyei, sokat vagyok gyerekek között és

taníthatok - folytatta Tembel Tibor, aki gratulált Patyi Évának. 

- Jó munkát és sok sikert kívánok a megbízott tagintézmény-

vezetõnek. 22 évig voltam Székkutason igazgató, és szeretném

megköszönni az elmúlt éveket, valamint a támogatást a szülõknek

és Székkutas Község Önkormányzatának is. Remélem, hogy

minden tanuló elégedett azzal a tudással, amelyet itt szerzett.

Öröm volt a községben vezetõnek lenni - zárta mondandóját a

pedagógus. Megyeri József

Retro Pince Cafe
Programajánló

22001133..  1111..  0011..  ((ppéénntteekk))  2211  óórraa
Jelmezes Halloween Party a Retro Pince Cafeban! 

A legfélelmetesebb jelmez viselõje egy üveg pezsgõt kap
ajándékba! Zenél a Frank Smut Collective. 100% élõ rock

zene mindenkinek! A belépés INGYENES!!! 

22001133..1111..  1166..  ((sszzoommbbaatt))  2211  óórraa
Egy egész estés fergeteges buli a J3 Zenekarral!!! 

A belépés INGYENES!!!
Utánozhatatlan hangulattal és remek italakciókkal várnak

mindenkit a szervezõk!



IV. évfolyam 10. szám8

KKutasi hírekutasi hírek
közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 3. péntekén

Kiadja: Kisbíró Kft. (6800 Hódmezõvásárhely, Szabadság tér

71.) Székkutas Község Önkormányzatának támogatásával

Felelõs szerkesztõ: Megyeri József (62/533-777)

Nyomás: Norma Nyomdász Kft. 

(6800 Hódmezõvásárhely, Rárósi út 10.)

Nyomdavezetõ: Rostás Pál

Terjeszti: Székkutas Község Önkormányzata

Megjelenik: Székkutason

Azonosítószám: ISSN 2062-3151

Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem õrzünk meg,

és nem küldünk vissza.

A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelõsséget.

Minden jog fenntartva!

Ingyenes szûrésekkel és sportfoglalkozásokkal várták a

székkutasiakat a községben megrendezett Egészségnapon

október 19-én. A programra a vártnál nagyobb érdeklõdés

mutatkozott.

A TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1108 számú "Az egészségesebb

Székkutasért" elnevezésû projekt kapcsán az egészségnap az

Egészséges Vásárhely Program  TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-002

"Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Hódmezõvá-

sárhelyi Kistérségben" projektjével együttmûködve valósult meg.

- "Az egészségesebb Székkutasért " pályázat keretében

rendeztük meg az Egészségnap elsõ állomását a községben. A

mintegy tízmillió forint értékû pályázat tökéletesen illeszkedik

ahhoz a kistérségi programhoz, amelyet 125 millió forint értékben

sikerült megnyernie az Egészséges Vásárhely Programnak. A

szakmai segítségükkel Székkutas Község Önkormányzata is

megnyerhette ezt a pályázatot - kezdte Szél István polgármester.

- Két éven keresztül különbözõ szûrõprogramokat szervezünk,

szakorvosok tartanak majd Székkutason rendeléseket, például

Hódmezõvásárhelyrõl, Szegedrõl és Orosházáról is érkeznek dok-

torok - folytatta Szél István.

A nap folyamán az Egészségházban és a község fõterén

különbözõ szûrõvizsgálatokon, egészségügyi állapotfelmérésen

és CO szint mérésen is részt vehettek az érdeklõdõk. A

sportcsarnokban mindeközben baj-

nokságot rendeztek, ahol különbözõ

mozgásformákban mérhették össze

ügyességüket a csapatok.  

Horváthné Földesi Katalin szerint

jó, hogy szerveznek ilyen programot

a településen, mert így a székku-

tasiak helyben is utánajárhatnak az

egészségi állapotuknak.

Csala Virág CO szint mérésre, a

csontsûrûség vizsgálatra és a bõr-

gyógyászatra látogatott el. Elmondta,

a megelõzés szempontjából nagyon

fontosnak tartja a rendezvényt.

Jáger Cintiát a sportcsarnoknál kaptunk mikrofonvégre.

Kifejtette, a kosárlabda áll a legközelebb a szívéhez és jó látni,

hogy ezen a napon kicsik és nagyok egyaránt mozogtak.

Kruzslicz Péter testnevelõ pedagógus, a bajnokság szervezõje

elmondta, a vártnál nagyobb érdeklõdés mutatkozott a napra.

Hozzátette, az elsõdleges cél, hogy a gyerekek és a szülõk

rájöjjenek, hogy a mozgás nem kényszer, hanem életforma.

Az Egészségnap délután a Mûvelõdési Központban, többek

között zumbával és bokwával folytatódott. Megyeri József

Az egyik fõ cél 
a munkahelyteremtés

Összesen 2,5 milliárd forint értékben történnek fejleszté-

sek a közeljövõben Székkutason. Ennek az egyik lépcsõfoka

volt az október 5-én átadott falumúzeum - mondta az október

7-ei lakossági fórumon Szél István polgármester. A

településen még az idén megindul a sportcsarnok és a

sportpálya felújítása.

„Székkutas egy olyan település, amelyen a 2400 lakosra fejen-

ként egy millió forint fejlesztés jut az elkövetkezendõ idõben, hisz

2,5 milliárd összegû fejlesztés van tervben" - erõsítette meg Szél

István szavait a szombati falumúzeum megnyitó ünnepségén

Lázár János országgyûlési képviselõ.

Nos, ez a pénz valóban Székkutasra érkezik, melyet a

polgármester sem gyõz emlegetni és az október 7-ei lakossági

fórumot is ezzel kezdte. A beruházások között kiemelte a már fent

is említett falumúzeumot, melyre 20 millió forintot költöttek.

A fórumon szó esett még a szennyvízberuházásról is, amely 1,1

milliárdból valósul meg Székkutason. A polgármester elmondta,

jelenleg azon dolgoznak, hogy a 9 százalékos önerõt minél lejjebb

vigyék.

- Abban bízom, hogy másfél éven belül olyan településen élhe-

tünk, amelyre mindig is vágyott a község és úgy kezdhetjük meg

a következõ uniós ciklust, hogy újabb elképzelések valósulhatnak

meg - mondta Szél István.

A polgármester kifejtette, az önkormányzat mindent megtesz

azért, hogy minél több munkahelyet teremtsen. Az új benzinkút

hét fõnek ad munkát, de a pálinkafõzdével és a csokigyárral is

további munkahelyeket teremtenek majd. Antal Sándor

Alföldvíz Zrt.
Honlap: www.alfoldviz.hu

Ügyfélszolgálat: 40/922-334

Mûszaki hibabejelentés: 80/922-333

Ügyfélszolgálati Iroda

6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.

Telefon: 62/530-176, Fax: 62/530-193

Ügyfélfogadás

Hétfõ: 8.00 - 20.00

Kedd: 8.00 - 15.00

Szerda: 8.00 - 15.00

Csütörtök: 8.00 - 15.00

Péntek: 8.00 - 12.00

Ebédszünet 12:00-12:30

Pénztári órák

Hétfõ: 8.00 - 20.00

Kedd: 8.00 - 15.00

Szerda: 8.00 - 15.00

Csütörtök: 8.00 - 15.00

Péntek: 8.00 - 12.00

Hatalmas érdeklõdés az Egészségnapon


