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Embert próbáló évet zárnak
A fejlesztések évének is tekinthető 2015 Székkutason. Há-

rom nagy beruházás is érintette a községet: csatornázás, 
ivóvízminőség-javító program és a 47-es út felújítása.

Közmeghallgatást tartottak december 14-én, hétfőn Székku-
tason, a Művelődési Házban. Elsőként dr. Harkai István rendőr 
alezredes, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője 
tájékoztatta a megjelenteket a jelenlegi közbiztonsági helyzet-
ről. Elmondta: tavaly 24 bűncselekmény, köztük 5 lopás történt 
a községben. Kiemelkedő, hogy rablásra, zsarolásra és trükkös 
lopásra nem került sor a településen.

Szél István elsőként az elmúlt időszak fejlesztéseiről számolt 
be. Megemlítette, hogy a Művelődési Házban új irodákat hoztak 
létre, valamint megújult a könyvtár és Hugo Hartung emlékszo-
ba került kialakításra. Az iskola tetőzetét is rekonstruálták mint-
egy 10 millió forintból.

A szennyvízberuházással kapcsolatban elmondta, a lakosok 
a próbaüzem, azaz április végéig megkapják a csatornázáshoz 
befizetett önerejüket, leszámítva a 20, vagy 34 ezer forintjukat. 

A polgármester szerint az önkormányzat és a lakosság kö-
zötti rendszeres és jó kommunikáció, a jó kivitelező és a szék-
kutasiak által igénybe vett kedvezmények miatt sikerült jól a 
csatornázás.

A 619 házi bekötésből 418-an már rákötöttek a rendszerre. 
Az utak helyreállítása már közel száz százalékban megvalósult. 
– Jövő karácsonyra az önkormányzat az összes utcát újraasz-
faltozza. Ez 70 millió forintba kerül majd, amit saját költségve-
tésből finanszírozunk. A kivitelezőt az év elején választjuk ki, a 
munkálatok szeptember-november között lesznek – mondta 
Szél István.

Hatalmas beruházásnak számít az ivóvíz-minőségjavító prog-
ram is. Ez a térségben 1,7 milliárd forint uniós és hazai forrásból 
valósult meg, Székkutason 400 milliót fordítottak erre a célra. 
Két új fúrt kutat építettek és két kilométer hosszan kicserélték 
az ivóvízvezetékeket.

A 47-es út Vásárhely-Szeged és Vásárhely-Orosháza között is 
megújult. Utóbbi Székkutast is érinti. A beruházással párhuza-
mosan kerékpárút épült Székkutas és Vásárhely között.

A közmeghallgatáson arról érdeklődtek, hogy milyen vizet 
lehet a gerinccsatorna-rendszerbe engedni. - Erről a jövőben tá-

jékoztatják a lakosságot. A modern technikának köszönhetően 
öblözetenként megállapítható, hogy melyik ingatlanból érkezett 
„nem kívánatos” víz. Ez súlyos büntetéseket vonhat maga után 
– hangzott a válasz.

A Szélmalom utca 11. szám előtt az út magasabban fekszik, 
mint a járda, emiatt utóbbi eső esetén járhatatlan. – Itt az árok-
kialakítást kell megoldani, amit karácsonyig elvégzünk – reagált 
Szél István.

Volt, aki arra panaszkodott, hogy a község területén a meg-
engedettnél nagyobb sebességgel hajtanak át az autók. A pol-
gármester elmondta, ezzel kapcsolatban már tárgyalt a rend-
őrséggel.

A település első embere szerint a kevés lakossági hozzászó-
lás azt jelzi, hogy rendben mennek a dolgok Székkutason. – A 
lakosságnak és az önkormányzatnak is nagy kitartásra volt szük-
sége idén, embert próbáló évet tudhatunk magunk mögött – ér-
tékelt a politikus, aki a jövőbeli tervekről is beszélt. Ipari övezet 
létesítése, a posta és az Egészségház környékének felújítása, 
vízelvezetők kialakítása és járdák rekonstrukciója – ez mind-
mind szerepelt az elképzelések között.

Megyeri József
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Lakást kap a székkutasi család
Önkormányzati bérlakásba költözhet a székkutasi Tö-

rök család, akiknek a közelmúltban leégett a Németh 
László utcai házuk. Erről is döntött a község képvise-
lő-testülete.

Testületi ülést tartott december 14-én, hétfőn a székkutasi 
grémium. Elsőként dr. Harkai István rendőr alezredes, a Hód-
mezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője számolt be a köz-
ség tavalyi és idei közbiztonságáról. – Kisebb bűncselekmény 
növekedés volt tapasztalható 2014-ben a kapitányság területén, 
azonban ez Székkutasra nem vonatkozik. Jó a település köz-
biztonsága – mondta a december elsején kinevezett rendőrka-
pitány. Ismertette, rablás és zsarolás nem történt tavaly Szék-
kutason. Trükkös lopásra sem került sor. Visszaszorult a tiltott 
kéjelgések száma is. 2014-ben kettő ilyen esetet regisztráltak, 
2015-ben egyet sem.

Idén négy baleset és huszonnégy bűncselekmény történt a 
településen. A statisztikák javulásában nagyban közrejátszik, 
hogy kamerarendszer működik. Szél István polgármester meg-
jegyezte: a jövőben tovább folytatják a rendszer bővítését. Első-
sorban az óvoda és az iskola környékére, valamint a településre 
be- és kivezető utakhoz helyeznek el kamerákat.

A testületi ülésen az is kiderült, hogy tavaly 11 tűzeset volt a 
község közigazgatási területén. Ezek közül a legtöbb szabadté-
ren keletkezett. Kéménytűz, szén-monoxidmérgezés nem tör-
tént.

A grémium novemberben pályázatot írt ki a kéménysep-
rő-ipari szolgáltatások jövőbeli ellátására. Erre egyedüliként a 
jelenlegi szolgáltató, a Csomifüst Plusz Kft. jelentkezett, így az 
elkövetkezendőkben is ők maradnak az ellátók a községben.

A Mágocsi utca 2. szám alatt megüresedett egy önkormány-
zati lakás. A testület arról döntött, hogy 2016. május 31-ig Török 
Tibor és családja kapja meg a bérlakást, akiknek nemrégiben 
leégett a Németh László utcai ingatlanuk. A képviselők úgy hatá-
roztak, hogy a családnak az említett időpontig csak a rezsit kell 
fizetni, lakbért nem kérnek tőlük.

Szél István beszámolt: december 4-én miniszteri elismerést 
kapott Székkutas a közmunkaprogramjáért. A polgármester Pin-
tér Sándor belügyminisztertől vehette át az oklevelet. A járás-
ban elsőként a község részesült ilyen kitüntetésben. Az oklevél 
fénymásolatából az összes képviselő és közmunkás kap egy-egy 
példányt.

Az ülés végén Rostás Péter elmondta, a múlt héten össze-
sen 99 erdei köbméter fát osztottak ki a településen, ami 120 
személynek jelent segítséget. Az alpolgármester hozzátette, a 
közelmúltban az önkormányzat 160 ezerrel támogatta a helyi 
katolikus templomot.

Megyeri József

A „karácsonyi rege” váljon valóra!
A karácsonyi történet szereplőit bizonyára gyermekkorunk-

tól fogva ismerjük. Ha máshonnan nem, a betlehemes játékból, 
mintha egy régi szép mese kedves figurái lennének. A valóság-
ban ők hozzánk hasonlóan hús-vér emberek voltak, akik mun-
kájukat, feladataikat egy időre félretéve útnak indultak. József 
és a várandós Mária méltatlan körülmények között töltötte bet-
lehemi napjait, a bölcsek számukra ismeretlen tájakon át kö-
vették a csillagot, a pásztorokat pedig felkészületlenül találta az 
angyalok Krisztushoz küldő karéneke.   

Mégis mindnyájan igyekeztek a barlang-istállóhoz a megszü-
letett Jézus Krisztussal, Isten Fiával való találkozás reményében. 
A napkeleti bölcsek (a legenda szerint egyúttal királyok) a helyi 
pásztorok mellett térdeltek a jászol előtt. Tanuljuk meg ezek-
től a lényeglátó emberektől a legfontosabbat: a Megváltó körül 
összegyűlve Isten gyermekeivé, s ezáltal egymás lelki testvérei-
vé válhatunk. Nem számít semmilyen különbség közöttünk, ha 
együtt keressük a Mennyei Királyt.

Ő minket is találkozásra hív: a mai ember is a karácsonyi tör-
ténet szereplője!  Szabaduljunk meg tehát minden önző hátsó 
szándéktól, rosszindulattól, emelkedjünk felül az „úgysem lesz 
jobb semmi” kishitűségén, a „nem érdemes jónak lenni” csaló-
dásán! Jézusnak talán nem a kereszttel fizetett jóságáért az em-
beriség? Ő ezt előre tudta, mégis eljött hozzánk, hogy aki hisz 
Benne, annak örök élete legyen. Ez az igazi karácsonyi ajándék, 
amely megteremti belső békénket, megtanít igazán szeretni, a 
mennyei haza szépségének tudatában vezet a földön. 

A lelkünk mélyén ép-
pen erre vágyunk. Talán 
kedvezőtlenek a körül-
ményeink, bánat terhel, 
és semmit nem várva az 
ünneptől, nem készü-
lünk az Istennel történő 
találkozásra. Mégis szin-
te halljuk Szabó Gyula 
csodálatos előadásában 
Ady Endre Karácsony 
c. versének sóhajtását: 
„Karácsonyi rege, ha va-
lóra válna, igazi boldog-
ság szállna a világra...”  
Váljon valóra, mert csak két életút létezik: vagy egymást szidjuk, 
bántjuk, kihasználjuk, s lelki nyugalmat nem találunk, vagy bol-
dogságot hozunk Krisztus békességével. „Menjünk el egészen 
Betlehemig, és nézzük meg, … amiről üzent nekünk az Úr!” 
(Lukács 2,15.)

Református egyházunk nevében minden kedves székkutasi 
lakosnak és szeretteiknek áldott karácsonyi ünnepet és boldog, 
békés új évet kívánunk! 

Vladár Sándor
református lelkipásztor
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Krisztusban Kedves Testvérek!
Karácsonykor Krisztus Urunk születését, a Szeretet ünnepét ünnepeljük. Ilyenkor még a 

legelvetemültebb, leggonoszabb emberekben is úrrá lesz a jóság, a szeretet.
Ilyenkor átérezzük, hogy a szeretetnek kell betöltenie az életünket. Rájövünk, hogy ahol 

nincs szeretet, ott önzés van.
Ezért örömforrás a Karácsony, amely a kis Jézus közénk leszálló, végtelen szeretetét 

hirdeti a bűntől, vértől, gyűlölettől gyalázott földnek, a jóakaratú embereknek. „Kisded szü-
letett nekünk, gyermek adatik nekünk, vállán a fejedelemség, csodálatos, eligazító, erős, a 
jövendőség atyja és békesség fejedelme.” (Iz 9,6) A mi üdvözítő Istenünk kegyessége és em-
beriessége megjelent az Ő irgalmassága szerint. A Karácsony megtanít, hogy az Ő kegyelme 
által megigazulva, a remény szerint örökösei vagyunk az örök életnek

Bármennyire is örülünk az embertársainktól kapott karácsonyi ajándékoknak és ki is 
fejezzük értük köszönetünket és hálánkat, mégis valami többet szeretnénk. Többet, mint amit 
az emberektől kaphatunk. Ez a vágy fog el indítani minket az ünnepek alatt az Isten házába. 
Igen, természetfeletti ajándékra vágyunk, azt szeretnénk, hogy Istentől kapjunk ajándékot. 
A legtöbben bizonyára nem is gondolják végig, hogy miért jönnek el az éjféli misére vagy 

karácsony napján az ünnepi misére. Mindenki azért jön oda, mert ajándékot szeretne kapni az Istentől. Minden másnál értékesebb 
ajándékot. Elvehetetlen ajándékot. Igazi örömet okozó ajándékot. Igazi szeretetből adott ajándékot.

Az Isten ajándéka pedig itt fekszik előttünk a betlehemi jászolban, a szalmán, mert Isten ajándéka egy gyermek. Vagy még 
pontosabban úgy kell mondanunk: Isten ajándéka a Gyermek, Jézus Krisztus. Isten ajándéka Ő az égnek és a földnek. Az angya-
loknak és az embereknek. A gyermekeknek és a felnőtteknek. A hívőknek és a hitetleneknek. A szegényeknek és a gazdagoknak. A 
betlehemi Gyermek Isten ajándéka Máriának és Józsefnek, a pásztoroknak és a királyoknak. Isten ajándéka Ő mindannyiunknak.

Ilyenkor az Ő szeretetét megérezve megértjük, hogy szeretet többek között szolgálat. Észre kell vennünk a rászorulókat. Nem 
csak alamizsnát kell adnunk, muszájból, és utálkozva, hanem személyesen is kell segítenünk, például a szomszéd néninek. A szere-
tet találkozás, örvendező együttlét, boldogság. A szeretet élet, élő egység. A szeretet tiszta öröm, önzetlenség. Ezért, karácsonykor 
„Három napig jók vagyunk, sőt emberségesek, Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ!” (Neoton Família) 

Kívánom, hogy az irgalmasság 2016-os szentévében ilyen legyen a világ!
Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánok és boldog új évet! 

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
Jakab Zoltán Tibor 

plébániai kormányzó

Köszönjük a Mikulás 
alkalmából felajánlott támogatást.

Támogatók:
- Rostás János képviselő
- EDO Hungary Kft.
- Mihály Ferenc képviselő
- Székkutasi Polgármesteri Hivatal dolgozói
- Községi Könyvtár, Szilágyiné Fejes Ildikó, Bánfiné Nyilas Ildikó
- Baranyi János
- Kovácsné Rostás Erzsébet
- Paplukács Dóra
- Kaszás Zoltán
- Misur Gyöngyi
- Székkutasi Lovas Klub
- Székkutasi Bio Kertbarát és Faluszépítő Egyesület
- Székkutasi Olvasókör
- Székkutasi Motorosok Baráti Köre
- Székkutasi Nyugdíjas Klub
- Székkutasi Mozgássérültek Egyesülete
- Johanniták közössége
- 100 Ft-os Bolt
- Gazdabolt, Székkutas
- Pillér Takarékszövetkezet

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Kóczán Antal vállalkozónak a főtérre 

és a intézményeinkbe felajánlott fenyőfákért. 
Székkutas Községi Önkormányzat

Szívből köszönjük az itt felsorolt családok 
és magánszemélyek által összeállított 
„egy doboznyi szeretet” csomagot: 

Kiskővágó Lajos és családja; Horváth Márton és családja 
(2 doboz); Németh Krisztina (3 doboz); Baranyi Kriszti-
na; Szilágyi Ernő és családja; Kenéz Róbert és családja 

(2 doboz); Molnár Adrienn (4 doboz); Kosztolányi Szilvia 
+ Laczi Hanna (2 doboz); Szántó Tibor és Neje; 

Olasz Mónika; Sipos Szabina; Dr. Német Zoltánné; 
Pádár-Gombos család.

13 fő adományozó, 21 doboz, 
 29 fő megajándékozott gyermek.

A csomagokat a szülők a Községi Könyvtárban vették át.
Köszönjük, hogy felajánlásukkal 29 gyermek arcára csal-

tak mosolyt, tették számukra emlékezetessé 
a karácsonyt.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hagyományos jótékonysági bálunkat az óvodások és 

az iskolások támogatása céljából 2015. november 28-
án szerveztük meg, amelyet egy nyilvános főpróba is 
megelőzött. Mindkét rendezvényen, a felkészítő peda-
gógusoknak és a fellépő gyerekeknek köszönhetően, 
egy színvonalas műsorral kedveskedtünk a tisztelt kö-
zönségnek.  

A bál sikere érdekében nagyon sokan támogattak, segí-
tettek bennünket. A széles körű összefogásnak köszönhe-
tően több mint 468 ezer forint gyűlt össze, amely a Székku-
tasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő Alapítvány 
számláját gyarapítja. 

Terveink szerint az óvoda az udvari játékok fejlesztésé-
re, színházlátogatásra, az iskola kirándulásokra, színházlá-

togatásra és két foci kapu vásárlására szeretné fordítani a 
bevételt.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a székkutasi gyer-
mekek és pedagógusok nevében mindazoknak, akik felaján-
lásaikkal, adományaikkal vagy  munkájukkal  hozzájárultak  
a bál sikeréhez. 

Köszönjük az egész éves támogatását Szél István Polgár-
mester Úrnak, Székkutas Község Önkormányzatának, Rostás 
Péter Alpolgármester Úrnak, Kovács Gábor, Mészáros Antal, 
Kruzslicz Tamás vállalkozóknak, Kóczán Antal István egyéni 
gazdálkodónak és a Petőfi Vadásztársaságnak.

Tisztelettel:
Patyi Éva 

tagintézmény-vezető

TÁMOGATÓINK
Ábel István és családja

Bacsa Zsolt és családja

Bagi Szilárd és családja

Csikós Judit

Csizmadia Pékség

Dani Józsefné

Dani Róbert 

Dr. Bakos Attila 

Fehér László és családja

Forrai Tibor

Gazdabolt

Giayné Olasz Szilvia -100 Ft-os bolt

Herbária Zrt.

Horváth Pál és családja

Hunor Coop

Hunyák Zsuzsanna jegyző asszony

Juhász Nagy László és cs.

Kapocsi János és családja

Kecskeméti Károlyné 

Kenéz Dalma

Kenéz Róbertné 

Kokovai Lajos és családja

Komjáti Józsefné

Korona Cukrászda

Lászlai Piroska 

Lengyel Ferencné 

Líbor Ferenc 

Líbor Henrietta

Maczali György és cs.

Mészáros Antal

Mihály Ferenc 

Misur Gyöngyi 

Morvai Gyöngyi

Munkácsi Norbert és cs.

Paplukács Dóra

Pillér Takarékszövetkezet

Rostás János 

 Rostás Péter alpolgármester

Sarokpresszó- Manga Istvánné

Sipka László és családja

Soványné Ódor Ilona

Szabó Emese 

Szabó Jánosné 

Szakács  Zoltán és cs.

Szántó Tibor és cs. 

Székkutasi Református Gyülekezet

Szél István polgármester

Szűcs János és családja

Tembel Tibor 

Török Ildikó 

Török Nándor és cs.
Vőneki Gábor és családja

Vörös Krisztián és cs.

Karácsonyi vásár Székkutason
December 13-án, délután Székkutas Község Önkormány-

zata a harmadik gyertyagyújtást megelőzően karácsonyi vá-
sárt rendezett a főtéren.

A karácsonyi vásár második alkalommal került megrende-
zésre, és olyan termelőket hívtak, akik saját termelésű porté-
kákat árusítottak. A rendezvény kiegészült a kézműves piac-
cal, ahol az árusok a saját kezük által gyártott dísztárgyakat 
kínálták.

„Nagyon hangulatos termelői és kézműves vásár volt a 
vasárnapi délutánon. Úgy gondoltuk, hogy idén is érdemes 
megpróbálkozni vele. A gyerekeknek is kedveskedtünk egy 
kis szabadtéri játékkal illetve csillámtetoválással” – mondta 
el Szabó Emese, települési képviselő és kulturális tanács-
nok.

Sz.Viktor
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Jótékonysági bál Székkutason
November 28-án, este a Székkutasi Gyermekek Tanulá-

sát és Művelődését Segítő Alapítvány szervezésében idén is 
megrendezésre került a Jótékonysági bál a Művelődési Ház 
nagytermében.

Az elmúlt időszakban már 
kiderült, hogy a székkutasi szü-
lők képesek összefogni és akár 
mélyen a zsebükbe nyúlni. Ezt 
bizonyítja az is, hogy az elmúlt 
2-3 évben több mint 1 millió fo-
rint gyűlt össze az iskola alapít-
ványa részére.

„A szülők mindezt azért te-
szik, azért támogatják az isko-
lát, mert tudják, hogy a pénz 
jó helyre kerül, például számí-
tástechnikai illetve játszótéri 
eszközöket vásárolnak belőle. 
Tudják, hogy mindezek olyan 
dolgok, amivel saját gyerme-
keik is gazdagodnak. Ez a bál is 
egy nemes kezdeményezés, és 
a produkciók meg is mutatták, hogy a pedagógusok is a szívü-
kön viselik az iskolát és a gyerekeket is” – mondta el Szél István, 
Székkutas polgármestere.

Idén már 17. alkalommal szervezték meg a jótékonysági 
bált, és már hetek óta készültek rá. Nyitányként az ötödik 

osztályosok fényjátékát tekinthették meg a vendégek, majd 
őket követték a nagycsoportos óvodások egy igazi country 
tánccal. Utánuk a másodikosok következtek a maguk Mada-
gaszkár táncukkal. De itt még koránt sem ért véget az este, 

hiszen színpadra álltak a ha-
todikosok is, akik „Rendezd 
át az iskolát” címmel adtak 
elő műsort, de a nyolcadiko-
sok Kutasi PörcFormansz el-
nevezésű produkciója is nagy 
sikert aratott.

Az est további részében 
finom vacsorát szolgáltak 
fel, a talpalávalót pedig Szá-
raz-Nagy Tamás és zenekara 
szolgáltatta.

„A báli bevétel a Gyerme-
kek Tanulását és Művelődését 
Segítő Alapítványt gyarapítja, 
amiből az óvodások az udva-
ri játékok fejlesztésére illetve 
színházlátogatásra szeretné-

nek fordítani. Mi az iskolában kirándulások támogatására és 
színházlátogatásra szeretnénk fordítani, illetve szeretnénk az 
udvarra 2 új focikaput” – tudtuk meg Patyi Éva tagintézmény-ve-
zetőtől.

Sz.Viktor

Székkutason a főtéri szökőkút az advent idejére átválto-
zott koszorúvá, melyen már három kis lángot lobbantottak 
fel. 

Idén már ötödik alkalommal készítette el Székkutas Község 
Önkormányzata és a Székkutasi Olvasókör a koszorút. A gyer-
tyákat, díszeket és magát az alapot képező fenyőt is ők gyűjtöt-
ték össze.

„Nagyon sokan szorgoskodtak azon, hogy ez a koszorú ilyen 
szép legyen. Úgy érzem, hogy ez a közös gyertyagyújtás is az 
összetartozás jelképe és szimbóluma” – mondta el Kovácsné 
Rostás Erzsébet, az olvasókör elnöke.

Az első gyertyát november 30-án, Jakab Zoltán katolikus plé-
bános gyújtotta meg.

A második lángot december 6-án Szél István polgármester 
lobbantotta fel. Ekkor a székkutasi óvodások adtak műsort, és 
énekeltek karácsonyi dalokat, ezzel is fokozva az ünnepi készü-
lődés hangulatát. 

„Az a megtiszteltetés ért, hogy a második gyertyát én 
gyújthattam meg. Azt gondolom, hogy ilyenkor karácsony 
felé az a fajta egymással való törődés, kikapcsolódás és lelki 
felfrissülés fontos minden ember számára. Mindenfélekép-
pen fontos, hogy a mindennapi zajoktól, hangoskodásoktól 
kapcsoljunk ki, és próbáljunk meg ne csak befelé, hanem 
kifelé is fordulni embertársaink felé. Segítsünk a többieken 
és segítsünk egymáson is” – mondta Székkutas polgármes-
tere.

December 13-án, délután a harmadik gyertyát is meggyújtot-
ták. Az alkalomra a Gregus Máté Tagintézmény harmadik és he-
tedik osztályos tanulói készültek műsorral. Az adventi köszön-
tők után Patyi Éva tagintézmény-vezető lobbantotta fel az utolsó 
előtti gyertyát az adventi koszorún.

Sz.Viktor

Már három gyertya ég
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Elismerték a 
közmunkaprogramot

Székkutas Község Önkormányzata belügyminiszteri elis-
merésben részesült. A közfoglalkoztatási programban nyúj-
tott kiemelkedő szakmai elismerést december 4-én vehette 
át Szél István, a település polgármestere.

Pintér Sándor belügyminiszter adta át az oklevelet Szél Ist-
vánnak Budapesten. „Mintegy 50 önkormányzat vehette át a ki-
tüntető oklevelet a nap folyamán, a járásban elsőként Székkutas 
kaphatta meg ezt az elismerő kitüntetést, amelyet köszönünk” 
– fogalmazott a polgármester lapunk kérdésére.

Ez a cím – a presztízsértékén túl – anyagi vonzattal is járt, így 3 
millió forintot kapott Székkutas önkormányzata, hogy a jövő évi 
közmunkaprogramját jobban tudja finanszírozni. „A kitüntetés 
nem személyemnek szól, hanem a közmunkaprogramban dol-
gozó közmunkásoknak, csoportvezetőknek valamint Székkutas 
község alpolgármesterének, Rostás Péternek. Ha ők nincsenek, 
akkor nincs ez az elismerés – ezt őszintén így gondolom.” 

Továbbá kiemelte, hogy Pogácsás Tibor önkormányzati ál-
lamtitkár (Belügyminisztérium) azt hangsúlyozta, hogy az egyes 
önkormányzatok nemcsak a kiemelkedő szakmai munkájukért 
kapták meg ezt a kitüntetést, hanem azért is, mert a közmun-
kaprogram elért abba a fázisba, amikor már jövedelemtermelő 
is egyben. Így van Székkutas esetében is.

- A program idén ért el arra a pontra, amikor már nem csak 
faleveleket söprögetnek a közmunkások, hanem értékteremtő 
munkákat is végrehajtanak – tudatta a polgármester. - Ciroksep-
rűből idén több mint ezer darabot sikerült legyártani, jövőre – a 
tervek szerint – ez két és félezer lesz. A pirospaprika, vöröshagy-
ma és burgonya termékeink is kiváló minőségnek örvendhet-
nek – folytatta Szél István. De az apríték gyűjtéséért, és a telepü-
lés rendezett, ápolt állapotáért is a közfoglalkoztatottak felelnek.

Azok a bevételek, amelyek így keletkeznek, azok újabb beruhá-
zást tudnak biztosítani. Székkutas esetében ez egy apríték-tárólószín 
építését biztosítja, vagy állattartó ólak bővítését, de akár a ciroksep-
rűhöz használatos fonógépek fejlesztésében is anyagi segítség lehet.

„Egyre több ember tud elhelyezkedni a közmunkaprogram 
világából – itt Székkutason – a mindennapi munka világába” – 
szögezte le Szél István. Így a jövőre vonatkozó kérdésünkre úgy 
reagált, hogy szűkíteni szeretnék a programot, ugyanis nem biz-
tos, hogy fel tudják tölteni az eddigi létszámot munkaerővel. Az 
állattenyésztésre (szárnyas, baromfi) helyeznék a jövőben a na-
gyobb hangsúlyt, amellett, hogy a cirok és a paprika megmarad-
na a település közmunka-terveiben, valamint a tavaly elindított 
kamilla-program is marad. G.

Székkutason zártak 
évet az aikidosok

A hagyományoknak megfelelően idén is Csongrád megyé-
ben rendezték az Aikido évadzárót. Ez alkalommal Székku-
tas adott otthont az eseménynek, ahol edzések, minősítő öv-
vizsgák voltak, valamint többek között az Év Aikidosa címet 
is kiosztották.

„Székkutas önkormányzata és Szél István polgármester meg-
hívott bennünket a településre, jelezték, hogy szívesen látnának 
minket itt, hiszen tudják, hogy Héjja László székkutasi sensei 
szinte emblematikus figurája a sportnak, régi motoros, aki a 
községben is köztiszteletnek örvend” – mondta el lapunknak 
Márton Imre, a Nemzeti Aikido Szövetség Magyarország általá-
nos elnöke.

A december 4-i program délelőtt edzésekkel kezdődött, ahol 
150-200 harcművész is tiszteletét tette. Az idei évben pedig nem 
csak az aikido, hanem a battodo is szerepet kapott, ebben a 
sportágban is osztottak díjakat.

Nem maradtak el a minősítő övvizsgák sem, 25-30 aikidos 
és battodos is sikerrel vette az akadályt, a vizsgabizottság tagjai 
egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy jó vizsgákat láttak.

Az eredményhirdetés és a diplomák átadása után a kitünte-
téseket osztották ki.

Az Év Aikidosa címet ketten kapták meg.
Egyrészt Rigó Tamás, aki a szakközépiskola után a francia 

idegenlégiót is megjárta, 5 évig teljesített szolgálatot, az aiki-
doval pedig 2011-ben kezdett foglalkozni, ő a kalocsai Aikido 
csoport vezetője. A díjat rajta kívül Schersing Andrásnak is odaí-
télték. A fiatal sportoló több remek eredményt is megszerzett 
2015-ben, valamint munkáját példaértékűnek ítélték a mai fia-
talság számára.

Az aikidoban és az aikidoért végzett munkájáért, egyfajta 
életműdíjat kapott a székkutasi Héjja László, avagy Laci bácsi is, 
aki rengeteg tett a sportért kis hazánkban. 1986 óta minden év-
ben az ő tanyája ad otthont a Székkutasi Félnomád Budo Edző-
tábornak, amelyen volt olyan év, hogy 110 ember is részt vett. 
2016-ban harmincadik alkalommal szeretnék megrendezni ezt 
az eseményt.

Pintérné Gazdag Anett a Piero Sensei emlékére alapított díjat 
kapta meg, míg az idei évben első alkalommal a Battodo díjakat 
is kiosztották. Ezt az elismerést négyen kapták meg Kiss Csaba, 
a makói klub vezetője, Molnár János, a budapesti klub vezetője, 
Frank István, a szegedi klub vezetője valamint Czéh László, a 
pécsi klub vezetője.

Az est egy jó hangulatú vacsorával folytatódott, majd egy ka-
rácsonyi buli is lezajlott Hódmezővásárhelyen, a helyi klub szék-
helyén.

szcs



VI. évfolyam 12. szám8

Kutasi hírek
közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 3. péntekén
Kiadja: Kisbíró Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér
71.) Székkutas Község Önkormányzatának támogatásával
Felelős szerkesztő: Megyeri József (62/533-777)
E-mail: radio7@radio7.hu
Nyomás: Norma Nyomdász Kft.
    (6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.)
    Nyomdavezető: Rostás Pál
Terjeszti: Székkutas Község Önkormányzata
Megjelenik: Székkutason
Azonosítószám: ISSN 2062-3151
Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,

és nem küldünk vissza.
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

Minden jog fenntartva!

Családi események:
November hónapban:

Születés: Olasz Aranka Csilla és Ambrus Jánosnak Áron 
utónevű gyermeke.

Házasságkötés: Nagy Mónika és Suba György

Elhalálozás: Rostás József

Vásárhelykutastól 
Vásárhelyig

A Vásárhelykutastól Székkutasig című könyv november 
27-én megérkezett az „anyavárosba”, hiszen ezúttal a hód-
mezővásárhelyi Emlékpontban mutatkozott be a Szabó Eme-
se települési képviselő, kulturális tanácsnok szerkesztette 
kiadvány.

Székkutas község Vásárhelykutas néven kivált Hódmezővá-
sárhely közigazgatása alól, önállóvá vált. A 65 éves Székkutas 
múltjáról könyvet jelentettek meg: szeptember 4-én, a község 
falunapján debütált.

A könyv különlegessége, hogy a még ma élő adatközlőknek, 
idős embereknek a személyes élményeit, elbeszéléseit is magá-
ba foglalja. Ezek az emberek a ’20-as években születtek és még 
mindig köztünk vannak. Az elbeszélésükből feltárul egy olyan 
világ, ami számunkra már a múlt része.

A kötet a 19. század végétől a 20. század közepéig tekinti át a 
község történetét, így az ’50-es évekkel zárul.  A könyvben nem 
csak a kis emberek kapnak helyet, hanem nagyon sok gazda is, 
akik kiemelkedtek az átlagból.

Szép jellemzője, hogy rengeteg fotóanyagot tartalmaz, és 
ezek mellett korabeli dokumentumok is helyet kaptak, ezt az 
est résztvevői is alátámaszthatják, hiszen rengeteg képet vetítet-
tek ki a beszélgetés alatt.

Szabó Emese elmondta, hogy Székkutason nagyon jól fo-
gadták a könyvet. Az elismerő szavak közül kiemelte azt, 
amikor az egyik idősebb lakos megköszönte a kiadást, hi-
szen sok mindenről most értesült ő is, pedig átélője volt a 
korszaknak, amelyben azonban sok mindenről nem szaba-
dott beszélni.

Az Emlékpont, mint bemutatási helyszín, ebből a szempont-
ból is különleges. Nagy Gyöngyi, a közgyűjtemény történésze 
kereste fel a szerkesztőt, hogy érdemes lenne Hódmezővásár-
helyen is nyilvánosságot adni a kötetnek, hiszen egy rendkívül 
igényes és alapos alkotásról van szó.

ÉR.

Rajzoltak, énekeltek 
a Mikulásnak

A Székkutasi Líbor Ilona Óvodába járó gyermekeket sem 
hanyagolta el a nagyszakállú.

- December 4-én, délelőtt a székkutasi óvodába is ellátoga-
tott a Mikulás. A kicsik rajzokkal és énekekkel várták a Télapót 
– tudtuk meg Lázár Judittól.

Az óvodavezető elmondta, minden gyermek lelkesen készült 
a jeles alkalomra. A Mikulás ajándékokkal lepte meg az oviso-
kat.

Megyeri József


