Mindenkinek ugyanilyen boldog
hétköznapokat!

Rostás Péter alpolgármester így tekintett vissza a végéhez közeledő esztendőre:
A 2012-es év egyik legjobb dolga az volt, hogy sokkal
több személyt tudott foglalkoztatni az önkormányzat, mint
a tavalyi esztendőben, és ez a jövő évben csak emelkedni fog. Az önkormányzatnak is bővült a földterülete, így
2013-ban a mezőgazdasági közfoglalkoztatásban 30 fő
dolgozhat majd.
Továbbá nagy öröm számomra, hogy az óvoda
nyeregtető szerkezetet kapott, így már nem áll fenn a
beázás veszélye. Az idei év
sikerei közé sorolnám a
nyertes belterületi csapadékvíz elvezetését érintő
pályázatot, illetve a „Bio- és
megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogramot” is, melynek köszönhetően 2 főt tudott az önkormányzat foglalkoztatni.
Mindezek mellett a fiatalok támogatása is nagyon fontos.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójában 6 fő székkutasi diákot tudunk támogatni, 6.500 Ft/hó
összegben. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Szél
István polgármesternek a kitartó munkájáért. Nem sok
embernek van ekkora munkabíró képessége, és tenni
akarása a mai világban.
Remélem, hogy az idén beadott pályázataink is sikeres
elbírálásban részesülnek a következő évben, és a megvalósuló fejlesztések hosszú évtizedekig szolgálják majd a
falu lakosságát. A sok siker hátterében az áll, hogy a
székkutasi képviselők Székkutas hosszútávú érdekeit
képviselik.
Ezeknél is örömtelibb dolog történt az életemben, megszületett a harmadik kisunokám, Péter. A fennmaradó
szabadidőmet teljes mértékben az unokázás köti le.
Kívánom, mindenkinek ugyanilyen boldog hétköznapjai
legyenek, mint most nekem.
Kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet!

Tevékeny évet egy újabb követ

2012 is igen tevékenyen és izgalmasan telt, mondta el
Hunyák Zuzsanna jegyző, amikor arra kértük, az év vége
és az ünnepek közeledtével adjon összefoglalót székkutasi
aktualitásokról.
Ebben az évben készítették elő mindazokat a közigazgatási változásokat melyek 2013-ban lépnek életbe és
alakítják át a településen is a hivatal működését, felépítését. Mindezt oly módon, hogy abból a helyi lakosság sem-

mit sem fog megérezni, hiszen a járási elöljárónak és
munkatársaknak köszönhetőn zökkenőmentes marad az ügyintézés. Most az
év végén felgyorsultak az
események, hogy január
1-re minden a helyére kerüljön. Ezeken kívül a napi
munka és rengeteg pályázat előkészítése adott feladatot a hivatal és jegyző
számára 2012-ben.
A járási szervezetbe két hivatali munkatárs került át,
egyikük gyesen van még, a másik kolléga január 1-től már
mint járási ügysegéd végez munkát. Székkutason így
minden járási ügyet el lehet majd intézni, néhány okmányirodai eljárást kivéve.
2013 hasonlóan az idei esztendőhöz, a változások éve
lesz, melyeket már előkészítettek. Változik az önkormányzatok finanszírozása, amely az év elején ad többletfeladatot, az iskola állami fenntartás alá kerül, míg az óvoda működtetése visszakerül a település hatáskörébe.
A jegyzőasszony még hozzátette, várja az ünnepeket,
végre lehet egy kicsit a családjával a sok munka után.
Közös ebédeket, vacsorákat mindig szerveznek, ilyenkor
elsősorban a hagyományos ételek kerülnek az asztalra,
lesz töltött káposzta, sült pulyka, bejgli, az esti halászlét
pedig mindig a férje készíti el, ő maga mindig belecsempész valami különlegességet is az ünnepi menüsorba,
mint például az aszalt szilvás töltelék. A karácsonyi hangulat mindig megragadja, már két héttel ezelőtt elkezdte
feldíszíteni a lakást, melynek minden zegzuga ünnepi
díszben pompázik.
A jegyző ezúton is örömteli, békés karácsonyt és boldog új évet kívánt a Kutasi Hírek minden kedves olvasójának.

Jövőre is folytatódik a megkezdett
munka

„Mozgalmas esztendő volt az első teljes év, melyet az
Székkutasi Egyházközség élén töltöttem. Nagyon sokat
segítettek munkatársaim, Varga Árpád és felesége, Ildikó,
így a közösség szép eseményeket tudhat maga mögött.”
–
mondta
el
Laurinyecz Mihály plébános. Hozzátette, ebben az
évben ünnepelte első éves
évfordulóját
az
Egyházközségi Karitász
Csoport, amely sok területen tudott segítséget adni a
hívek közösségének. Az év
során a templom felújítására is nyújtottak be pályáza-

tot, melynek eredményét a jövő évre várják, és a pozitív
elbírálás lehetőséget ad arra, hogy a templom és környéke felújításra kerüljön.
Idén alakították ki a templomkertben a madárbarát tanösvényt is, amely nagyon sok látogatót vonz. A jövőre
nézve nem csak új akciókat terveznek, hanem az idén
megkezdett munkák folytatását is, mint például a Karitász
Csoport által szervezett papír-tégla készítő gépek reklámozását, mely idén is sok családban meleget ad.
„Minden Kedves Olvasónak Áldott Új Esztendőt és Sok
Kegyelmet Kívánok” – zárta a plébános.

Ha találkozik a zene

A székkutasi Harmonika Klubbal hetedik éve működik
együtt Labozár Antal, prímás, aki elárulta, egy nagyon
szép ünnepséget is tartottak idén. Minden évben telt ház
van, nagyon sokan szeretik Székkutason, de a környékből
is sokan ellátogatnak előadásaikra.
Ő, mint hegedűs, mindenben segíti és támogatja
a klubot, és olyan szerzeményeket is elővesznek,
amelyekről régen nem is álmodtak, így lesz ez jövőre
is.
Bár felesége sajnos kórházban van, remélhetőleg
karácsonyra hazaengedik,
így teljes lehet az ünnep.
Jövőre is szeretné a zenét
tovább folytatni, és a Harmonika Klubbal is szeretne előrelépni, de mindenekelőtt felesége gyógyulását reméli
legjobban. Azt üzeni az olvasóknak, hogy bízzunk és reménykedjük, mindenki tegye a kötelességét. Maradjon
meg a békesség, és a szeretet a világon a legfontosabb,
amit gyarapítani kell és érdemes is.

Mit vár az új háziorvos 2013-tól?

„2012-ben több jó dolog is történt velem, az első, hogy
öt éves lett a kislányom” – mondta dr. Bakos Attila,
Székkutas leendő háziorvosa, amikor arra kértük, hogy
értékelje az évét. A személyes dolgok mellett az egyik legnagyobb siker, hogy megkapta a település önkormányzatának bizalmát is, így január elsejétől itt kezdheti meg a
munkát háziorvosként.
gondolkozik, hogy a körzetet hogyan tudja a leghatékonyabban vezetni.
Dr. Bakos Attila az ünnepeket a családja körében
tölti, de Budapesten és itthon, Hódmezővásárhelyen
is terveznek családlátogatást. A 2013-as évtől azt
várja, hogy sikerül beilleszkedni a székkutasiak köréAz engedélyezési eljárá- be. „Talán a helyiek szereson már túl vannak, így tete kicsit később érkezik,
zökkenőmentesen tudnak de mindent megteszek
elkezdeni dolgozni kollégái- azért, hogy a legjobb ellával. Folyamatosan azon tást nyújtsam.”

„Ezúton is sok boldogságot, jó egészséget, sikeres új
évet kívánok az olvasóknak, és nagyon remélem, hogy
mindenkinek úgy sikerül az új év, ahogyan azt a legszebb
álmaiban tervezte” – zárta Dr. Bakos Attila.

2012 a megújulás éve volt

Székkutas egykor Hódmezővásárhelyhez tartozott, és
a járási rendszerben ismét szorosabbá válik a kapcsolat.
Évösszegző és előretekintő ünnepi összeállításunkban
Almási Istvánt, Vásárhely polgármesterét is
megkérdeztük.
nemcsak Hódmezővásárhely megjelenését formálta
át, de kedvező hatást gyakorol a térség kulturális életére is. Hasonlóképpen az
előkészítés
alatt
álló
Vásárhelyt elkerülő út az
egész térség közlekedési
rendszerét korszerűbbé,
gyorsabbá, és zökkenőmentésebbé teheti. Ami a
két település együttműködését illeti, bátran kijelentKutasi Hírek: Milyennek hetjük, hogy sikeres évet
ítéli Vásárhely és Székkutas zártunk, de természetesen
kapcsolatát, hogyan ítéli sok még a tennivalónk.
meg Székkutas polgármesHa az év végi összegterének munkáját?
zésnél a települések hatáAlmási István: Szél rain túlra is tekintünk, fonIstván új lendületet hozott tos kiemelnünk, hogy végre
Székkutas életébe és a két olyan
kormánya
van
település együttműködésé- Magyarországnak, amely
be. Partnerekké, szövetsé- partnerként tekint az önkorgesekké váltunk, akik mányzatokra. Településeink
együtt küzdenek, dolgoz- kiszabadulnak a gazdasági
nak a térség előbbre jutá- béklyókból, amelyekbe a
sáért. Az összefogás, az szocialista kormányok alatt
együtt gondolkodás, és az kényszerültek, az oktatás,
aktív, közös munka meg- az egészségügy és a közhozta az eredményét is: a igazgatás átszervezése peberuházásoktól a civil szer- dig magas színvonalú, havezetek,
alapítványok, tékony és stabilan működő
egyesületek működésének intézményeket garantál a
támogatásáig, számtalan térségben élő polgárok
célra tudtunk kisebb-na- számára.
gyobb pályázati forrást beK. H.: Mit kíván a
vonni a térség gazdasági, székkutasiaknak az ünnetársadalmi és kulturális fej- pekre, karácsonyra, újévlesztésébe.
re?
K. H.: Milyen jó dolgok
A. I.: Remélem, hogy
voltak a 2012-es esztendő- mindenki békében, boldogben?
ságban tudja eltölteni az
A. I.: 2012 a megújulás ünnepeket a családja és
éve volt. A 4,2 milliárd forin- szerettei körében. Az új
tos összköltségből megva- évre pedig jó munkát és
lósuló
Tornyai
János sok sikert kívánok!
Kulturális
Városnegyed

Kellemes karácsonyt és boldog
új esztendot kíván Székkutas Község
Önkormányzata!

