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Minden kedves olvasónknak békés 
karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Most tizenéves lányok kapták a szurit
(8. old.)

Líbor Ilona nevét vette fel az óvoda
(7. old.)

Ebéddel köszönték meg a munkájukat
(8. old.)

További fejlesztések várhatók
(6. old.)
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Szél István: „Soha nem bíztam még ennyire 

a jövőben és az országban”
A 2012-es év a végéhez közeledik, amely alkal-

mat nyújt a számvetésre, illetve előre tekinthetünk, 
hogy mi vár ránk az új esztendőben. Szél István 
polgármestert kérdeztük.

Kutasi Hírek: Melyek voltak a képviselő-testület 
fő törekvései 2012-ben?

Szél István: Gazdasági válság kellős közepén a költ-
ségvetésünk mederben tartása, a pénzügyi stabilitás 
volt a legfőbb célkitűzésünk. Gondolnunk kellett a 
2013-as év fejlesztéseire is. A zavartalan működést és 
a stabilitást tűztük ki célul, amelynek maradéktalanul 
sikerült megfelelni. A pályázatokat időben benyújtottuk, 
remélem ezeken sikerül nyernünk is, amely további le-
hetőségeket teremt. 

K. H.: Egészségügyi, oktatási és szociális téren 
milyen lépések történtek?

Sz. I.: Január 1-től új, fiatal, a térségből származó 
háziorvos kezdi meg a munkáját. Úgy gondolom, hogy 
ez a változás a településen élők javára fog válni, az új 
háziorvos segíteni fog mindenkinek, amiben csak tud. 

Az Általános Iskola történetében lezárult egy sikeres 
korszak. A legfontosabb tudnivaló, hogy a következő 
évtől átveszi az állam az iskolát, nem csak a pedagó-
gusokat, hanem a működtetést és a fenntartást is. 
Ennek zajlott az utóbbi időben a szakszerű előkészíté-
se. A székkutasi diákok az év során a tanulmányi kirán-
dulásoktól kezdve, a különböző rendezvényeken át az 
úszásoktatásig számos előnyt élvezhettek. Reméljük, 
hogy ez a jövőben sem lesz másképp.  Szociális terü-
leten azt tartom említésre méltónak, hogy megvalósult 
a közmunka program, amelyben jövőre kétszer annyi 
embert tudunk majd foglalkoztatni, mint idén. Ezen felül 
próbáltunk minden hátrányos helyzetben lévő polgár-
társunknak is segíteni. Az utolsó képviselő-testületi ülé-
sen Könyvvizsgáló Asszony meg is jegyezte írásos je-
lentésében, hogy ezen a téren erőn felül teljesít az 
Önkormányzat. Úgy vélem, hogy ez a normális hozzá-
állás.

K. H.: Mennyire tudott egységes lenni a képvise-
lő-testület ezekben a kérdésekben?

Sz. I.: Úgy gondolom, hogy a helyi képviselők szívü-

kön viselik a településük sorsát, a székkutasi emberek 
életét és mindennapjait, mindezt önzetlenül és időt 
nem kímélve. Péter a legnagyobb segítségem abban, 
hogy rendezetten működjön az a gépezet, amely a hét-
köznapokat segíti a településen. Sokat köszönhetek én 
is és a települése valamennyi lakója. Természetesen 
az elmúlt két évben is több olyan döntés született, 
amely nem volt mindenki számára maradéktalanul elfo-
gadható, ilyenkor megpróbáltuk elmagyarázni, hogy 
mit miért gondolunk jónak. Úgy vélem, hogy az esetek 
többségében sikerült kompromisszumokat kötnünk 
egymással.  Szerintem az ügyek jól mennek, több terü-
leten történt előrelépés és mindenkinek csak ez szá-
mít. 

K. H.: Mennyire nehéz megtalálni a forrást ezek-
hez a célokhoz, illetve a fejlesztésekhez?

Sz. I.: A pénznek van két rossz tulajdonsága: mindig 
kevés van belőle és általában elfogy. De ha elfogyott, 
akkor keresni kell. A képviselő-testületnek és a polgár-
mesternek ez a dolga. Elsősorban a mindennapi műkö-
déshez kellett forrást találni 2012-ben, akárcsak 2011-
ben, és ez jövőre sem lesz másképp. A fejlesztésekhez 
is további önerőre lesz szükség. Kaptunk ÖNHIKI tá-
mogatást, közel 100 millió forintnyi pályázati pénzt 
nyertünk és további 60 millió forintot tudtunk szétoszta-
ni a helyi vállalkozások között a Leadernek köszönhe-
tően, amelynek az elnöke vagyok. Nemrég a kormány 
döntött arról, hogy átvállalja a magyar önkormányzatok 
adósságát, közte Székkutasét is. Ez hatalmas segítség 
egy ilyen kis településnek, mint a miénk. A lakosság 
adóterheit éppen ezért nem fogjuk növelni a 2013-as 
évben. Ha nincs rá szükség, akkor az embereket nem 
kell feleslegesen terhelni. 

K. H.: Minden egyes mondatában többes szám-
ban beszél. 

Mai felgyorsult, globalizált, sokszor személytelen vi-
lágunkban úgy gondolom, hogy csakis közösségekben 
lehet gondolkodni. Közösségeket kell teremteni, a 
meglévőket erősíteni. Manapság mindenkinek meg kell 
értenie, hogy csak akkor van lehetőségünk, ha együtt 
dolgozunk. Az elmúlt két év soha nem arról szólt, mit 
tehet Székkutas az ott lakókért, hanem arról, mit tehet-
nek a helybeliek Székkutasért, mi az, amit közösen tu-
dunk megvalósítani. Kemény munkára van szükség. 
Ez a közösség és az ország csak akkor működik sike-
resen, ha elfogadjuk, hogy nemcsak jogaink, de kötele-
zettségeink is vannak. Kötelezettség magunkért, csalá-
dunkért, közösségünkért és hazánkért. A közös munká-
ban partner tudok lenni, nálam segítőkészségre talál 
mindenki, aki maga is tenni kíván környezetéért. 

K. H.: A székkutasiak mit tehetnek ezekért a célo-
kért?

Sz. I.: A fejlődésnek ára van. Meg kell dolgozni érte, 
és ezt nem lehet semmivel helyettesíteni. Nem biztos, 
hogy mindenben egyetértünk, de egy dologban bizto-
sak lehetünk: ezért a közösségért dolgozunk mindany-
nyian. Ehhez kompromisszumokra van szükség, és ez 
sokszor nem könnyű. A településünk elindult a fejlődés 
útján. A jövőben is további munka és számos kihívás 
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220 millióból fejlődne a község
41 millió forintos tartozása nullázódik le 

Székkutasnak, ugyanis a település teljes hitelét át-
vállalja az állam január elsejétől – derült ki a no-
vember 29-i rendes testületi ülésen, ahol megalkot-
ták a 2013. évi költségvetési koncepciót is. Mindezek 
mellett szó esett még a jövő évi közfoglalkoztatás-
ról, valamint az orvosi ügyelet közel féléves tapasz-
talatairól is hallhattunk tájékoztatót. Székkutas jö-
vőre tovább fejlődhet, hiszen 220 millió forint érték-
ben nyújtanak be pályázatokat.

Mint ahogyan az ország többi településén, így 
Székkutason is el kell fogadni november 30-ig a telepü-
lés 2013-as költségvetési koncepcióját, amelyet a no-
vember 29-i rendes testületi ülésen tettek meg a képvi-
selők. A 2012. évi költségvetés háromnegyed éves 
helyzetéről kiderült, konszolidált volt a település anyagi 
helyzete, minden fizetési kötelezettségnek eleget tet-
tek.

A jövő évi közfoglalkoztatási programokról Törjékné 
Pásztor Ildikó, a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ 
Hódmezővásárhelyi Kirendeltségének vezetője szá-
molt be a képviselőtestületnek. – Nincs még információ 

Családi események
November hónapban:

Születés: Fazekas Levente és Ambrus Editnek Hanna 
utónevű gyermekük.

Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: nem volt

vár mindannyiunkra, amelyhez mindenki támogatásá-
ra, összefogására szükség van.

K. H.: Polgármester úr hogyan tölti a karácsonyt?
Sz. I.: A karácsony a ritka alkalmak egyike, amikor az 

ember együtt tud lenni a családjával. Egyébként ha-
gyományosan ünnepeljük a karácsonyt. Halászlé, bejg-
li, éjféli mise. Azzal a különbséggel, hogy nem veszünk 
egymásnak ajándékot, inkább élményekkel ajándékoz-
zuk meg egymást, körbeülve a családi asztalt, meghitt 
hangulatban.

K. H.: Mit vár a 2013-as évtől?
Sz. I.: Azt, hogy mindenki számára boldogabb le-

gyen, de legalábbis ne legyen rosszabb, mint az idei 
esztendő. Remélem, hogy minél többen lesznek sike-
resek. Székkutas életében pedig remélem, hogy nyerni 
fognak a pályázataink, valóra válhatnak álmaink és ez-
zel tovább fejlődhet a település. 

K. H. Mit üzen az ünnepek alkalmából a 
székkutasiaknak?

Sz. I.: Köszönöm a székkutasiaknak, hogy egész év-
ben kitartó munkával és becsülettel helyt álltak, még 
akkor is, amikor nehéz időket éltünk. Hálás vagyok 
mindenkinek azért az összefogásért, amelyet a telepü-
lés érdekében tett. Soha nem bíztam még ennyire a jö-
vőben és az országban. Mindig is abban hittem, hogy 
a hit, a jobbra való törekvés viszi előre az embert, a kö-
zösséget. Nem lehet gátja a fejlődésnek, a haladásnak 
az, hogy valaki öreg vagy fiatal, férfi vagy nő, vallásos 
vagy ateista. Ebben az országban megvan az esélye 
mindenkinek arra, hogy elérje céljait, megvalósítsa ál-
mait. Ez teheti igazán naggyá ezt az országot, ezt a kö-
zösséget. Előre kell tekinteni, a jövővel kell foglalkozni. 
Közösen kell dolgoznunk azért, hogy céljainkat elér-
hessük.

2013-ról, nem tudjuk megmondani település szintre le-
bontva, hogy milyen forrásra számíthatunk a kistérség 
tekintetében. Az biztos, hogy az országos és a kistér-
ségi startmunka és a hosszabb időtartamú hagyomá-
nyos közfoglalkoztatási programok támogatásra kerül-
nek jövőre is. A tervezésnél több bizonytalanság van a 
programok kapcsán – mondta a kirendeltség-vezető. 
Mindezek mellett országos cél a közfoglalkoztatásban, 
hogy 2013 végére, 2014 elejére háromszázezer köz-
foglalkoztatott legyen Magyarországon.

A falufejlesztési pályázatok benyújtásáról is tárgyal-
tak csütörtökön. Összesen 220 millió forint értékben 
adnak be pályázatokat Székkutason – derült ki a testü-
leti ülésen. Ennek az összegnek 12,5 milliós önrésze 
van – tájékoztatott a polgármester. A temető, a sportpá-
lya, a játszótér és a közterület felújítására, valamint 
sportcsarnok és piac fejlesztésére pályáznak. Több pá-
lyázaton az önkormányzat helyi civil szervezettel közö-
sen indul.

Az orvosi ügyelet ellátásáról szóló beszámolót 
Tanács Gábor, a Panacea Kft. vezetője egészítette ki, 
aki elmondta: június 1-e óta jár ki a szolgálat a telepü-
lésre, és ezen idő alatt összesen 44 székkutasi beteget 
láttak el. Húsz főt az ambulancián, Vásárhelyen, míg 
24 alkalommal hívásra, a településen látták el a bete-
geket. – Ez közel fél év alatt havi szinten 6-8 főt jelent, 
ami megfelel a magyar realitásnak – zárta Tanács 
Gábor.

A 2012. évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztató-
ban Hunyák Zsuzsanna elmondta: összesen 47 főt fog-
lalkoztattak idén a településen, amire 40 millió forintot 
költöttek. Ebből a pénzből főleg a béreket fizették ki, de 
kis részben eszközbeszerzés is megvalósult. Jelenleg 
a 2013-as programokon dolgoznak.

A tanyagondnoki beszámolót is elfogadták. Ludányi 
Rozália, a Területi Gondozási Központ vezetője annyi-
val egészítette ki beszámolóját, hogy ezen a télen is ki-
emelt figyelmet fordítanak a külterületen élőkre, főleg 
az idősekre.

Jövőre az 5000 fő alatti településektől átvállalja az 
állam a tartozásukat. Székkutas jelenleg 41 milliós hi-
tellel rendelkezik, amelyet még az idén konszolidál az 
állam. Várhatóan december 28-án már a bankokban 
lesznek azok az összegek, amelyekre szükségük van 
a településeknek – egészítette ki az előterjesztést a 
polgármester.

Mint minden önkormányzatnál, Székkutason is hatá-
lyon kívül helyezték a tiltott közösségellenes magatar-
tásokról szóló rendeletet.
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2012 képekben

Az óvoda épületén nyeregtető kialakítása
750.000 Ft összegben

5,5 millió Ft értékben mosdók és 
tantermek teljeskörű felújítása

Nyertes pályázat falumúzeum felújítására 
20 millió Ft értékben

250 db ajándékcsomag osztása 
a karácsonyi ünnepekre

Székkutasi diákok vendégségben 
Kovács Gábornál Budapesten 

„Bio- és megújuló energiafelhasználás startmun-
ka mintaprogram” 2 fő foglalkoztatása, a 

Polgármesteri Hivatal és az óvoda épületének 
adagolós perletkazánnal történő fűtése; 

támogatás összege: 7.200.000 Ft 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat; 
6 fő nyertes székkutasi pályázó. 10 hónapig 

6.500 Ft/fő támogatási összeg

Ingyenes bárányhimlő és HPV elleni védőol-
tások az óvodások, családi napközisek, és a 7. 

osztályos leányok körében. 
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Kedves székkutasiak!
A karácsony varázsa átszövi a falvakat, városokat, 

országokat. A szeretet ünnepét gyermek és felnőtt 
egyaránt várja. Ereje azonban nem a szalaggal átkö-
tött ajándékcsomagokban vagy a csillogó díszekbe 
öltöztetett karácsonyfákban rejlik, sokkal inkább az 
őszinte jókívánságokban, és a szerető érzésekben, 
abban, hogy odafigyeljünk egymásra. Rohanó vilá-
gunkban jó megállni egy kicsit, és az ünnepek alatt 
lelkiekben is feltöltődni a szeretteink körében. A sze-
retet a szürke hétköznapokban túl elfeledett érték, 
pedig úgy vélem, ez az egyik legfontosabb emberi ér-
zés. 

Engedjék meg, hogy magam és a képviselőtestület 
nevében békés, nyugodt karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag, boldog új évet kívánjak. 

Szél István polgármester

6 fő nyertes székkutasi pályázó
A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiata-

lok felsőoktatási tanulmányainak támogatása érde-
kében Székkutas Község Önkormányzata csatlako-
zott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.

A pályázatra azok a települési önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelkező fiatalok jelent-
kezhettek, akik felsőoktatási intézményben folytatják 
tanulmányaikat.

A beadási határidőig, 2012. november 23-ig, hat pá-
lyázat érkezett.

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
a pályázatokat az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális 
Bizottság javaslata alapján elbírálta, és mind a 6 fő pá-
lyázót támogatásban részesítette. 

A 6 fő nyertes pályázó – Hódi Gábor, Kiss Krisztina 
Nikolett, Gyöngyösi Gyula, Mucsi Dóra, Prágai 
Nikoletta, Szántai Zsanett - 10 hónapon keresztül havi 
6.500 Ft/fő támogatási összegben részesülnek.

Gratulálunk a nyertes pályázóknak!

A községi kulturális életben kifejtett munkáját, sze-
replését köszönöm a CIVIL CSOPORTOKNAK. 
Elismerés illeti őket a település programjaiba való aktív 
bekapcsolódásért. Köszönöm a MAGÁNSZEMÉLYEK, 
VÁLLALKOZÁSOK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 
ADO-MÁNYAIT, SEGÍTSÉGÉT. Mindezek nélkül a  köl-
tészetnapi megemlékezés, hastánc bemutató, néptánc 
gála, gyermeknap, lovasnap, mezi-fesztivál, kiállítások, 
motoros találkozó, szántóverseny, dalos találkozó, 
Idősek napi program, kézműves foglalkozások, ünnepi 
műsorok, harmonikás zenés délután, adventi koszorú 
készítés, fenyőfa állítás nem valósulhatott volna meg. 
Kellemes ünnepeket, családi örömöket, további sok si-
kert kívánok. A jövőben együtt megvalósítandó célja-
inkhoz erőt, egészséget, Boldog Új Évet Kívánok.

Kovácsné Rostás Erzsébet
kulturális és civil ügyek tanácsnoka

Kulturális programajánló
M E G H Í V Ó

Székkutasi Olvasókör értesíti és szeretettel meghívja 
az érdeklődőket 15-99 éves korig társastánc tanfo-

lyamra a Székkutasi Művelődési Házba.
2012. január 7-től 10 alkalom (20 óra)  a csoportnak 
megfelelő időben Antali Zoltán táncpedagógus vezeté-
sével. Részvételi díja: 8.000 Ft/fő, mely 2 részletben 

fizethető.
Jelentkezni lehet Szabó Emesénél 06-20-233-1388 te-

lefonon január 04-ig. 
a Szervezők

M E G H Í V Ó
A Székkutas Községi Önkormányzat, a Római 

Katolikus Egyház és a Székkutasi Olvasókör szeretet-
tel meghívja Önt és Kedves Családját

2012. december 23-án 15.45-kor az Orosházi Szokolay 
Bálint Madrigál kórus hangversenyére a Római 

Katolikus templomba. Utána 16.30-kor a IV. adventi 
gyertya meggyújtására.

a Szervezők
Januári programelőzetes:

Január 11-én 17 órakor  Hugo Hartung: Gyakran gon-
dolok Piroskára c. film vetítése

Január 25-én  17 órakor Ötórai tea: Berta Jánossal be-
szélget Szombat Mihály Hugo Hartung nyomában c. 

könyvéről.

A Székkutasi Óvoda 65. éves évfordulója 
alkalmából elkészült egy jubileumi kiadvány, mely 

fotókkal, dokumentumokkal és emlékezésekkel mu-
tatja be az elmúlt éveket. A kiadvány 1.000 Ft-os 

áron vásárolható meg a Polgármesteri Hivatalban és 
az óvodában. Az árából befolyt összeggel a 

székkutasi óvodásokat támogatjuk.

H I r d E t M é n y

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
úgy határozott, hogy pályázatot hirdet a tulajdonában 

lévő 

1.) költségalapon meghatározott lakbérű Mágocsi u. 
1 szám alatti 1 db önkormányzati lakás bérletére.A 

bérlet időtartama 1 év

Bérleti díj: jelenleg 349,- Ft/m2, illetve a hatályos he-
lyi rendelet szerint.

A pályázatok beadási határideje (az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon) 2013. január 15. 

2.) a  Mágocsi u. 2.  I/8. szám alatti önkormányzati 
lakás bérletére.

A bérlet időtartama 1 év
Bérleti díj: jelenleg 236,- Ft/m2, illetve a hatályos 

helyi rendelet szerint.
A pályázatok beadási határideje (az erre a célra 
rendszeresített nyomtatvány) 2013. január 15. 

Polgármesteri Hivatal
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Lázár János: További fejlesztések várhatók
Székkutason további fejlesztések várhatók a jövő-

ben. Az állami feladatok közül pedig az egyik legfon-
tosabbnak a következő 2 évben a gyermekeket nevelő 
alacsony jövedelmű családok támogatását nevezte 
meg Lázár János országgyűlési képviselő november 
22-i fórumán Székkutason.

Az esti fórum elején Szél István polgármester tájékoz-
tatta a művelődési házba ellátogató falusiakat a település 
eddigi fejlesztéseiről, de szólt a jövő évi beruházásokról, 
kiemelve, több mint 200 milliós fejlesztés várhat 
Székkutasra, különböző pályázatok révén.

Lázár János elsőként a nemzeti adósságállomány több 
pilléréről beszélt, utalva a 2010-ben átvett 85 százalékos 
állami adósságra, a magánszemélyek súlyos devizaterhe-
ire. Mindkét adósságtömegen már enyhített a kormány, 
legutóbb 2012-ben 600 millió dollár hitelt fizettek vissza az 
IMF-nek. Székkutas vezetése 41 milliós hitellel indult neki 
a 2010-ben kezdődő ciklusnak, azóta újabb hitel felvéte-
lére nem került sor, így a kormány teljes adósságállomány 
helyzetbe hozhatja a falut. 2013-tól ennek, és a közigaz-
gatás átalakulásának köszönhetően a polgármester és a 
gondos testület lényegesen nagyobb forrásokkal fog ren-
delkezni, melyek fejlesztésekre és szociális juttatásokra 
fordíthat.

Az állami feladatok közül az egyik legfontosabbnak a 
következő 2 évben Lázár János a gyermekeket nevelő 
alacsony jövedelmű családok támogatását nevezte meg. 
Elmondta, milliók élnek 2 gyermekkel 200 ezer forintnyi 
nettó jövedelemmel, az ő életük a legnehezebb, őket ki-
emelten kell segíteni.

A járási hivatalok kialakítása kapcsán bemutatta Tóthné 
Kecskeméti Katalint, aki a kistérség tanügyi vezetője lesz, 
míg Vásárhely aljegyzője, dr. Makó András heti két alka-
lommal a járási hivatalt testesíti meg Székkutason, mint 
egyfajta "főszolgabíró". A kórházak államosításával kap-
csolatban kiemelte, a Kakasszéki intézmény jövőre 500 
milliós beruházás keretében újul meg, teremt új munkahe-
lyeket. A vásárhelyi kórház vezetésére pedig éppen a na-
pokban kapott 5 évre megbízatást a szintén jelen lévő dr. 
Kallai Árpád főigazgató.

A település ügyes-bajos dolgai között megemlítette az 
elmúlt napok sikerét, a belvízelvezető kialakítását megva-
lósító pályázatot, a csatornázást – melyet azonban nem 
siettetne –, valamint a jövő év pályázati forrásait, így az 
ivóvízminőség javító programot.

Az Új Élet tsz. ügyeiről szólva rövid történeti visszate-
kintést is tett, 3 éve annak, hogy itt egy fórumon kérték 
többen a mezőgazdasági végnél folyó gazdálkodás ki-
vizsgálását. – Ha ez akkor nem történik meg, soha nem 
jutunk el a mai történésekhez – mondta. – Bátorság és 
összefogás kellett hozzá. Azóta kiderült a tsz vezetői pri-
vatizálni akarták a közvagyont, saját célra átjátszva. Az 
ügyészség 821 rendbeli sikkasztással gyanúsítja az TSZ 
vezetőjét Sz. Imrét, akire akár több éves szabadságvesz-
tés is várhat. Ez azonban kevés – folytatta Lázár János, 
hozzátéve: – A cél, hogy az ellopott közös vagyon is visz-
szakerüljön a tagokhoz. A képviselő arra biztat mindenkit, 
polgári peres eljárásban csatalakozzon a vásárhelyi vá-
rosi bíróságon tett beadványhoz, hogy legalább a meg-
maradt tsz vagyonból mindenki megkapja a jussát.

Régóta kérdés a 47-es út korszerűsítése, amely a kor-
mány számára is kiemelt projekt. 2014-től indulhat a vá-
sárhelyi elkerülő építése, valamint a Hódmezővásárhely 
és Orosháza közötti szakasz felújítása, szélesítése, és 
hozzá tartozó kerékpárút építése.

Pár nagyszabású tervet is ismertetett a képviselő, me-
lyek hamarosan napvilágot látnak, és amelynek szószóló-
ja kíván lenni a parlamentben. A tervezési fázisnál előrébb 
tart az alapvető élelmiszerek áfáját csökkentő rendelet, 
mely eredményeképp a mostani 27 százalékról 10 száza-
lék körülire csökkenne a tej, kenyér és egyebek adója.
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Ezentúl Líbor Ilona nevét viseli 

a 65 éves óvoda
1947-ben készült el, így az idén 65 éves a 

székkutasi óvoda. A jeles évforduló kapcsán ün-
nepség keretében emlékeztek az elmúlt évekről 
szombaton, valamint nevet adtak az intézménynek. 
A Murgács Kálmán utcai ovi egykori alapítójának, 
első óvodapedagógusának, Líbor Ilonának a nevét 
viseli. Az ünnepségen jelen volt a néhai óvónő 
mind az öt gyermeke, valamint családjaik, volt és 
jelenlegi óvodapedagógusok, községi vezetők és 
természetesen az ovisok.

Az ünnepségen köszöntő beszédet mondott, és az 
alapító, valamint az őt követő óvodavezetők munkás-
ságát méltatta Szél István polgármester. Jó szívvel 
ajánlotta az évforduló alkalmával megszerkesztett ki-
adványt, mely a 65 év történéseit sűríti egybe.

Molnárné Dobsa Magdolna, a HTKT Klauzál Gábor 
Általános Iskola és Óvoda egyesített óvodai intéz-
ményvezetője beszédében kitért az itt folyó nevelés 
részleteire, sőt személyes élményeket is megosztott a 
hallgatókkal.

Kecskeméti Károlyné, az intézmény vezetője őszinte 
tisztelettel emlékezett elődeiről, Mészáros Antalné 
Líbor Ilonáról, valamint a többi vezetőről, akiknek neve-
it a ovi különböző termei viselik ezentúl: Kerekes 
Sándorné Mária, Papp Károlyné Gizike, és Waltner 
Lászlóné Katika. Egyúttal köszönetet mondott minden-
kinek, aki közreműködött és segített az ünnepség meg-
rendezésében.

Az ünnepségen jelen volt a néhai óvó néni mind az 
öt gyermeke, valamint családjaik. Mészáros Antal, a 
Csomiép Kft. ügyvezetője meghatottan mondta el, 
megtiszteltetés érte a családjukat azzal, hogy édesany-
juk nevét vette fel a székkutasi intézmény. 
Példaértékűnek nevezte a kezdeményezést és az in-
tézményben folyó pedagógiai munkát, majd átadta a 
szót a legkisebb testvérnek Józsefnek, aki Sopronban 
lelkipásztor.

Mészáros József beszélt édesanyjuk pályájáról, ar-
ról, hogy otthon is folytatta munkáját, melyet mindenhol 
elismerés és megbecsülés övezett. Történeteken ke-
resztül mutatta be életútját, kezdő éveit, azt is hogyan 

Aláírták az iskola működtetői-fenn-
tartói szerződését

Az iskola átvételéről és fenntartásáról írt alá 
megállapodást december 14-én délután Szél István, 
Székkutas polgármestere és tóthné Kecskeméti 
Katalin járási tankerületi igazgató Vásárhelyen.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megbí-
zásából Tóthné Kecskeméti Katalin mint tankerületi 
igazgató által december 15-ig megtörtént a 
Hódmezővásárhely közigazgatási területén található 
oktatási intézmények fenntartói és működtetési átadá-
sa. A székkutasi iskola mint Gregus Máté Tagintézmény 
a HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola része, fenntar-
tói és működtetési jogait adja át a járási központnak. Az 
igazgató elmondta, történelmi jelentőségű a pillanat, hi-
szen az állam átvállalja a működtetési költségeket.

Tóthné Kecskeméti Katalin korábban a Rádió 7 
Napraforgó műsorában kifejtette, az állami irányítás, 
fenntartás, alapvetően szakmai irányítást jelent, mely-
be beletartozik a pedagógusok bérének központi bizto-
sítása és a szakmai továbbképzések koordinálása. 
Megnyugtatásként közölte, január elsejétől a munka 
ugyanúgy folytatódik majd az intézményekben, ahogy 
azt december 21-én abbahagyták, hiszen az iskolák 
munkatervvel, a tanévre kialakított miniszteri rendelet-
nek megfelelően a tanév rendjében meghatározottak 
szerint kell folytatniuk az oktatást.

Szél István kiemelte, mindebből a diákok és a szülők 
semmit sem fognak észrevenni. Az átadásnak csak po-
zitív vonzatai vannak, folytatva a változást, amely két 
évvel ezelőtt elkezdődött a település iskolájában. 
Ennek köszönhető az is, hogy munkahelyek maradhat-
nak meg. Itt nem tanári, hanem kisegítői, fűtő, takarító 
álláshelyekről van szó, mondta el a polgármester.

került Székkutasra, valamint hogyan nevelte sokszor 
nehéz körülmények között, mégis boldogan öt gyerme-
két, akik mint előbb Mészáros Antal fogalmazott, igye-
keznek megfelelni örökségének, és hasonló példával 
állni az utókor elé.

Az ünnepségen gitárkísérettel kis ajándék műsort is 
meghallgathatott a közönség Újházi Lászlóné Mészáros 
Erzsébet előadásában. A székkutasi ovisok is készül-
tek műsorral, a két óvó néni által betanított előadást 
szintén nagy taps kísérte.



III. évfolyam 12. szám8

26-ról 45 főre bővül a Startmunka 
program jövőre

A Székkutason Start- és közmunka programban 
részt vettek számára rendeztek évzáró ebédet decem-
ber 9-én a Fűzfa Sörözőben, ahol ajándékok átadásá-
ra is sor került. Szél István polgármester a munkaügyi 
központban folytatott tárgyalásokat követően öröm-
hírrel érkezett az ebédre.

Erre a pénteki napra mind a 90 fő meghívást kapott, aki 
az év folyamán valamely Székkutas közigazgatási terület-
hez kapcsolódó közmunka programban részt vett. Egy 
marhapörköltes ebéden vettek részt, valamint mindenki 
kapott egy 3 ezer forint értékű csomagot, benne tartós 
élelmiszerekkel és olyan termékekkel, amelyek előállítá-
sában a nyáron részt vettek – így például teával. A polgár-
mester nagyon köszöni mindenki segítségét, és hogy a 
tea mellé őrölt paprika is került.

A jövő évre vonatkozóan tárgyalásokat folytatott Szél 
István polgármester a munkaügyi központban a miniszté-
rium szakértőivel, és örömmel jelentette be, az idei évi 26 
fővel szemben 2013-ban 45 főt foglalkoztathatnak 
Startmunka programban. 2013-ban is folytatódik a mező-
gazdasági program, a idei másfél hektáros földterület 5 
hektárosra bővül, nőni fog az előállított termékek mennyi-
sége és szortimentje is. Tészta előállítás is bekerül a kör-

be, de fóliás termesztés, sőt állattenyésztés is szerepel a 
tervek között. A minisztérium is örömmel vette az elképze-
lést, miszerint főleg női munkaerőt vennének igénybe, és 
bővítik a foglalkoztatottak körét csökkent munkaképessé-
gű munkavállalókkal.

A közmunka programokban résztvevők mellett a köz-
ség további nehéz körülmények között élő lakosainak jut-
tatnak élelmiszercsomagokat. Januártól tűzifát is oszta-
nak ismét, az állam jóvoltából is kapott a település fát, de 
saját forrásból is tervezik annak beszerzését. – Az idén 
némileg kevesebb tűzrevalót tud kiosztani az önkormány-
zat, hiszen egy nyertes pályázatnak köszönhetően két in-
tézmény is kazános fűtésre tér át, melyet szintén fával fű-
tenek – ennek kiépítése jelenleg is zajlik, tette hozzá Szél 
István.

Most a hetedikes lányok kapták 
a szurit

év közben fogadta el a testület a polgármester azon 
indítványát, miszerint Székkutason ingyenesen kap-
hassák a gyerekek a bárányhimlő elleni és a HPV vé-
dőoltást. Előbbire már sor is került a faluban, míg a 
HPV oltásra december 10-én délelőtt jelentkeztek a fi-
atalok.

Tanári kísérettel érkeztek 10 órára az Egészségházba 
a 7. osztályos lányok. Idén 8 tinédzser kapta meg a védő-
oltást, és mint Szél István polgármester elmondta, az ak-
ció jövőre is folytatódik mind a két vakcinát illetően.

A községnek ez évi 5-600 ezer forintjába kerül, de mint 
a község elöljárója fogalmazott, a legjobb helyre kerül az 
a pénz, amit a fiatalokra és az egészségre költenek. Az 
oltást a háziorvostól kapták meg a lányok.

A „Morgan Stanley Mindenki Ebédel 
2012-2013” pályázat keretében Székkutas  

településen 20 rászoruló gyermek jut napi 1-1 adag 
élelemhez hétvégeken és iskolaszüneti napokon, 

2012. júliusától 2013. júliusáig.
Köszönjük a Morgan Stanley jótékony 

támogatását!
Székkutas Község Önkormányzata

Karácsonyi  és  ünnepi  alkalmak  a  székkutasi  
református  imaházban:

Dec. 23.  Advent 4. vasárnapja - 10  óra 
/ Igét hirdet: Tóth  Imre  lp.

Dec. 24. Szenteste - 16 óra /  Igét  hirdet : 
Tóth  Imre  lp.

Dec. 25. Karácsony  1. napja -  10 óra        
Úrvacsorás  istentiszt. / Igét hirdet  Dr.Kádár  Péter  

igazgató-lp.
Dec. 26. Karácsony 2.napja - 10 óra Úrvacsorás isten-

tisztelet/  Igét hirdet  Tóth  Imre lp.
Dec. 30. vasárnap - 10 óra / Igét  hirdet  Tóth Imre lp.

Dec. 31. hétfő  Óévi  istentisztelet - 15 óra
 / Igét hirdet Tóth  Imre lp.

2013. Január 1. Újévi  istentisztelet - 10 óra 
/Igét  hirdet  Tóth  Imre lp.

Áldott karácsonyt és boldog új évet kíván mindenkinek 
a  református gyülekezet vezetősége

Helyreigazítás
Lapunk novemberi számában a szántóverseny gárdá-
jának évzáró vacsorájáról szóló cikkünk (6. oldal) 
végén tévesen szerepel, hogy Kis László lett a 

kategórigyőztes, 
a versenyen Gajdán Ferenc végzett az első helyen.

Ezért az érintettek elnézését kérjük.


