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Boldog karácsonyt kíván a Kutasi Hírek szerkesztõsége!

Szél István polgármester: 

Áldott, békés karácsonyt mindenkinek!
Lényegesen nyugodtabb esztendõnek 

nézünk elébe, mint idén. 

(Írásunk a 2. oldalon)
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Szél István: 

Áldott, békés karácsonyt

mindenkinek!
Szél István polgármester számára nagy sikereket hozott a

2014-es év. Megszületett kisfia, István Sebestyén, és újravá-

lasztották az õszi, önkormányzati választásokon.

K.H: A megválasztása óta mivel tölti munkaidejét?

Sz. I: Jelenleg az aktuális projekteket zárjuk le. Számos fej-

lesztést megvalósítottunk az elmúlt idõszakban, elég csak a Mû-

velõdési Ház és környékének felújítására gondolni. 

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy rendben megkezdõd-

jön a csatornázás. Az önkormányzatnak az az egyik legfonto-

sabb célkitûzése, hogy a szennyvízberuházás munkálatai leg-

késõbb március közepén elinduljanak. 

K.H: Mi várható a következõ évben? 

Sz. I: Lényegesen nyugodtabb esztendõnek nézünk elébe,

mint idén. A 2014-2020-as európai uniós ciklusra készülünk fel,

tervezési idõszak következik. 

A csatornázás megkezdése után mindennap ellenõrizzük

majd, hogyan végzi a munkálatokat a kivitelezõ és orvosoljuk az

esetlegesen felmerülõ problémákat. A legfontosabb, hogy

minél kevesebbe kerüljön a beruházás és a gerinccsatornákról

a házi rákötés, valamint a lehetõ legjobb minõségben része-

süljenek a lakosok.  

K.H: Hogyan tölti a karácsonyt?

Sz. I: A családommal. Idén nem megyünk sehová, próbáljuk

ezeket a napokat pihenéssel tölteni. Ezúton is kívánok áldott és

békés ünnepeket minden székkutasinak!

Megyeri József 

Vígasság 

a jótékonykodás jegyében
Tizenhatodik alkalommal rendezték meg Székkutason az

óvoda és az iskola jótékonysági bálját november 22-én.

Idén is zsúfolásig megtelt a felújított Mûvelõdési Ház

nagyterme.

Több mint háromszáz vendég volt kíváncsi, gyermeke vagy

unokája elõadására, hiszen a gyerekek idén is a Mûvelõdési

Ház színpadán mutathatták be tudásukat. A Ficánka ovis cso-

port zenés táncos mûsorát, az elsõ, második osztályosok követ-

ték, akik énekükkel felelevenítették Vuk és Micimackó meséjét.

Majd bemutatkoztak a Napsugár néptánccsoport ovisa.  A

legnagyobb sikert a negyedik osztályosok charleston elõadása

aratta. A Suli Színpadosok vidám jelenetein nagyokat kacagott a

vendégsereg, akik örömmel fogadták a meglepetés produkciót,

amelyben a pedagógusok is énekeltek.

Patyi Éva tagintézmény-vezetõ hírportálunknak elmondta, a

jótékonysági bálból befolyt összeg egy részét az óvodai udvari

játékok fejlesztésére, míg a többit az iskola informatikai eszköz-

parkjának bõvítésére fogják fordítani.

Szuromi Edit, a másodikos Horváth Ricsi anyukája, elmond-

ta, kisfia nagyon szereti az iskolát, kedvenc tantárgya a

matematika. Rengeteg lehetõség van az iskolában, Ricsi jár

sakk- és matekszakkörre és focizni is.

A bálon a falu apraja-nagyja részt vett egy nemes cél érdeké-

ben az óvodások és iskolások támogatására.

Hajó Edina

SPORTCENTRUM
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

2014.12.22. 12:00-20:00

2014.12.23. 12:00-20:00

2014.12.24. Zárva

2014.12.25. Zárva

2014.12.26. Zárva

2014.12.27. Zárva

2014.12.28. Zárva

2014.12.29. 12:00-20:00

2014.12.30. 12:00-20:00

2014.12.31. Zárva
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Társult a vásárhelyi és 

a székkutasi önkormányzat 
A földutak állapota, a 47-es út felújítása, a szennyvíz-

beruházás és még számos téma szóba került december 13-

án, este Székkutason. A Mûvelõdési Házban megtartott

közmeghallgatáson Szél István polgármester elmondta:

Hódmezõvásárhely és Székkutas között társulás jön létre,

ami a közterület-felügyeletet és az adóbehajtást érinti. 

A közmeghallgatás elején dr. Rádi Norbert rendõr alezredes,

vásárhelyi rendõrkapitány tartott beszámolót. Mint elmondta, a

községben jelentõsen nõtt a közbiztonság, ebben az évben

eddig 23 bûncselekmény, köztük hat lopás történt. Az elmúlt öt

évben nem került sor rablásra a településen. 

Dr. Rádi Norbert megköszönte azt, hogy a helyi önkormány-

zat támogatja a rendõrség munkáját.  Ahhoz, hogy Székkutason

továbbra is jó legyen a közbiztonság, azért tenni kell. Emiatt

megnõtt a rendõri jelenlét, és a 47-es forgalmát is gyakran ellen-

õrzik. 

A testület egyhangúlag elfogadta a rendõrkapitány beszámo-

lóját.

Szemenyei Ferenc, helyi lakos azt kérdezte: hogyan köz-

lekedjenek a kerékpárosok Székkutas és Kakasszék között, ha

tábla tiltja a forgalomban való részvételüket a kerékpárút építé-

se miatt? 

- A közút forgalmi rendjét nem a rendõrség rendeli el, hanem

a közútkezelõ. A mi feladatunk a szabályok betartatása.

Valószínûleg a balesetveszély miatt nem közlekedhetnek ott a

biciklisek, de javasoljuk a közútkezelõnek, hogy szüntesse meg

a korlátozást - válaszolt dr. Rádi Norbert. 

Ezt követõen Szél István tájékoztatta a megjelenteket a falu

jövõjérõl. Ismertette, hogy a felújított Mûvelõdési Házban a fû-

téskorszerûsítés, valamint a tetõfelújítás is megtörténik.  A több

mint százmillió forintból megépült Sportcentrum eddig

összesen mintegy 720 ezer forint bevételt "termelt", amit eszkö-

zök vásárlására fordítanak majd. Többek között szauna,

sókamra és jakuzzi is épül a létesítményben. 

A szennyvízberuházásról a polgármester elmondta, az 1,5

milliárd forintból valósul meg a településen. Ez 1 milliárd 368

millió forint pályázati forrásból és 134 millió forint önrészbõl

tevõdik össze. Az önkormányzat célja, hogy minél kevesebb

önerõ legyen szükséges a projekthez. 

Bereczki Jánosné a Székkutasi Víziközmû Társulat elnöke

ismertette, hogy november 30-ig a lakosok összesen 92 millió

forintot fizettek be. A községben 18 olyan ingatlan van, amely-

nek lakói még nem kezdték meg a hozzájárulás befizetését.

Azok, akik ezt elmulasztották, azoktól adó formájában hajtják

be a szükséges összeget. 

A csatornázás 2015. február végén, március elején kezdõdik

meg. Amint befejezik a munkálatokat, helyreállítják az utakat.

Ahol nincs aszfalt, ott szilárd burkolatot alakítanak ki. 

A 47-es út számú fõutat Vásárhely és Kakasszék között álla-

mi és európai uniós forrásból 8 milliárd forintból erõsítik meg. 

Szemenyei Ferenc a dûlõutak állapota miatt szólalt fel.

Véleménye szerint az önkormányzat elmulasztotta a földutak

karbantartását, holott nagyon fontos lenne, hogy jól járhatóak

legyenek, mert sok család él külterületen. 

- Az idei, csapadékos idõjárás miatt ezt nem tudtuk megol-

dani. Székkutas adóbevételei nem tették lehetõvé, hogy

minden esõzés után helyreállítsuk ezeket az utakat - mondta

Szél István. A polgármester hozzátette, jövõben megpróbálják a

helyi földhasználókat érdekeltté tenni az ügyben. 

A Vásárhely és Kakasszék közötti kerékpárút építése miatt

sok fát kivágnak - jelezték a résztvevõk. - A kivitelezõ menti, ami

menthetõ, de nem lehet elkerülni, hogy kivágják ezeket a fákat

- válaszolt Szél István, aki a munkálatok okozta kellemetlensé-

gek miatt türelmet és kitartást kért a lakosoktól. 

Lázár Mária, a Hódmezõvásárhelyi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési Csoportjának munkatársa a Vásárhelyen,

Mártélyon és Székkutason zajló ivóvízminõség-javító program-

ról számolt be. Elmondta, a projekt elsõsorban az ammónium-

és arzénmentesítésrõl szól a községben.  

Szél István arról is tájékoztatta a résztvevõket, hogy az Egész-

ségház eszközfejlesztését is tervezik, valamint a községben a

közvilágítást LED-es lámpákkal oldanák meg. Társadalmi

összefogásból az óvodai mosdókat újítják fel, valamint a baba-

kötvény összegét 20 ezer forintra emelik.

Hódmezõvásárhely és Székkutas létrehozta a közös

önkormányzati társulását. Ennek keretében vásárhelyiek végzik

el az adóbehajtást és a közterület-felügyeletet a községben.

A közmeghallgatáson megkérdezték: miért vásárhelyiek

végzik ezeket a szolgáltatásokat Székkutason?

Szél István válaszában elmondta, a faluban közel negyven

személy évek óta nem fizet adót. Az önkormányzat nem tudta

rávenni õket, hogy fizessenek, ezért egy külsõs céget kell alkal-

mazniuk erre. Aki becsületes állampolgár, az észre sem fogja

venni, hogy változás történt. 

Megyeri József 

Tájékoztató

A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. ezúton

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. december 14-

tõl (vasárnaptól) az alábbi menetrend módosítások

történtek:

5160 Szeged - Hódmezõvásárhely - Orosháza - Békés-

csaba - Gyula autóbuszvonalon

277 sz. járatot Hódmezõvásárhely, aut. áll. indul 16:40

óra, Székkutas, aut. áll. érkezik 17:15 óra, 5 perccel késõbb

közlekedtetik. (munkanapokon)
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Öröm és boldogság

Székkutas fõterén
Idén is lovasfogaton érkezett a Mikulás Székkutasra. A

nagyszakállú nem sajnálta az ajándékokat a gyerekektõl,

ugyanis rengeteg szaloncukrot és gyümölcsöt osztott.

A helyi óvodában és iskolában már december 5-én, délelõtt

járt a Télapó, azonban délután még egyszer meglepte a

település apraja-nagyját. Alig sötétedett be, a nagyszakállú – a

székkutasi hagyományoknak megfelelõen – lovasfogaton érke-

zett a Mûvelõdési Ház elé.

A vidám gyerekek gyorsan megrohamozták a Mikulást, aki

rengeteg szaloncukorral és gyümölccsel jutalmazta meg õket.

Székkutason már nagyban készülõdnek az ünnepekre. Elsõ

alkalommal felállították a község karácsonyfáját, valamint az út

menti fákat is feldíszítették.

Megyeri József

Civil Mikulás 2014.
(ajándékozók)

Székkutas Község Önkormányzata, Harmonika Klub, 

Gregus Máté Kertbarát Klub, Székkutasi Olvasókör, 

Lovas Klub, Hegyi Józsefné, Labádi Ernõ

Szegedi olimpikon 

a székkutasi iskolában
Márton Anita, Európa-bajnok bronzérmes súlylökõ láto-

gatott el december 5-én, a székkutasi Gregus Máté Általános

Iskolába. A 25 éves szegedi élsportoló arra hívta fel a gyere-

kek figyelmét, hogy ha valamit nagyon szeretnénk elérni,

akkor azt a képességeinken felül is meg tudjuk valósítani.

Az olimpikon az TÁMOP 3.3.8.12/2-2012-0033.számú

„Esélyegyenlõségi alapú fejlesztés Székkutason” pályázathoz

kapcsolódóan, az iskola, a helyi sportkör és a HÓDIÁK SE

szervezésében tett látogatást a község oktatási intézményé-

ben.

Márton Anita általános iskolás korában atlétika foglalkozáso-

kon vett részt. Többféle mozgásformát is kipróbált, de hamar

kiderült: a súlylökés és a diszkoszvetés a legtesthezállóbb

számára.

Elmondása szerint, nagyon sokat köszönhet a sportnak,

ugyanis egy olyan rendszert alakított ki az életében, amit a mai

napig követ. – Megtanított arra, hogy ha valamit nagyon szeret-

nénk elérni, akkor azt a képességeinken felül meg is tudjuk

valósítani. A saját korlátainkat kell legyõzni. Ha elhisszük

magunkról, hogy valamit véghez tudunk vinni, akkor az

sikerülni fog – mondta az olimpikon.

A 25 éves szegedi nõ

2012-ben a londoni

olimpián is képviselte

Magyarországot, míg

idén az Európa-bajnok-

ságon a dobogó harma-

dik fokára állhatott fel.

Jövõbeli tervei közé

tartozik, hogy „meg-

dobja” a 20 métert,

valamint, hogy minél

jobb eredményt érjen el

a 2016-os olimpián.

Az élsportoló a kutasi

gyerekeknek a

versenyek hangulatát és

a körülményeit ismer-

tette: olimpiai ereklyé-

ket és ruhákat is

magával hozott, amiket

a tanulók ki és felpró-

bálhattak.

Megyeri József
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Baba - Mama börzét rendeztek december 13-án, délután

Székkutason a település Mûvelõdési házában. Az anyukák

és a gyermekek kedvükre csemegézhettek a kiállítók

portékái közül.

Szabó Emese települési képviselõ elmondta, hogy személyes

indíttatás is közrejátszott abban, hogy megrendezésre kerüljön

ez a program, hiszen õ is kétgyermekes anyuka. Több szék-

kutasi szülõ is jelezte, hogy nagyon örülnének egy ilyen börzé-

nek, egyrészt az árusítás miatt, másrészt pedig, hogy együtt

tölthessenek egy délutánt a kisgyermekes családok.

Székkutason ez volt az elsõ ilyen börze, amely a Védõnõi

Szolgálat és az önkormányzat támogatásával valósulhatott meg.

Aki kiállítóként vett részt, az bármit eladásra bocsáthatott, és

nagyon bõ is volt a választék: gyermekruhák, cipõk, babakocsi,

sõt, még egy kiskutya is helyett kapott a kínálatban. „Szeretnénk,

ha egy évben kétszer sor kerülhetne majd erre a rendezvényre a

jövõben” – tette hozzá Szabó Emese. Soós Kata

Jótékonysági bálunkat az óvodások és az iskolások

támogatása céljából 2014. november 22-én 16. alkalommal

szerveztük meg, amely a széles körû összefogásnak

köszönhetõen igen sikeres volt. Nagy örömünkre sokan

elfogadták a meghívásunkat, és a szépen felújított

mûvelõdési ház nagyterme zsúfolásig megtelt ezen az

estén. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a székkutasi gyer-

mekek és pedagógusok nevében mindazoknak, akik felaján-

lásaikkal, adományaikkal vagy munkájukkal hozzájárultak a

bál sikeréhez. A nemes cél érdekében nagyon sokan támo-

gattak bennünket, és a példaértékû összefogásnak köszön-

hetõen rekordösszeg, több mint 450 ezer forint gyûlt össze,

amely a Székkutasi Gyermekek Tanulását és Mûvelõdését

Segítõ Alapítvány számláját gyarapítja. Terveink szerint az

óvoda a mosdók felújítására, az iskola az informatikai eszköz-

park bõvítésére fordítja a bevételt. 

Köszönjük az egész éves támogatását Szél István polgár-

mester úrnak, Székkutas Község Önkormányzatának, Rostás

Péter alpolgármesternek, Kovács Gábor, Mészáros Antal és

Maczelka Tibor vállalkozóknak, valamint Kóczán Antal István

egyéni gazdálkodónak, akik az idén is szívükön viselték a

székkutasi gyermekek érdekeit. Köszönöm az alapítvány elnö-

kének, Zsótér Katalinnak és a kuratórium tagjainak a mun-

kájukat és az együttmûködésüket.

Tisztelettel:

Patyi Éva

tagintézmény-vezetõ

Börze a babáknak és a mamáknak

Ábel István és családja

Autóscsárda 

Bacsa Zsolt és családja

Bagi Szilárd és családja

Bajnóciné Tatár Beatrix

Baranyi János

Baranyi Katalin 

Bubela Istvánné

Czövek István és családja

Csala Virág

Csikós Judit

Csizmadia Pékség

Fehér Imre és családja 

Fehér László és családja

Fontana Credit Takarék-szövetkezet

Forrai Tibor

Földházi András és cs.

Giayné Olasz Szilvia

Herbária Zrt.

Horváth Pál és családja

Hunor Coop

Hunyák Zoltánné

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ asszony

ifj. Rostás János

Juhász Nagy László és cs.

Kapocsi János és családja

Karasz Hilda

Kecskeméti Károly és cs.

Kenéz Dalma

Kenéz Róbertné 

Kerekesné Laki Monika.

Kiss László és családja

Kóczán Antal István egyéni vállalkozó

Kokovai Lajos és családja

Kovács Lászlóné

Kruzslicz Péter

Kruzslicz Tamás

Laki Róbert

László Tibor és családja

Maczelka György és cs.

Maczelka Tibor vállalkozó

Mészáros Antal vállalkozó

Misur Gyöngyi 

Munkácsi Norbert és cs.

Nefertiti

Pányi László, Korona cukrászda

Petõfi Vadásztársaság

Posztós Imréné 

Prágainé Szabó Terézia

Rostás János

Rostás Péter alpolgármester 

Szabó Emese, Gazdabolt

Szabó János 

Szakács Zoltán és cs.

Székkutasi Olvasókör

Szél István polgármester 

Szokolai István és cs.

Szûcs János és családja

Tembel Tibor

Török Ildikó 

Török Nándor

Verók Józsefné

Víghné Szenti Katalin

Võneki Gábor és családja

Zakariás Jolán 

TÁMOGATÓINK
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Puszit is kapott 

a Mikulás Székkutason
Csokit, szaloncukrot és narancsot is kaptak a Télapótól

a székkutasi óvodások és általános iskolások december 5-

én, délelõtt. Azonban a nagyszakállú sem távozott a gyere-

kektõl üres kézzel, ugyanis a kicsik rajzokkal kedveskedtek

neki.

A Székkutasi Líbor Ilona Óvodában és a Gregus Máté Általá-

nos Iskolában december 5-én, délelõtt járt a Mikulás, akinek

érkezését nagy készülõdés elõzte meg, a gyerekek az alkalom-

hoz illõ verseket és énekeket tanulgattak.

A nagyszakállú egy-egy csomagot adott át a kicsiknek, akik

nagy örömmel vették át az ajándékot. Volt olyan óvodás kislány,

aki puszival hálálta meg a Mikulás kedvességét.

A település ismét bebizonyította, hogy egy-egy közös cél

érdekében mekkora összefogásra képes. Szél István

polgármester felhívására a helyi és környékbeli vállalkozók,

magánszemélyek 450 ezer forinttal segítettek abban, hogy a

gyerekek Mikulása és karácsonya minél gazdagabb legyen.

Ennek egy részét a kiosztott csomagokra fordították. A fennma-

radó összegbõl az óvoda mosdóit és az iskola informatikai esz-

közeit újítják fel.

Megyeri József

Köszönjük a Mikulás-nap alkalmából felajánlott

támogatást:

Támogatók:

- Szél István - Rostás Péter - Szabó Emese - Rostás János -

Mihály Ferenc - Székkutasi Polgármesteri Hivatal dolgozói -

Maczelka Tibor - EDO-Hungary Kft., Kis Tibor - Herbária Zrt.,

Czirbus Zoltán, Soproni Márton - BANKÁR HOLDING Zrt.,

Kovács Gábor - K-Farost KFt., Rostás Pál, Zsótér Katalin -

Bakos Praxis Kft., dr. Bakos Attila - HÓD-MENZA Kft., dr.

Kovács Pál - ÉPÍTÉSZMESTER Zrt., Paragi István - SZÉKELY

Bt., Székely Zoltán, Székely Sándor - MARTIN GLOBE Kft.,

Kruzslicz Tamás - ZÓJA Cukrászda, Pányi László - Székkutasi

Petõfi Vadásztársaság, Szigeti László - Pál András - Ágoston

János - Kaszás Zoltán - Dajka Andrásné - Szilágyiné Fejes Ildi-

kó - Kovácsné Rostás Erzsébet - Giayné Olasz Szilvia -

Juhász-Nagy József - Mihály Károly - Szántai Imre - Munkácsi

Norbert - Henes Zoltán - Dr. Makay Attila

Türelemmel, békében 

várjuk az ünnepet
Karácsonykor kellene a leginkább éreznünk és örülnünk

annak, hogy van, akit szeressünk és akiért érdemes élnünk

– kezdte ünnepi köszöntõjét Vladár Sándor, Székkutas

református lelkésze.  

– Ahogy a karácsonyi verseket olvastam, rádöbbentem: a

gondolatok nem Jézus érkezésének az örömét, a várakozás bol-

dogságát fejtik ki, hanem a világ gonoszságát. Székkutas

példája azonban kiváló példája annak, hogy van szív és lélek.

Elég csak arra gondolnunk, hogy mennyi adomány gyûlt össze

a településen és mindenki hozzájárult ahhoz, hogy a községnek

békés és nyugodt karácsonya legyen – mondta Vladár Sándor. 

A lelkész szerint, ha látunk magunk körül olyan embert, aki

nélkülöz, akkor tudnunk kell, mi a feladatunk. Kötelességünk

segíteni azon, akinek nincs tüzelõje, meleg étele, takarója. Azon

is segítsünk, akivel soha nem találkoztunk addig, hiszen õ is egy

embertársunk. „A községben ez kiválóan mûködik, az emberek

itt közösséget alkotnak” – tette hozzá Vladár Sándor. 

A településen közös célként jelenik meg a karácsonyi ado-

mányozás, amelyet nagyban elõsegítenek az egyházak és a civil

szervezetek is. Cipõsdoboz akciót is hirdettek, amellyel a gyere-

kek ünnepét teszik szebbé. 

A lelkész azt javasolja: a karácsony elõtti napokban ugyan

mindenki túlterhelt, legyünk elnézõbbek és türelmesebbek egy-

mással. 

Megyeri József 

Programelõzetes

Január 23. 

Ötórai tea 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Közremûködik: 

A Kárász József Alapítvány Hódmezõvásárhelyrõl 

Fehér József MINSZ díjas író vezetésével; 

Kézimunka Szakkör kiállítása



2014. december 7

„Az Ige testé lett és köztünk

lakozott”

János evangéliumának ün-

nepi gondolatai összekapcsol-

ják a teremtést a megváltás

gyökereit jelentõ születés

ünneppel: „Minden általa (az

Ige által) lett, és nála nélkül

semmi sem lett, ami lett.”

Ha akarunk foglalkozni

létünk alapjaival, eredetünk-

kel, márpedig a kíváncsi,

szebben fogalmazva a tudo-

mányra nyitott embert ez ér-

dekli, akkor keressük a gyöke-

reinket. 

Magától értetõdõ, hogy a vallások mind válaszolni akarnak

erre az igényre, így a kereszténység is. De ahhoz elõbb körülnéz

a világban: látja a tervszerûséget, az összekapcsolódást, a függ-

vényeket, a rendet. Ezt harmóniába hozza a kinyilatkoztatás

szavaival: Isten üzenetével. Karácsony ennek a létkérdésnek a

harmóniája a személyes üdv, vagyis személyes boldogságkere-

sésével.

Miért élek, honnan vagyok én személy szerint? Mert ha bár-

miféle teológiai tan nem érint engem személyesen, akkor

kevésbé számíthat figyelemre az egyes ember részérõl. De a

mai evangéliumi szavak ezt az érintettséget hozzák elénk:

köztünk lakozott.

És ez nem csak a múlt idõre vonatkozott, hanem a jelenre is.

Hiszen azokkal, akik befogadják õt, mint a mai napig bekopog-

va és befogadva egy asztalhoz ül, de nem azért, hogy elfo-

gyassza, hanem hogy saját táplálékul adott életével gyarapítsa

az ott élõket.

Ünnepünk legvégsõ öröm-alapja ez az együttlét: a végtelen

bölcs: a világot teremteni képes isteni Ige lakást vesz az én bar-

langistállómban. Ahol sok a széna és a szalma, ami szúrós is

lehet újból számára: gyarló emberi mivoltom. De ott a máriás

lelkületû befogadó és neki igent mondó szeretet, a józsefi gon-

doskodás, a pásztori hódolat és a királyi, bölcs ajándékozás. Így

válik a teremtésrõl szóló elmélkedésem megváltás-tapasz-

talattá az én életemben is.

Laurinyecz Mihály

plébános

Labozár: „Nincs ennél 

szebb a Földön”
Labozár Antal már nagyban készülõdik a karácsonyra.

Elmondása szerint, nincs annál szebb a Földön, hogy ilyen-

kor a családunkkal szeretetben, békében ünnepelünk. 

- Családi körben ünnepeljük a karácsonyt. A fiam Sopronban

él, de úgy tûnik, õ is itt lesz velünk. Nincs ennél szebb a Földön,

hogy ilyenkor a családunkkal, békességben és szeretetben

ünnepelünk. Az a legfontosabb, hogy ezeket a napokat együtt

töltjük – mondta Labozár Antal. 

Húsleves csigatésztával, orjaleves, és disznópörkölt – csak

néhány étel, ami szerepel majd az ünnepi repertoárban.

Labozár Antalék már hangolódnak az ünnepre, például advent

utolsó vasárnapján gyertyát gyújtanak. 

Megyeri József 

Fehérbe öltöztetik 

a karácsonyfát
Munkával és kihívásokkal teli éven van túl Patyi Éva. A

székkutasi Gregus Máté Általános Iskola vezetõje a

karácsonyt gyermekeivel, az édesanyjával, a testvérével és

annak családjával tölti. 

-Már az advent elsõ napjaiban sokat gondolok az ünnepre,

adventi koszorút is készítek. A nagyobb elõkészületekre azon-

ban csak akkor van idõm, ha véget ér az iskola – mesélte Patyi

Éva. 

A tagintézmény-vezetõ a gyermekeivel, az édesanyjával, a

testvérével és annak családjával tölti a karácsonyt.  Az ünnepi

menübõl természetesen nem hiányzik majd a töltött káposzta,

de gombával és sajttal töltött csirkemell, bejgli és mézeskalács

is kerül az asztalra. 

A karácsonyfát – amit közösen díszítenek fel – az idén fehér-

be öltöztetik. 

Patyi Évának a téli szünet a kikapcsolódást jelenti. Elsõsor-

ban olvasni fog, valamint újra megnézi a kedvenc filmjeit. Egy

koncertre is szeretne ellátogatni. 

- Mozgalmasan, munkával és kihívásokkal teli éven vagyunk

túl az iskolában. Úgy gondolom, sikeresen teljesítettünk. A jövõ-

ben is azon dolgozunk, hogy intézmény megfeleljen az elvárá-

soknak – zárta gondolatait.

Megyeri József

A tánc örömforrás, olykor terápia. 
Nem csak fizikai erõnlétet ad, 

hanem megtanít figyelni egymásra, 
értékelni az összetartozást. 

Általa lehet az egyensúlyát vesztett 
világ emberibb, harmonikusabb, 

boldogabb.

M E G H Í V Ó

Székkutasi Olvasókör értesíti és
szeretettel meghívja az érdeklõdõket  

15-99 éves korig 
társastánc kezdõ és haladó tanfolyamra 

a Székkutasi Mûvelõdési Házba.    

10 alkalom (20 óra) heti egy-két alkalommal 
a csoportnak megfelelõ idõben 

Antali Zoltán táncpedagógus vezetésével.              

Díja: 8000 Ft/fõ, mely 2 részletben fizethetõ. 

Megbeszélés, elsõ óra: 
2015. január 5-én (hétfõ) 18 órakor.

Jelentkezni lehet Szabó Emesénél a 06-30-479652
telefonon január 4-ig.

a Szervezõk
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Megjelenik: minden hónap 3. péntekén

Kiadja: Kisbíró Kft. (6800 Hódmezõvásárhely, Szabadság tér

71.) Székkutas Község Önkormányzatának támogatásával

Felelõs szerkesztõ: Megyeri József (62/533-777) 
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Idén is vendégül látták 

a közfoglalkoztatottakat
Közel tizenötezer forint értékû csomagokat kaptak a

székkutasi közfoglalkoztatottak a településen megtartott,

december 15-i szeretetvendégségen. Az alkalomra hat

sertést is levágtak. 

Szél István, Székkutas polgármestere elmondta, amióta a

közfoglalkoztatás mûködik a községben, azóta minden

karácsony elõtt szeretetvendégséget tartanak a közmunkások

számára. Ilyenkor az ebéd mellé egy-egy ajándékcsomagot is

kapnak, amelyekbe az év során megtermelt élelmiszerek

kerülnek. Az idei, közel 15 ezer forint értékû adományokba

mák, pirospaprika, tészta és teafû is helyet kapott. 

A december 15-i alkalomra hat sertést is levágtak, így hurká-

val, kolbásszal és tepertõvel is gazdagodtak a helyiek. 

Szél István hozzátette, összesen 300 csomagot állítottak

össze, így a 126 közmunkáson felül a község a rászoruló

lakosain is segít. 

Megyeri József 

Gyermekekkel 

igazi a karácsony
Pihenéssel telik Szabó Emesééknél a karácsony. Az

önkormányzati képviselõ elmondta, ragaszkodnak ahhoz,

hogy a szeretet ünnepét otthon töltsék. 

- Idõben elkezdünk készülõdni a karácsonyra. Az

otthonunkban advent elsõ vasárnapja után már a díszeinkkel

karácsonyi hangulatot varázsolunk. Ebben az idõszakban sok,

az ünnephez illõ zenét hallgatunk a gyerekekkel - kezdte Szabó

Emese.  

A családban a kicsik miatt nincs idõ többfogásos menüt

készíteni, ezért egy féle étel és sütemény kerül majd az asztal-

ra.

- Ragaszkodunk hozzá, hogy karácsonykor szinte csak

otthon legyünk. Próbáljuk úgy intézni, hogy ez pár nap csak a

pihenésrõl szóljon – mondta az önkormányzati képviselõ.

Megyeri József 

Az összetartozást 

jelképezi a karácsony
Szûk családi körben tölti a szeretet ünnepét Tóth Antalné,

a Mozgássérültek Helyi Csoportjának vezetõje. 

- Már elkezdtem a készülõdést – mondta Tóth Antalné, ami-

kor arról kérdeztük, hogyan készül a karácsonyra. A Mozgás-

sérültek Helyi Csoportjának vezetõje még nem döntötte el,

hogy mi legyen az ünnepi menü, de valószínûleg halászlevet

fõz, valamint bejglit és tortát is süt majd a családjával. 

- A civil szervezetek már túl vannak a karácsonyi ünnep-

ségeken, így ilyenkor már csak a legközelebbi hozzátartozóim-

mal együtt töltöm ezeket a napokat – zárta Tóth Antalné, aki

szerint a karácsony az összetartozást jelképezi. 

Megyeri József 

MMeegghhíívvóó
SSzzéékkkkuuttaass  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmaannyyzzaattaa  mmeegghhíívvjjaa  ÖÖnntt  ééss  

kkeeddvveess  ccssaallááddjjáátt  aa  ccssaannááddppaalloottaaii  sszzíínnjjááttsszzóókköörr  
bbeemmuuttaattkkoozzóó  eellõõaaddáássáárraa..

IIddõõppoonntt::  22001155..  jjaannuuáárr  1177..,,  1177  óórraa
HHeellyysszzíínn::  MMûûvveellõõddééssii  HHáázz,,  SSzzéékkkkuuttaass

AA  CCssaannááddppaalloottaaii  KKeelleemmeenn  LLáásszzllóó  AAmmaattõõrr  SSzzíínnttáárrssuullaatt
hháárroomm    sszzíínnddaarraabboott  mmuuttaatt  bbee::

DDIINNNNYYEE AA  NNYYÚÚLL
nnééppii  kkoommééddiiaa bboohhóózzaatt

ÍÍrrttaa::  MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd ÍÍrrttaa::  NNóóttii  KKáárroollyy

SSZZAABBAADD  AA  VVÁÁSSÁÁRR                  
bboohhóózzaatt

ÍÍrrttaa::  RReejjttõõ  JJeennõõ      

AA  bbeellééppééss  iinnggyyeenneess!!  
BBáárrmmeellyy  kkoorroosszzttáállyy  sszzáámmáárraa  mmeeggtteekkiinntthheettõõ!!
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