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3 milliárdos fejlesztés Székkutas térségében
„A XXI. századi Székkutas rövid idõn belül meg élhetõbb lesz és a fejlesztések

befejezésével jobb szolgáltatásokat vehetünk igénybe.” 

(Írásunk a 4.oldalon) 
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Ennyit spórolhat 
egy család, ha nyilatkozik

Szakértõk szerint évente akár 40 ezer forintot is megta-

karíthatnak a családok az ingyenes készpénzfelvétellel. Aki

ezt január 20-ig megtette, az februártól már havonta

kétszer, összesen 150 ezer forintig díjmentesen juthat a

pénzéhez a bankja pénztáránál vagy ATM-en keresztül.

Az egyik bank szerint az ügyfelek jelentõs része az interneten

keresztül, pár perc alatt nyilatkozik az ingyenes készpénzfelvé-

telrõl, csak harmaduk intézi ezt a bankfiókokban. 

Februártól csak az élhet a kétszeri, összesen legfeljebb 150

ezer forint ingyenes készpénzfelvételi lehetõséggel, aki január

20-ig igényelte ezt bankjánál. A határidõ után is folyamatosan

be lehet majd adni a kérelmeket, és az adott hónap 20-ig

leadott nyilatkozatokkal a következõ hónap elsejétõl vehetõ

igénybe a kedvezmény.

Azoknak is nyilatkozniuk kell, akiknek csak egy bankszámlá-

juk van, vagy egyáltalán nem használnak bankkártyát. Akik

viszont több banknál is vezetnek számlát, azoknak el kell dön-

teniük, hogy melyik esetében szeretnék érvényesíttetni a

kedvezményt, de ezen késõbb bármikor lehet változtatni egy

újabb nyilatkozat kitöltésével. Aki nyilatkozik az ingyenes

készpénzfelvétel igénybevételérõl, annak ez bármelyik ATM-bõl

ingyenes lesz.

A Bankráció szakértõje szerint a lehetõséggel sokat lehet

spórolni. "Havonta ez az összeg akár 1400, kisebb bankoknál

akár 1700 forint is lehet." Ennek alapján egy család akár évi 40

ezer forintot is megtakaríthat, Gergely Péter szerint a lakosság

legalább 60 százaléka biztosan él majd az ingyenes készpénz-

felvétel lehetõségével.

Forrás: hirado.hu

2014-ben többen vehetik
igénybe a családi 

adókedvezményeket
Idén januártól többen vehetik igénybe a családi adóked-

vezményeket, a kiszélesített rendszer 260-270 ezer háztar-

tást, illetve családot érint, 2014. évi költségvetési vonzata

pedig több mint 50 milliárd forint.

Az új rendszer lényege, hogy azok a szülõk, akik eddig a csa-

ládi adókedvezmény teljes összegét nem tudták igénybe venni,

azok családi járulékkedvezmény formájában az egészségbizto-

sítási és a nyugdíjjárulékból érvényesíthetik majd az adóked-

vezményt.

Ez azt jelenti, hogy a bruttó bér eddigi 16 százalékáról 33

százalékára nõ a családi adókedvezmény által elérhetõ

maximális adómegtakarítás.

A szakminisztériumi háttéranyag szerint egy háromgyerekes

családban, ha a két szülõ együttes jövedelme 100 ezer forint,

akkor a 2013. évi nettó 81 500 forintos jövedelem 2014-ben 98

500 forint lesz, tehát az új évben nettó 17 ezer forinttal több

marad a családoknál.

Ha a (háromgyerekes) két szülõ együttes jövedelme 300 ezer

forint, akkor 51 ezer forinttal kaphatnak többet havonta.

Forrás: MTI

Tovább emelkednek a
pedagógusbérek januártól

Az illetményalapot biztosító mindenkori minimálbér

emelkedése miatt a pedagógusok bére átlagosan 8-9 ezer

forinttal emelkedik január elsejétõl - mondta el az Emberi

Erõforrások Minisztériuma köznevelésért felelõs államtitká-

ra január 6-ai, bicskei sajtótájékoztatóján.

Hoffmann Rózsa közölte, hogy az év elejétõl az eddigi 98

ezer forintról 101.500 forintra emelkedett a minimálbér összege,

amely a közalkalmazotti bértábla illetményalapját is adja. Ez

átlagosan 8-9 ezer forintos bérnövekményt jelent a pedagó-

gusok számára - tette hozzá.

Az államtitkár példaként említette, hogy a változással egy

egyetemi végzettségû, kezdõ tanár fizetése 169 442 forintról 175

494 forintra nõ. A pedagógusok az emelt bért februárban kapják

meg elõször.

Hoffmann Rózsa elmondta, hogy a közalkalmazotti bértábla

alapján minden pedagógusnak háromévenként automatikusan

emelkedik a fizetése. Ez alapján - szintén január elsejétõl - a

tanárok egyharmada az automatikus béremelkedés miatt

további, átlagosan 8-10 ezer forintos bérnövekménnyel

számolhat.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a pedagógus-életpálya-

modell bevezetését követõen több lépcsõben történik a béreme-

lés: a tanárok elsõ lépésként 2013. szeptember 1-jétõl átlagosan

mintegy 34 százalékos béremelést kaptak. A 160 ezer pedagógus

átlagbére ezzel elérte az értelmiségi átlagbért - mondta.

Hangsúlyozta, hogy a tavalyi béremelés a jogszabályokba

foglalt emelkedésnek csak a 60 százalékát jelentette. A fennma-

radó 40 százalékot négy lépcsõben kapják meg a pedagógusok:

2014. szeptember 1-jétõl újabb növekmény lesz a negyven

százalék tíz százalékával, a teljes béremelkedés 2017.

szeptember 1-jéig valósul meg - tette hozzá.

Hoffmann Rózsa kiemelte: az életpályamodell bevezetése és

a béremelések hatására növekszik a pedagógusi hivatás iránti

érdeklõdés azok részérõl, akik korábban a méltatlan fizetések

miatt elhagyták a pályát. Megjegyezte, hogy a környezõ

országokban pedagógus-bércsökkenések és -elbocsátások

vannak, míg a magyar társadalom nagy sikere, hogy elbocsátá-

sok nem voltak és a jövedelmek is emelkedtek.

Forrás: MTI

„További rezsicsökkentésre
van szükség”

Lázár János a további rezsicsökkentést támogatja,

véleménye szerint további 5-10 százalékos csökkentésre van

szükség. A Fidesz ezt meg fogja tárgyalni – tette hozzá az

államtitkár.

- A következõ idõszakban a rezsicsökkentés szinten tartása a

feladat, valamint, hogy minél több lakásban megtörténjen a

fûtéskorszerûsítés - jelentette ki Lázár János egy vásárhelyi

lakossági fórumon.

- A megélhetés már szinte elviselhetetlenné vált, 30-50

százalékot is elvitt már a rezsi. 2010-re olyan ország lettünk, ahol

a közvetlen létfenntartásért dolgoztak az emberek - folytatta az

országgyûlési képviselõ, aki szerint nagy probléma, hogy a

szolgáltatók jelentés része külföldi kézben volt. 

A.S.
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Lázár János: 
tiszta a lelkiismeretünk – exkluzív interjú!

Politikai össztûz alá vette az ellenzék Lázár János

országgyûlési képviselõt, a Fidesz alelnökét. Megjelent az

állami tulajdonú földek bérlõinek névsora. A nyertesek

között van a Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. A cég tulajdonosa

Lázár János rokona. A honatya szerint az ellenzék országos

politikai össztüzet indított ellene. Az interjúból kiderül,

hogy korábban volt olyan cég, aki 10 forintért bérelt egy

hektárt. Hogy mi változott és mire a nagy felzúdulás?

Promenad.hu: Megjelent a promenad.hu-n az állami földte-
rületeket bérlõk névsora. Az elmúlt idõszakban is lehetett álla-
mi tulajdonú földterületeket bérelni, most egyszerre miért került
ez a politika és a sajtó célkeresztjébe?

Lázár János: Valószínû azért, mert lassan megszületnek az

eredmények. A magyar állam 250 ezer hektárnyi termõföld

újrapályáztatásáról döntött. Ezek a szerzõdések eredetileg 2017-

ben jártak volna le. Az állam a gazdasági felkészülés érdekében

úgy döntött, hogy a pályáztatást 2013-2014-ben megejti, ez

lassan befejezõdik. Csongrád megye ebben az élen jár, hiszen

Szentes és Hódmezõvásárhely környékén nagyon jelentõs föld-

területek kerültek kiírásra. A korábban például a Pankota Zrt.

által használt földterületek, vagy itt Hódmezõvásárhelyen a

Hódmezõgazda Zrt. által használt területek, vagy Makó

térségében a Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. által használt területek

kerültek az állam részérõl meghirdetésre.

Az államnak az a célja,  nem csak pályáztatja ezeket a földe-

ket, hanem lehetõség szerint a korábbi bérlõk számánál többen

béreljék ezeket a területeket, illetve, hogy családi gazdaságok,

állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok, fiatal gazdák

kapjanak lehetõséget. Hódmezõvásárhelyen ez a pályázati eljá-

rás sikeresen zajlott, ugyanis óriási az érdeklõdés. A nyilvános-

ságra került adatokból tudjuk, hogy vannak olyan földterületek,

ahol húszszoros a jelentkezés egy parcellára, ez messze meg-

haladja az országos érdeklõdésnek az átlagát.

P.hu: Eddig hogy ment az  állami földterületek bérlése, és
most mi változott?

L. J.: Ezeket a földterületeket, amelyek az állam

tulajdonában voltak, az elmúlt húsz évben döntõ mértékben a

nagyüzemek használták. A mezõgazdasági nagyüzemek a

rendszerváltozás után privatizálásra kerültek - részben vagy

nagy részben- Vásárhelyen erre a Hódmezõgazda Zrt. története

ismert és jó példa. Az állami tulajdonú a földterületeknek elsöp-

rõ többségét nagygazdaságok bérelték és bérlik jelenleg is az

országban és vannak külföldi tulajdonban lévõ nagygazdaságok

is. A legszélsõségesebb példa egy német cég: 99 évre szerzett

meg tízezer hektárt a Balaton mellett az 1990-es évek elején és

10 forintot fizet hektáronként bérleti díjat, miközben ma, aki az

állammal szerzõdést köt 1250 forint/a.k. bérleti díjat fizet.

A jelenlegi kormánynak az a célja, hogy az eddigi nagyüzemi

használók helyett több családi gazdaság kapjon lehetõséget. A

kormány azt szeretné, hogy a mostani 50 százalék nagyüzem és

50 százalék kisgazdaság helyett, 80 százalékra emelkedjen a

kisgazdaságok száma és 20 százalék nagyüzem maradjon,

tiszteletben tartva a nagyüzemek integritását és gazdasági

szerepét. Azt a nézetet valljuk, hogy társadalmilag hasznosabb,

ha több ember kezében van a föld. Nagyon fontos, hogy

megkezdtük az átrendezést és komoly sikereket értünk el,

hiszen Hódmezõvásárhelyen látszik, hogy a Hódmezõgazda Zrt.

pályázatai mellett sok családi gazdaság és magángazdaság

pályázott. Ezzel szemben vannak olyan területek - mint Makó

térsége -, ahol nem volt jelentõs a pályázható földterületekre az

érdeklõdés. A Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. 1350 hektár földet

nyert pályázaton és ebbõl 1200 hektárra más nem pályázott.

P.hu: Az adatok nyilvánosak voltak?
L. J.: Minden nyilvános volt. A pályáztatás nyilvánosan zajlik,

a felhívás és a feltételek. Sõt, azt javasoltam a Gorzsai

Mezõgazdasági Zrt. vezetésének, hogy az általa nyert pályá-

zatokat tegye nyilvánossá, hozzáférhetõvé, az interneten, a cég

honlapján ez elérhetõ lesz. Meg lehet nézni, hogy a nyertes cég

mit vállalt a pályázat sikere érdekében. Én azt hiszem, hogy a

Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. Hódmezõvásárhelyen ismert, mint

ahogy a közeli rokonom, Gyapjas Károly vezérigazgató úr is.

Ebben nincs új információ. Nagyon sok embernek ad munkát a

Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. Kiváló gazdaság, kétezer szarvas-

marhájával az ország egyik legjelentõsebb tejtermelõje, vala-

mint úgyszintén az ország fûszerpaprika termesztésének 40-50

százalékát is a cég adja. Nagyon komoly gazdasági eredménye-

ik vannak. Azt nem tudom, hogy mekkora szerepe volt ebben

annak, hogy az ott dolgozók döntõen makóiak, földeákiak,

óföldeákiak. Lehet, hogy azért nem pályáztak környékbeliek,

mert ott dolgoznak azok, akik mezõgazdasággal foglalkoznak.

P.hu: Eddig Hódmezõvásárhely környékén a Hódmezõgaz-
da Zrt. bérelte a legnagyobb földterületet az államtól. Tudjuk,
hogy mennyiért? Ez változik?

L. J: Ezek a típusú cégek, mint például a Hódmezõgazda Zrt.,

korábban néhányszáz forintért bérelték a területeket. A bérleti

díjat 2010 óta megemeltük. Nagyságrendileg 1250-1300 forint a

bérleti díj aranykoronánként.

Hódmezõvásárhelyen jelentõs volt az érdeklõdés és a

pályázati feltételek szerint, Hódmezõvásárhelyen a családi gaz-

daságok, fiatal gazdák, egyéni egzisztenciák fognak elõnybe

részesülni. Ez nem jó hír a Hódmezõgazda Zrt. számára. Az

viszont egy fontos hír, hogy a Hódmezõgazda Zrt.-nek felajánlot-

ta a kormány - és ezt ma is tartjuk - hogyha be kívánja fejezni az

állattartó tevékenységet az állattartó telepeken, akkor ezeket a

magyar állam átveszi, korrekt elszámolás mellett, és utána a

vásárhelyi és környékbeli gazdákkal együtt megpróbálja ezeket

mûködtetni, tehát van arra is konstrukció, hogy a munkahelyek

hogyan õrizhetõk meg.

Az állami földek mellett a Hódmezõgazda Zrt. privát földeket

is bérel, legalább 3000 hektárnyi privát földet, tehát attól hogy az

állami földeket esetleg vásárhelyi gazdák fogják megkapni,

Hódmezõgazda Zrt.-nek marad földterülete.

Folytatás a 4. oldalon
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P.hu: Van önnek rokona a Gorzsai Mezõgazdasági Zrt-ben,
és milyen kapcsolatban áll a céggel?

L.J.: Hódmezõvásárhelyen közismert tény, hogy 2000 óta

dolgozom a cégben. Még nem voltam polgármester, amikor

már ott dolgoztam. Az akkori polgármester elõdöm hozzájáru-

lásával az volt a második munkaviszonyom.

Mezõgazdász családból származom, tehát ebben semmiféle

új információ nincs. Az igazgatósági tagságomat megõriztem,

amíg lehetett és az igazgatósági tagságba mindig a munka-

vállalók választottak be és nem a tulajdonosok delegáltak.

2012-ben az igazgatósági tagsági munkámról le kellett

mondanom, idõközben részvényes lettem, két százalék

részvényem van a Gorzsa Zrt.-ben, ami nem ügydöntõ, és nem

titok, mint az sem, hogy közeli rokonom ennek a cégnek a

meghatározó többségét birtokolja, õ a fõtulajdonos.

Én ebben semmi kivetnivalót nem találok. Mint abban sem,

hogy ha valaki adott esetben sikeres. Gyapjas Károly úr lassan

50 éve ennél a cégnél dolgozik. Nem hiszem, hogy az õ szakmai

pályafutását, felkészültségét bárki is kétségbe vonná.

Magyarország egyik legsikeresebb mezõgazdasági vállalko-

zásáról van szó, így Gyapjas úr az egyik legsikeresebb mezõgaz-

dászáról, a szakmában az õ tekintélye nem megkérdõjelezhetõ.

Ez helyben nem ügy, mert a helyiek, nagyüzemben gazdálko-

dók, agrármérnökök, nagyüzemi vezetõk, akik ismerik Gyapjas

Károlyt, pontosan tudják, mit csinál a Gorzsai Mezõgazdasági Zrt.

Sok magánszemély is bérbe adja a földeket nekik és õk tudják,

hogy pontosan fizet, a Zrt., korrekt vállalkozás, tisztességes mun-

káért, tisztességes bért fizet. Az, hogy én a Gyapjas úrnak rokona

vagyok, szerintem most neki inkább istencsapás mint szerencse.

P.hu: Makó környéki pályázható földterületeken, ahol jelen-
tõs bérleményekhez jutott a Gorzsai Zrt, volt-e más pályázó?

L.J.: 80-90 százalékban a Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. egye-

dül pályázott az adott földterületekre.

P.hu: Ön a nyilatkozataiban politikai támadásként értékeli
az ellenzék reakcióit?

L.J.: Másképp nem lehet ez megélni. Ez csak politikai

támadás. Nem lehet más, mert ha a Gorzsai Zrt. 200 hektár föl-

det nyert volna, akkor is megtámadtak volna, és nem azért,

mert Vásárhely parlamenti képviselõje vagyok, hanem sokkal

inkább azért, mert Orbán Viktor mellett dolgozom, vagy mert a

Fidesz alelnöke vagyok. Ezek a támadások akár személyes jel-

legûek, akár gazdasági jellegûek, mind errõl szólnak, ehhez

meg hozzá kell szokni, ez a választási kampány része.

Azért azt világossá kell tenni, hogy Földeákon, Óföldeákon,

Makón, vagy Gorzsán azért nyert a Gorzsa Zrt., mert más nem

pályázott. Ebbõl a szempontból korrekt az eljárás és tiszta a

lelkiismeretünk. Ráadásul korábban is mindenkinek felhívtam

a figyelmét, többször, hogy pályázzon, nemcsak Hódmezõvá-

sárhelyen, hanem a környezõ településeken is. Vásárhelyen

még egy pályázatokat író, illetve pályázatírást segítõ irodát is

létrehozott az önkormányzat.

A Hódmezõgazda Zrt.-vel nem alakult jól a város viszonya az

elmúlt tíz esztendõben, mi nem értettünk egyet a cég priva-

tizációjával, tiltakoztuk ellene. Nem tartom helyes dolognak,

hogy azok a földek, amik Hódmezõvásárhelyen vannak fizikai-

lag, azok Hódmezõvásárhelyhez nem kötõdõ embereket gyara-

pítsanak.

A Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. tulajdonosai hódmezõvásárhe-

lyiek, illetve 20 kilométeres körzeten belül laknak, míg a Hód-

mezõgazda Zrt. tulajdonosainak semmi köze a városhoz. Azt

gondolom, hogy az a föld, amit ma a Hódmezõgazda Zrt. hasz-

nál, az a vásárhelyieket kell, hogy gyarapítsa és gazdagítsa, mert

ha a Hódmezõgazda Zrt. vidéki, vagy budapesti tõketulajdo-

nosai, bankárok, vagy uzsorások gyarapodnak és gazdagodnak

a hódmezõvásárhelyi földbõl, ez csak azt jelenti, hogy a vásár-

helyiek szegényebbek lesznek ennyivel.

Major Zsuzsanna

Folytatás a 3. oldalról

Közel 3 milliárd fejlesztésre 
Székkutas térségében

Közel 3 milliárd forintot fordít Szék-

kutas fejlesztésre, uniós és kormány-

zati támogatással. Folyamatban van a

szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése,

megújul a hulladéklerakó, valamint

több intézmény is. Hamarosan átadják

a kakasszéki kerékpárutat és tervezik a

háziorvosi rendelõ felújítását.

Vannak látható és egyelõre még nem

a látványos szakaszba érkezett, ugyan-

akkor folyamatban lévõ komoly fejleszté-

sek Székkutason. Ilyen például a szenny-

vízcsatorna-beruházás, amely a telepü-

lésen élõk egyik fontos, közös érdekét, a

tisztább, élhetõbb környezetet biztosítja

majd.

Közel 3 milliárd forintnyi uniós és

kormányzati támogatással számos fej-

lesztés valósul meg a településen a jövõ-

ben. Megújul az Emlékház és a Mûve-

lõdési Ház, a piac és a Béke utcai parko-

lók. A sporttelepre és a játszótérre, a

sportcsarnokra is költenek. Megvalósult a

belvízcsatorna-hálózat kiépítése, folya-

matban van a szeméttelep rekultivációja.

Hamarosan átadják a kakasszéki kerék-

párutat és tervezik a háziorvosi rendelõ

felújítását is.

A település saját zsebbõl 120 millió

forintot tesz a közel 3 milliárdos keretbe,

ennek nagy része a szennyvízcsatornázás

része. 30-40 millió forint, amit a többi fej-

lesztés megvalósításához ad az önkor-

mányzat.

„A XXI. századi Székkutas rövid idõn

belül meg élhetõbb lesz és a fejlesztések

befejezésével jobb szolgáltatásokat vehe-

tünk igénybe.

Megfelelõ lesz az infrastruktúra, gaz-

daságfejlesztésen és munkahelyteremté-

sen dolgozunk, valamint olyan közösségi

színterei lesznek a községnek, amit

együtt tölthetünk majd meg tartalommal,

hiszen együtt vehetjük majd birtokba

ezeket a beruházásokat” – mondta Szél

István.

A fejlesztési célok megvalósítását a

településen élõkkel, a helyi vállalkozá-

sokkal és cégekkel, szervezetekkel

együtt képzeli el a település polgár-

mestere. 

Major Zsuzsanna



A székkutasi sportcsarnokon megtörtént a külsõ nyílászárók

cseréje, és a külsõ hõszigetelés. Jelenleg a homlokzaton

történnek a munkálatok, majd a fûtési rendszer újítása

következik. A sportpályán új futópályát, és egy új játszóteret is

kialakítanak. 

A Mûvelõdési Ház és környékét is rekonstruálják. Ennél az

épületnél is megtörtént a nyílászárók cseréje. Az intézmény

elõtti, mintegy 600 négyzetméteres tér már új burkolatot kapott. 

Megyeri József 
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Gõzerõvel épül-szépül
Székkutas

Székkutas utcáit járva számos építkezést, fejlesztést

láthatunk. Fotóriporterünk a Mûvelõdési Háznál és a

sportcsarnoknál készített felvételeket a munkálatokról.

Megvan egy újabb szereplõ a Délkelet- Alföld egyik nagy

környezetvédelmi beruházásához. A bezárt szeméttelepek

rekultivációjához kiválasztották a kivitelezõket is, tavasszal

kezdõdhetnek a munkálatok az érintett Békés és Csongrád

megyei településeken. A Délkelet- Alföld Regionális Hulla-

dékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó

Önkormányzati Társulás december 3-án hirdette ki a

közbeszerzési eljárás eredményét, december 16-án alá is

írták a szerzõdést a nyertes konzorciummal.

A nyertes a DAREH-II. Konzorcium, vezetõ konzorciumi

tag: KÖZGÉP Építõ-, és Fémszerkezetgyártó Zrt., tagok:

Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft., WEST HUNGÁRIA BAU Kft.,

WESTBERG Építõipari és Kereskedelmi Kft.

A szerzõdéses nettó összeg: 4.001.465.410 forint, melybõl

129.210.380 forint tartalék.

A teljes körû kivitelezés FIDIC piros könyv szerinti

megvalósítására szerzõdtek, 2015. elsõ félévének végéig. A

következõ hónapokban a tervek aktualizálása, és a

szükséges további engedélyek beszerzése zajlik.

A DAREH a KEOP-2.3.0 konstrukció elsõ fordulójában a

projektterületre vonatkozóan két pályázatot nyújtott be (I. és

II. ütem). A II. ütemben résztvevõ települések: Apátfalva,

Árpádhalom, Békés, Bucsa, Csanádpalota, Csanytelek,

Csorvás, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Földeák, Füzes-

gyarmat, Gádoros, Geszt, Hunya, Kamut, Kardos, Körös-

tarcsa, Kunágota, Magyarcsanád, Makó, Méhkerék, Mezõ-

gyán, Mezõhegyes, Murony, Nagymágocs, Nagytõke, Óföl-

deák, Okány, Örménykút, Sarkadkeresztúr, Szegvár, Szék-

kutas, Szentes, Telekgerendás, Vésztõ

A térségi szintû rekultivációs programban összesen 76 db

hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg, ebbõl 37

db-ot kíván megoldani a II. ütemben. Ezzel párhuzamosan

zajlik az I. ütem is, amelybe 39 lerakót vontak be. A projekt

megvalósítja a régió rekultivációs céljainak 40%-át, illetve az

országos célok közel 5%-át. A jelentõs uniós támogatás és a

mellé rendelt állami forrás a Társulásnak 100%-os, vissza

nem térítendõ támogatást jelent, a megvalósítás záró dátu-

ma 2015. május.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége 5.234.022.397 Ft.

kérdeztünk, hogy a leggyakrabban használatos kémények ese-

tében milyen idõközönként és mennyit kell fizetnünk.

- A huzat hatás alatt álló, egyedi, gáztüzelõ berendezéssel

üzemelõ kémény éves díja 1270 forint. Az úgynevezett

turbószettesnek, azaz az egyedi, zárt, túlnyomásos gázüzemû

kéménynek 1372 forint az éves díja. A huzat hatás alatt álló,

szilárd tüzelõanyaggal üzemelõ, egyedi, nyitott kémény éves

bruttó díja 2388 forint, amit félévenként, 1194 forintjával kell

fizetni. Ezek a leggyakoribb kémények Székkutason - folytatta. 

Székkutas Község Önkormányzata kéri a Tisztelt Lakosságot,

hogy amennyiben nem a fent nevezett összegek egyikét kérte el

a szolgáltató, úgy jelezzék azt a hivatal felé, hogy az üggyel

kapcsolatban egyeztetni, intézkedni lehessen!

A téli idõszakban rendszerint olvashatunk szénmonoxid

mérgezésekrõl. Ennek megelõzésérõl is beszélt a Csomifüst

Plusz Kft. ügyvezetõje. - Ha ellenõrizzük a kéményt, akkor az

már nagymértékben csökkenti a rizikófaktort, és ezen csak

javít, ha szénmonoxid érzékelõt helyeznek el az adott épület-

ben. Ha a nyílászárókat fokozott légzárásúra cserélik ki, akkor a

gázipari mûszaki-biztonsági szabályzatban elõírtan elvégezhetõ

az újabb légellátás méretezés - válaszolt Miklós Endre.

- Új tüzelõberendezés esetén is elvégezhetõ a

kéményvizsgálat. Azonban elõfordult már olyan eset, amikor

jegyzõkönyvbe írtuk a meglévõ hibákat, azonban a tulajdonos

nem javíttatta ki õket. Ilyenkor nem marad más választásunk,

mint jelenteni a gázelosztó felé - zárta mondandóját.

Megyeri József 

Nem drágultak a kéményseprõ
szolgáltatási díjak

A rezsicsökkentés eredményeként nem változtak a

kéményseprõ szolgáltatási díjak, a tavalyi árakkal dolgo-

zunk - tájékoztatta lapunkat Miklós Endre, a Csomifüst Plusz

Kft. ügyvezetõje.

- A gáztüzelõ berendezések esetében évente egy alkalom-

mal, míg vegyes tüzelés esetén kétszer kötelezõ kéményseprõt

hívni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy panasz esetén ne

keressenek bennünket - kezdte Miklós Endre, akit arról is
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A doni csata hõseire
emlékeztek

Hetvenegy éve, 1943. január 12-én kezdõdött a II.

világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-

kanyarban, amelynek során napok alatt szinte teljesen

megsemmisült a 200 ezer fõs 2. magyar hadsereg, ez volt a

magyar hadtörténet legnagyobb veresége. Székkutason,

január 12-én délután emlékeztek a doni csata hõseire.

A doni veszteségekrõl pontos adatok még ma sem állnak

rendelkezésre. A 2. magyar hadsereg mintegy 93 500, más for-

rások szerint 120 ezer, illetve 148 ezer fõt vesztett, az elesettek

és a fogságba kerültek pontos számát megállapítani, nem lehet.

A doni katasztrófa a magyar hadtörténet legnagyobb veresége,

idegen földön, idegen érdekekért négyszer annyi ember veszett

el, mint a mohácsi csatában, magyar katonaság a keresztes

háborúk óta nem harcolt ilyen messze hazájától.

Székkutason is fontosnak tartották az elesettekre való

megemlékezést, melyet január 12-én rendeztek meg a

településen. Dr. Laurinyecz Mihály katolikus, Vladár Sándor

református lelkipásztor és Varga Árpád Attila akolitus mondott

emlékezõ beszédet a II. világháborús emlékmûnél.

Rostás Péter alpolgármester elmondta, nagyon fontos a

hõseinkre emlékezni, ugyanis ha nem tesszük meg, akkor az

utókor el fogja felejteni õket.

A.S.

Családi események 
december hónapban

Születés: nem volt.

Házasságkötés: nem volt.

Elhalálozás: Baranyi Sándor, Forrai Ferenc Istvánné Belák

Julianna, Gyulai Istvánné Sitkei Vilma Éva és Tóth Jenõ.

Falunappá „változik” 
a Mezi Fesztivál

Idén is számos rendezvényen szórakozhatunk Székku-

tason. A községben, ebben az évben a már hagyományos

programok mellett, újdonságokkal is meglepik a települé-

sen élõket. 

- Január 15-én tartottuk a kulturális és civil kerekasztal meg-

beszélést, amelyen a civil szervezetek, az egyházak képviselõi,

az iskola, óvoda, a könyvtár vezetõi, valamint a polgármester és

az alpolgármester vett részt - számolt be lapunknak Kovácsné

Rostás Erzsébet, a kulturális- és civil ügyek tanácsnoka. 

Az összejövetelen ismertették az idei községi rendezvények

idõpontját. A településen idén is megszervezik az immár hagyo-

mányos programokat, például a táncgálát, a motoros találkozót,

a lovasnapot, valamint a szüreti mulatságot. Ezen kívül

természetesen a nemzeti ünnepekkor megemlékezéseket

tartanak Székkutason.

Mozgalmas lesz 
a második félév

Sokszínû programok, kirán-

dulások, pályaorientációs fog-

lalkozások várnak a kutasi isko-

lásokra a második félévben. Az

intézmény közeljövõjérõl Patyi

Éva megbízott tagintézmény-

vezetõt kérdeztük.

- Január 17-én véget ért az elsõ

félév a Hódmezõvásárhelyi

Klauzál Gábor Általános Iskola

Gregus Máté Tagintézményben,

Székkutason. Az idei év elsõ két

hete a félévzárás jegyében telt, január 24-én 130 diák vehette

kezébe az értesítõjét. A tanulók összességében sikeresen zárták

a félévet - mondta Patyi Éva.

Az év második felében folytatódnak az egész napos iskola

keretében beindított szakkörök és tehetségkörök, amik igen

népszerûek a gyerekek körében és a szülõk részérõl is nagyon

pozitívak a visszajelzések. A délutáni foglalkozásokon kívül

természetesen megszervezik hagyományos programjaikat is.

Többek között lesz farsangi mulatság február 14-én délután,

míg márciusban nyílt napokat tartanak. Évek óta hagyomány,

hogy áprilisban, a Föld Napjához kapcsolódóan témahetet

rendeznek a környezettudatos nevelés elõsegítése érdekében.

Májusban pedig nem maradhat el a gyereknap sem.

„Szerencsés helyzetben vagyunk, mert van egy nyertes pá-

lyázatunk, aminek köszönhetõen számos szabadidõs tevékeny-

séget, kulturális és pályaorientációs programot valósíthatunk

meg” - ismertette Patyi Éva. Ennek köszönhetõen a Székkutasi

Olvasókörrel közösen kirándulást szerveznek Mohácsra, a

busójárásra, valamint egynapos tanulmányi kirándulásokon is

részt vehetnek a gyerekek Budapesten, Pécsett, Ópusztaszeren

és Szarvason is. „A terveink között szerepelnek még mozi- és

színházlátogatások is, Szegeden és Békéscsabán” - tette hozzá.

„Mind a gyerekekre, mind a pedagógusokra programokkal

teli második félév vár, amivel nagyon remélem, hogy sikerül

élményszerûvé tenni iskolánkat” - zárta Patyi Éva.

Megyeri József 

- Már nagyon várjuk a Mûvelõdési Ház és a sportcentrum

átadását. Az utóbbit április elejétõl már birtokba is vehetjük, így

a tervezett Egészséghetet is ott rendezhetjük meg. Idén a Mezi

Fesztivált inkább falunapként hirdetjük meg, és további

újdonság, hogy július helyett szeptemberben tartjuk a

mulatságot. Helyszínként a megújult Mûvelõdési Házat és

környékét szemeltük ki - ismertette Kovácsné Rostás Erzsébet. 

Megyeri József 
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Milyennek értékeli
Székkutas 2013-as évét?
A címbeli kérdést tettük fel a székkutasi lakosoknak.

Tapasztalataink alapján a helyiek elégedettek a község fej-

lesztésével és kulturális életével.

- Úgy gondolom, tavaly pozitív irányba haladt a falu,

látványosak a fejlesztések a központban, valamint megvalósult

a belvízelvezetés is - mondta Zsedényi Károly. Hozzátette,

színes programokat szerveznek a községben, mindenki

megtalálhatja a neki tetszõ elfoglaltságot. 

- Élhetõ település Székkutas, és még jobban azzá válik, ha az

eddigi munkahelyek mellé újakat teremtenek - zárta

mondandóját. 

" 2013-ban annyira sok rendezvényt szerveztek a faluban,

hogy fizikailag lehetetlen mindenhol megjelenni. Nem is tudok

egyetlen eseményt sem kiemelni, valamiért mind kötõdik hoz-

zám" - válaszolt kérdésünkre Mihály Károlyné. Mint elmondta,

olvasta, hogy idén mennyi programot tartanak majd, és

véleménye szerint sok település megirigyelhetné a székkutasi

közösségi életet. 

- Jónak értékelem az elmúlt évet, a korábbi esztendõkhöz

képest nagyon-nagy elõrelépés tapasztalható a faluban. Többek

között kerékpárutakat, iskolát újítottak, most pedig a

sporttelepet fejlesztik. Erre is nagyon nagy szükség van, ugyanis

eddig hideg volt a csarnokban és nem tudtak testnevelés órát

tartani - tudtuk meg Fejes Józseftõl. 

- Szeretünk Székkutason élni. Három év alatt sokat

modernizálódott a falu, és rengeteg pénzt érkezett a településre

- értékelt Misúr Gyöngyi.

Megyeri József 

Javult a fizetési hajlandóság
Székkutason

Tavaly még 125 fõ nem fizette a

csatornázáshoz szükséges érdekelt-

ségi hozzájárulást, de 2014-re ez a

szám 96 fõre csökkent - tájékoztatta

lapunkat Hunyák Zsuzsanna, jegyzõ. 

- A székkutasi lakosoknak háztartá-

sonként 270 ezer forint önrésszel kell

hozzájárulniuk a csatornázáshoz. A

helyiek 2008 óta fizetik az összeget.

Akik akkor lakáskasszát kötöttek, azok

2300 forintot fizetnek havonta. Azóta már több lakástakarék-

pénztári konstrukcióval is éltek a helyiek, és volt, aki egy

összegben fizette be az önrészt - ismertette Hunyák Zsuzsanna. 

- A 2013. december 9-ei közmeghallgatáson részletes

tájékoztatást tartottunk a Víziközmû Társulatról és a szenny-

vízcsatornázásról. Akkor még úgy tudtunk beszámolni, hogy a

lakosság 11-12  százaléka, azaz 125 fõ nem kezdte meg a befi-

zetést. Ez a szám mára 96-ra csökkent - folytatta a jegyzõ.  

- A Víziközmû Társulat tavaly úgy döntött, hogy ha nyertes

lesz a szennyvízcsatorna projekt, akkor a tartozásokat átadja az

önkormányzatnak adó módjára történõ behajtásra. Szeretnénk

felhívni a figyelmet, hogy aki még nem kezdte el fizetni az

önrészt, az még megteheti, de ha azt az önkormányzatnak kell

behajtania, akkor késedelmi kamat és egyéb szankciók is

várhatóak - zárta mondandóját.

Megyeri József 

Programajánló
Január 27., február 10. és 14., március 10. a TÁMOP-

6.1.2-11/1-2012-1108 kódszámú "Az egészségesebb

Székkutasért" elnevezésû pályázat keretében elsõsegély-

nyújtó tanfolyam lesz a Területi Gondozási Központban

16:30 órától. 

Február 01. Székkutas Községi Önkormányzat a civilek

napja alkalmából 16 órától a Mûvelõdési Ház

nagytermében magyar nóta és operett délutánt szervez. 

Február 07. 17 órakor a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1108

kódszámú "Az egészségesebb Székkutasért" elnevezésû

pályázat és az "Ötórai teaestek" keretében dr. Bakos Attila

háziorvos tart elõadást "Tudnivalók az otthon tartható

gyógyszerekrõl, valamint a védõoltásokról és az antibioti-

kumokról" címmel a Mûvelõdési Ház emeleti termében.

Ezt követõen teázás, kötetlen beszélgetés, nótázás Labozár

Antal prímással.

Február 15. A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 14 órától

tartja farsangi mulatságát a Mûvelõdési Ház nagytermében.

Február 21. 17 órakor "Ötórai teaestek" keretében

Fehér József író, költõ, a Magyar Kultúra Lovagja tart

könyvbemutatót a Mûvelõdési Ház emeleti termében.

Utána kötetlen beszélgetés a szerzõvel és teázás.

Február 3., 10., 17. és 24. GYÓGYTORNA 16:30 órakor a

Gregus Máté Általános Iskolában.

Február 5., 12., 19. és 26. PILATES 17:15 órakor a

Mûvelõdési Ház nagytermében.

Február 4., 11., 18. és 25. 17:30 órától ÚSZÁS, FÜRDÕ-

ZÉS Hódmezõvásárhelyen, a Török Sándor Strandfürdõ és

Gyarmati Dezsõ Sportuszodában. Jelentkezni a Polgár-

mesteri Hivatalban.

Kézimunka szakkör minden hétfõn a könyvtárban

14,30 - 16 óráig tartja összejöveteleit. Szeretettel várják a

kézimunka iránt érdeklõdõket. 

A Községi Könyvtár állománya negyedévente új gyer-

mek, ifjúsági, felnõtt szép és szakirodalmi könyvekkel gya-

rapszik. 

A programok és a foglalkozások 

INGYENESEK!

Ezúton felhívjuk a 
Tisztelt Földtulajdonosok 

figyelmét, hogy a dûlõutakra benyúló
faágakat, a balesetek elkerülése végett,

szíveskedjenek visszavágni!

Székkutasi Polgármesteri Hivatal
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Adó 1%-ának felajánlása
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Telet ûznek és 
kirándulnak az óvodások
Rengeteg színes program vár a székkutasi óvodásokra

2014-ben. A részletekrõl Kecskeméti Károlynéval, az intéz-

mény vezetõjével beszélgettünk. 

- A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 45 gyermekkel és 9 családi

napközissel kezdte az idei évet. Nagyon sok feladat és program

áll elõttünk, amelyek megvalósításában szükségünk van az

önkormányzat, a fenntartók és a szülõk segítségére, ötleteire -

kezdte beszélgetésünket Kecskeméti Károlyné. 

Az óvodai farsangi mulatságot február 15-én, szombaton 14

órától tartják a Mûvelõdési Ház nagytermében. A rendezvényen

fánkot sütnek, és egy kisze-báb elégetésével próbálják meg

elkergetni a telet a résztvevõk. Az óvodavezetõ elmondta,

márciusban és áprilisban az egészséges életmód fontosságára

hívják fel a gyermekek figyelmét. A legnagyobbak májusban

búcsúznak az óvodától. 

- A családok között óriási szociális különbségek annak, ezért

szeretnénk az anyagi gondokkal küszködõ szülõk gyermekei-

nek is olyan lehetõségeket biztosítani, amiket a tehetõsebbek-

nek. Ezért az év folyamán színházlátogatás, kirándulások és

kézmûves foglalkozások is szerepelnek a terveink között - zárta

Kecskeméti Károlyné. 

Megyeri József 

Székkutas Községi Önkormányzat
a civilek napja alkalmából

2014. február 1-jén, 16 órától
a Mûvelõdési Ház nagytermében

magyar nóta és operett délutánt rendez.

A rendezvényen fellép:
Labozár Antal prímás

Énekel:
Kurina Terhes Irén

Fodor Károly

Kísér:
Bakró Lajos és zenekara

A belépés INGYENES!

Minden nótakedvelõt szeretettel vár 
Szél István polgármester!

Várják a fiatalok, hogy 
elkészüljön a sportcentrum
Mennyire várod, hogy elkészüljön a székkutasi

sportcentrum? - ezt a kérdést tettük fel több helyi fiatalnak.

Elmondható, az ifjúság várja már, hogy egy felújított és a

mai kor igényeinek megfelelõ környezetben mozoghasson. 

- Sokan várjuk már, hogy befejezõdjenek a munkálatok a

sporttelepen. Kíváncsiak vagyunk, hogyan néz majd ki - mondta

Kis Ákos. A székkutasi felnõtt focicsapat tagja hozzátette,

szükséges a sportcsarnok felújítása. - Nagy elõrelépés lesz a

községnek, ha egy korszerûbb épületben mozoghatunk majd -

tette hozzá.

- Nagyon idõszerûek a fejlesztések, mert eddig nem nagyon

tudtunk testnevelés órát tartani, és felkészülni a kézilabda

meccsekre - válaszolt Pap Gabriella. A 8. osztályos tanuló az új

futópályát is használja majd.

A szintén nyolcadikos Lengyel Édua kifejtette, már várja,

hogy egy jól felszerelt teremben tornázzanak, és a kézilabda

meccsekre is megfelelõ körülmények között edzenek. Mint

elmondta, eddig a futópálya, valamint az öltözõk sem voltak

megfelelõen kialakítva.

- A sportcentrum átadása után egy szép környezetben tudjuk

majd fogadni a mérkõzésekre érkezõ játékosokat - zárta Édua. 

Megyeri József 

Szívbõl köszönjük az itt felsorolt családok, magánszemélyek és
civil szervezet által összeállított „egy doboznyi szeretet” cso-
magot: Horgász Egyesület; Székely Zoltán és családja;

Kiskõvágó Lajos és családja; Horváth Márton és családja;

Szilágyi Ernõ és családja; Hunyák Zsuzsanna; Mucsi

Zsuzsanna; Kosztolányi Szilvia (2 db); Blaskó Jánosné,

Héjjáné Baksa Erika; Olasz Mónika; Ifj. Sajti Mihály; Baginé

Kenéz Tímea (2 db); Szabó István (2 db); Bacsáné Borsodi

Boglárka; Kovácsné Hegyi Ildikó (2 db); Giayné Olasz Szilvia

(2 db); Patyi Éva, Kovácsné Rostás Erzsébet (3 db).

19 fõ adományozó 
(ebbõl 1 civil szervezet, a többi magánszemély),

26 doboz, 
37 fõ megajándékozott gyermek.

A csomagokat a szülõk a Községi Könyvtárban vették át.
Köszönjük, hogy felajánlásukkal 37 gyermek arcára csaltak

mosolyt, tették számukra emlékezetessé a karácsonyt.


