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Megjelenik minden hónapban

A gyerekekért báloztak
(4.oldal)

95 milliós beruházás kezdõdött
(2.oldal)

INGYENES

Már három gyertya ég
(5. oldal)

Székkutason is járt a Mikulás
(6.oldal)

Szél István: „Olyan települést építhetünk,
amire minden székkutasi vágyik”
„A rendszerváltás után 20 évvel beért a „székkutasi álom”: olyan települést építhetünk,
amit már mindenki várt”
(melléklet 2. oldal)

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván
a Kutasi Hírek szerkesztõsége!
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Lázár János a FIDESZ- KDNP
jelöltje a körzetben
Lázár János országgyûlési képviselõ, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelõs
kormánybiztos a FiDESZ- KDNP jelöltje a hódmezõvásárhelyimakói választókerületben. A jelöltlistát december 9-én közölte
a párt.

Lesz rendõrautó
Székkutason,
fát osztanak és támogatják
a fejlesztéseket
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95 millióból újul meg
a Mûvelõdési Ház
és környéke
December 9-én megkezdõdött az a 95 milliós beruházás,
ami során Székkutason a piacot, a Mûvelõdési Ház kül- és
belterét, valamint a fõteret fejlesztik - jelentette be Szél István polgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján.

Testületi ülést tartottak november 25-én Székkutason.
Kiderült, 200 családnak jut tûzifa kormányzati segítséggel a
fûtési szezonra, valamint egy most nyugtázott megállapodásnak köszönhetõen korszerûbb és környezetkímélõbb lesz a kommunális hulladék elhelyezése.
Központi kormányzati programnak köszönhetõen jut tûzifa
Székkutasra is - hangzott el a testületi ülésen. Lesz mivel fûteni,
200 családnak elegendõ tûzifát osztanak ki a településen. A
lehetõségre a 10.000 fõ alatti települések pályázhattak,
Székkutas felkerült a támogatottak listájára.
Szó esett arról is, hogy a helyi önkormányzat és a megyei
rendõrkapitányság közös munkájának köszönhetõen saját
rendõrautó járõrözik majd Székkutason. Az önkormányzat
garázst biztosít a jármûnek, valamint a Képviselõtestület úgy
döntött, hogy a 2013. évi költségvetés terhére 250.000 forint
támogatást biztosít a helyi körzeti megbízottak terhére.
A testületi ülésen a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
törvény önkormányzatot érintõ változásairól a Csongrád Megyei
Temetkezési Kft. ügyvezetõje, Dr. Boros Árpád beszélt. Ezután
meghatározták az önkormányzat teendõit a szociális
temetkezéssel kapcsolatban: külön helyet jelölnek ki a
temetõben erre a célra. Törvény adta lehetõség, hogy 2014-tõl a
köztemetés helyett szociális temetést is igényelni lehet majd.
Kiderült, hogy jövõ õszre 100 millió forint értékben
rekultiválják a két meglévõ szeméttelepet. A Békés Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel lefektette együttmûködési
szándékát az önkormányzat a késõbbiekre vonatkozóan. A Kftnek komoly elképzelései vannak azt illetõen, hogy hogyan
lehetne modern formában, a kormányzati programmal jól
összefésülve mûködtetni a hulladékszállítást.
Szóba került, hogy a 2014-20-as fejlesztési ciklusban a
település kitörési pontjai a helyi vállalkozások lehetnek. A gazdaságfejlesztésre kell fordítani az ide érkezõ forrásokat. A
legfontosabb a munkahelyteremtés lesz. - Szeretnénk kikérni a
helyi cégek, vállalkozások véleményét, õk maguk vázolják fel,
mire van szükségük. Õket szeretnénk erõsíteni - mondta el Szél
István polgármester.
Döntött a testület arról is, hogy kezességet vállal támogatást
megelõlegezõ hitel felvételében, hogy így segítse a civil egyesületek LEADER pályázatokhoz kapcsolódó beruházásaik
megvalósítását. Jövõ év végére összesen 20 millió forintnyi fejlesztés valósul meg így, megújul a sportcsarnok, a piac és a
Mûvelõdési Ház is.
Major Zsuzsanna

- Többnyire százszázalékos támogatottságú az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program Darányi Ignác terv
keretében megvalósuló, összesen 95 millió forint értékû
pályázat. A község a Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítõ
Közhasznú Egyesület és a Székkutasi Vendégvárók Közhasznú
Egyesületének, valamint a Székkutasi Olvasókör segítségével
fejlõdik - kezdte Szél István.
A Székkutasi Vendégvárók Közhasznú Egyesülete 40 millió
forintot nyert a Területi Gondozási Központ területének felújítására, valamint az összegbõl többek között a Mûvelõdési Ház
nyílászáróit cserélik ki, az épület hõszigetelést kap és a Pince
Klub elõtti teret is rekonstruálják. A beruházás legkésõbb 2014.
november 30-án fejezõdik be.
A Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítõ Közhasznú Egyesület "A székkutasi piac és fõtér fejlesztése parkolók,
megújítása" címmel adta be a pályázatát. A pályázat
kétharmada 100 százalékosan támogatott, míg a piac fejlesztése 85 százalékos intenzitással valósul meg.
A Polgármesteri Hivatal elõtti parkolókat alakítják át,
valamint a fõtér új díszburkolatot kap és a kerékpárút is új
nyomvonalon halad majd. A rekonstrukció összköltsége 50
millió forint, amelybe a helyi önkormányzat 13 millió forint
önerõt nyújtott.
A Székkutasi Olvasókör nyertes pályázatából 3,5 millió forint
értékben a Mûvelõdési Ház nagytermét és földszintjét,
mosdóját újítják.
Mihály Ferenc, a Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítõ
Közhasznú Egyesület elnöke örömét fejezte ki, hogy a falu alapítójának, Gregus Máté nyomvonalán tudnak haladni, és
segíteni tudnak abban, hogy fejlõdjön a falu.
- Felemelõ érzés, hogy Székkutas kultúráját és infrastruktúráját az önkormányzattal közösen tudjuk fejleszteni. Nagyon nagy
szükség van rá, hogy a megye egyik legnagyobb vidéki
Mûvelõdési Háza és annak környéke megújuljon - zárta a
sajtótájékoztatót Szombat Mihály, a Székkutasi Vendégvárók
Közhasznú Egyesületének elnöke.
Megyeri József
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„Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz
a próféták által, ezekben a végsõ napokban
pedig Fia által szólt hozzánk…”
Istennek van mondanivalója az ember számára.
Sõt, mondhatjuk azt, hogy
magának a létezésnek van
üzenete: elsõsorban az, hogy
a létet önmagában jónak és
gyarapítandónak tartja. A
puszta lét értékelésének
képessége korunk nagy
vízválasztója:
tudunk-e
örülni, tudjuk-e tisztelni azokat a létezõket, akik nem
termelnek, nem hasznosíthatóak, netalán még csak ígéret
sem igen van bennük, csak a
puszta lét. Ilyen egy csecsemõ léte is, tennivaló van vele,
fáradozás, bár van benne
ígéret is. De egy beteg csecsemõben még abból is kevés.
Legfeljebb a remény. És az Örök Lét ennek is ad értelmet,
tiszteli, szereti, feloldozza a követelmények függõségétõl,
elvárásaitól.
Isten tehát üzen az embernek arról, hogy a létezés érték,
amit meg akar osztani másokkal is. Létezni is annyi, mint
másokat puszta létükben gyarapítani: nem hasznosítani, hasznosnak lenni, hanem csupán lenni, együtt lenni. Valójában
minden ünnep errõl szól: együtt lenni. Nem pedig arról, hogy
kapni. Ha adunk is, a legértékesebb nem más, mint önmagunk,
létünk odaajándékozása. A legnagyobb elfogadás is ez
tulajdonképpen: elfogadom, befogadom azt, aki ad.
Isten így szólt az emberekhez sokszor és sokféle módon. A
létezés számtalan módján: paradox, de épp manapság, mikor
annyira teljesítményközpontúak tudunk lenni, vesszük észre a
kiszolgáltatott és sokszor már visszafordíthatatlanul deformálódott teremtett világ értékeit. A körülöttünk lévõ adott világot.
Úgy, ahogy van. Tulajdonképpen a tudomány kilencven
százaléka mind a mai napig nem más, mint ennek az adott
világnak a megfigyelése, törvényszerûségeinek rögzítése,
összefüggéseinek
felismerése,
és
csak
töredékes
konstruálása. A teremtett világé, amin keresztül Isten elsõ
üzenete, kinyilatkoztatása megszólalt: ilyen vagyok, ilyen a
mûvem: a világ és benne az ember. A harmónia, az
összefüggések, az egymást feltételezõ egymásra épülés, ami a
teremtett világban van, mind üzenet: arról szól, hogy ki az
Isten, milyen õ: hogy nincs független lét, csak viszonyulás van.
Hármas egy közösség van. Viszonyulás - a Forráshoz és egymáshoz.
De üzen a próféták létezésén, szavain keresztül is. Mert a
Forrás értelmes. Fogalmakban meghatározható és ezekben
közölhetõ. Nem csak úgy, ahogy van, hanem úgy is, ahogy
kategorizálja, fogalmakba önti magát: szavakban, értelmes
mondatokban, kerek egészben. Általános iskolai küzdelmes feladat: fiatalokat kerek egész mondatra nevelni. Nem csak
rövidítésekben, smile-kban kifejezni a mondanivalót, hanem
értelmes egész, kerek mondatokban. Nem efelé tart a világ...
De nem hagyhatjuk annyiban, mert ha nem értelmes kerek egészekben kommunikálunk, akkor a lényeg elveszhet.
Mindez: a teremtés, a próféták - elõkészület, kezdet, advent,
eljövetelre várakozás volt. Míg végül, a végsõ napokban
különleges módon szólt hozzánk: Fia által. A "végsõ idõben" azt

jelenti, hogy a lényeg megtörtént. A legfontosabb már
mögöttünk van. Mögöttünk? Nem, hanem bennünk. Hiszen
mindez nem múlt, hanem jelen. Isten Jézust a jelenben küldi
hozzánk. A liturgia nem megemlékezés, hanem megjelenítés.
Karácsony ünnepe nem visszaemlékezés, hanem részvétel. Ott
vagyunk Betlehemben, pontosabban Betlehem van itt és most.
Hiszen mindannyiunk sorsa benne van az egyszerû betlehemi
barlangistálló-sorsban. Ki ne érezte volna azt a legragyogóbb
díszletek között is, hogy ez látszat, ez a külsõ. A lényeg nagyon
egyszerû, rejtett, jászolbeli esemény: kiszolgáltatott, pelenkás
királysors, ami valamennyiünké.
Fia által szólt hozzánk: nem pusztán a szava által, sõt,
leginkább nem azáltal, hanem létében, életformájában. Hiszen
ha megkérdeznénk vallásban járatlan európai kultúrkörben az
emberektõl, mi jut eszükbe Jézusról, valószínûleg sokan idéznék a betlehemi barlangistállót. Ami egy istenfiához bizony igen
egyszerû, messze nem királyi környezet. Vagyis Isten Fia puszta
hogyan- és hollétén keresztül is üzen számunkra. Nem is kell
eleinte (harminc éven keresztül) sokat veszõdnünk üzenetének
szóbeli tartalmával, elmondják azt az események: a pásztorok,
ökör és szamár, a bárány, az angyalok, három királyok, vagy
maga Heródes és a gyermekgyilkos katonák. Jézus még egy
szót sem szólt. Csak van. És mégis mennyi üzenet Róla, Tõle,
Övéin keresztül. Hiszen amit eggyel a legkisebbnek teszitek,
velem teszitek. Ami eggyel a legkisebb enyéim közül történik,
az velem történik. Kiszolgáltatottan, rábízottan. Látjuk,,
körülötte nagyon pörögnek az események a karácsonyi
ünnepkörben, ha megidézve a történeteket. Mindegyik egy-egy
személyes üzenet. Történésekben szól, hogy könnyû legyen
megjegyezni. Könnyû legyen azonosítani saját sorsunkkal.
Mert hozzánk szól. Nem távoli idegenekhez, hanem hozzám,
Hozzád. Aki épp e sorokat olvasod. Mit üzen Nekem? Melyik
karácsonyi történet melyik részletével érinti meg akár most,
ebben a pillanatban az életemet? Õ, aki Értem is eljött, Hozzád
is eljött! És ha most megállsz az olvasásban egy pillanatra és
beletekintesz a Lelkedbe, megtalálod Õt és saját énedet. Istengyermek életedet. Királyi mivoltodat: örök lelkedet, mely halhatatlan, végtelen és önzetlen szeretetre vágyódót, azt adni is
képeset: Ünnepedet. Megváltottságodat.
Laurinyecz Mihály
esperes-plébános

Programok az egészségmegõrzés jegyében 2014-ben!
(A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1108 kódszámú "Az egészségesebb Székkutasért" elnevezésû pályázat keretében.)
2014. január 6-án, 13-án, 20-án és 27-én, 16 óra 15 perctõl
gyógytorna a Mûvelõdési Ház nagytermében.
2014. január 7-én, 14-én, 21-én és 28-án úszás, fürdõzés
Hódmezõvásárhelyen a Török Sándor Strandfürdõ és Gyarmati Dezsõ Sportuszodában. Indulás: 17 óra 30 perckor.
Jelentkezni lehet személyesen, a Polgármesteri Hivatalban,
vagy a +3630/903-01-89-es telefonszámon!
2014. január 8-án, 15-én, 22-én és 29-én, 17 óra 15 perctõl
pilates a Mûvelõdési Ház nagytermében.
2014. január 29-én, 16 órától Fõzõklub a Területi Gondozási Központban.
A foglalkozásokon való részvétel INGYENES!
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A jövõ évi búcsúig megújul
a székkutasi templom

A gyerekekért báloztak
Székkutason

Ötvenmillió forintból újul meg a székkutasi katolikus
templom. A munkálatok már megkezdõdtek, Laurinyecz
Mihály esperes plébános szerint várhatóan a jövõ
szeptemberi búcsúra minden elkészül. A szétnyíló templom
összevarrása már megtörtént - derült ki a december 16-ai
sajtótájékoztatón.

Kismajmoknak öltözött gyerekek, néptánc és jó hangulat - röviden így lehet jellemezni az immár tizenötödik
alkalommal megrendezett Jótékonysági Bált Székkutason.
November 23-án este több mint százan mulattak.

- A székkutasi Szent Mihály Templom pályázati támogatás
keretében 50 millió forintból újul meg - mondta Szél István
polgármester, akitõl megtudtuk, hogy a Jézus Szíve Plébánia
pályázata 100 százalékos támogatásban részesült. A beruházás
10 százalékát még az idén meg kellett valósítani, hogy
megkezdettnek tekintsék a munkát - tette hozzá a település
elsõ embere.
Laurinyecz Mihály szerint már nagy szükség volt a torony felújítására, így a pályázat tartalma elsõsorban erre összpontosít,
ami mellett a vakolat és a díszítõ elemek rendezésére is sor
kerül, sõt galambriasztót és villámvédelmet is kiépítenek.
- Egy modern technikai megoldással a szétnyíló épület
összevarrása már elkészült - mondta a plébános, aki hozzátette,
a beruházás során a lábazat szigetelése is megtörténik,
valamint akadálymentes feljárót és parkolót alakítanak ki.
Mindezek mellett két darab tíz férõhelyes kerékpártárolót
helyeznek ki, valamint a templom elõtti burkolat is megújul.
Továbbá nagy szükség van a csapadékvíz rendszer kiépítésére
is, ami szintén megvalósul.
A plébános reméli, hogy az idõjárás nem szól közbe, és
márciusban folytatódhatnak a munkálatok. Várhatóan a
szeptemberi búcsúval egy idõben az ünnepélyes átadás is
megtörténik.

- Ebben az évben is megrendezte a Jótékonysági Bált a
Székkutasi Líbor Ilona Óvoda és a Gregus Máté Tagintézmény
a Mûvelõdési Házban. A rendezvény bevételébõl a tervek
szerint az óvoda udvarán található játékokat bõvítjük,
valamint az iskolásoknak tanulói laptopokat vásárolunk tudtuk meg Patyi Éva megbízott tagintézmény-vezetõtõl.

A.S.

Orvosi rendelés decemberben
Kedves Betegeink!
2013.12.21-én szombaton
hétfõi rendelés szerint dolgozunk - munkanap van!
2013.12.24. és 2013.12.29. között
nem lesz rendelés-ünnepi munkarend miatt.
2013.12.30-án
keddi rendelés szerint leszünk
8.00-tól 13.00-ig és
16.00-tól 18.00-ig.
2013.12.31-én
8.00-tól 12.00-ig rendelés,
16.00-ig készenlét lesz.
Vérvétel ebben az évben
2013.12.17-én volt utoljára és
2014.01.07-én lesz legelõször.
Dr. Bakos Attila

Az estet Tóthné Kecskeméti Katalin tankerületi igazgató és
Szél István nyitotta meg. A polgármester elmondta, az esemény a korábbi évekhez hasonlóan nagy sikert aratott, több
mint háromszázezer forint gyûlt össze a tombolasorsolás
kezdetéig.
Ezt kõvetõen óvodások és diákok kedveskedtek különbözõ
mûsorszámokkal a résztvevõknek. Színpadra lépett például a
Százszorszép Nagycsoport és a Napsugár Néptánccsoport is.
Ezen kívül a kismajmoknak öltözött negyedikesek a Dzsungel
Könyvébõl adtak elõ egy részletet, míg a hetedikes tanulók
Humorzsákkal nevettették meg a közönséget. A fellépõk sora
ezzel nem ért véget, ugyanis a tanárok egy meglepetésprodukcióval szórakoztatták a megjelenteket.
A programra immár hagyományosan ellátogatott Bubela
István is. Kérdésünkre válaszolva elmondta, színvonalasnak
tartja a bált, a gyerekek mûsora is tetszett neki. Véleménye
szerint jó, hogy ilyen rendezvényeket is szerveznek a
településen.
Mészáros Antal, vásárhelyi lakos is mulatott a bálon.
Kifejtette, Székkutason született, valamint édesanyjáról, Líbor
Ilonáról nevezték el a helyi óvodát. - Rendkívül jól éreztem
magam az est folyamán, a kicsik elõadása családias hangulatot teremtett - mondta.
A talpalávalóról a Mixer zenekar gondoskodott.
Megyeri József
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A Székkutasi Vendégvárók Közhasznú Egyesülete sikeresen
pályázott a 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, Falumegújításra és
fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012tõl igénybe vehetõ támogatások jogcímre „Székkutas község fejlesztése” projektjével.
A pályázat keretében felújításra kerül a Területi Gondozási
Központ elõtti tér. A terület déli részén lévõ feltáró út kõszórással felújításra kerül, míg a Kamilla utca felõli oldalon 6 db zúzottkõ borítású parkoló és 1 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A Gondozási Központ elõtt 7 db, összesen 14 férõhelyes kerékpártároló
kerül elhelyezésre, beton térkõ burkolatra. A tér belsején beton
térkõbõl sétány kerül kialakításra, mely mellé 6 db pad, 3 db hulladékgyûjtõ mellett, 1 db napelemes kandelláber is kihelyezésre kerül.
A Mûvelõdési Ház is megújításra kerül. Kicserélésre kerülnek a
külsõ nyílászárók, az épület új homlokzatfestést kap, helyenként
kiegészítõ hõszigeteléssel és a csapadékvíz elvezetõk cseréje is
megvalósul.
A Pince Klub elõtti tér is átalakításra kerül. Több mint 260 m2-en új
térburkolat kerül kiépítésre, valamint napelemes kandelláber, 6 db
kerékpártároló, új szemétgyûjtõk és ülõpadok is elhelyezésre kerülnek.
A 100%-os támogatási intenzitású projekt összköltsége:
br. 40 009 004 Ft.
A beszerzési eljárások lefolytatását követõen, a nyertes kivitelezõ
2013. december elején átvette a munkaterületet és hozzá is látott a
Mûvelõdési Ház nyílászáróinak cseréjéhez. A jövõ év elsõ felében
pedig megkezdõdnek a kivitelezési munkák a Területi Gondozási
Központ és a Pince Klub elõtti tereken is.
A kivitelezés befejezési idõpontja: 2014. november 30.

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Kutason is égnek az adventi
gyertyák
Székkutast is átjárta az adventi hangulat, már három
gyertya ég a település adventi koszorúján.
Laurinyecz Mihály, esperes plébános áldotta, majd gyújtotta
meg a település adventi koszorújának elsõ gyertyáját, december elsején.

- A Székkutasi Olvasókör három éve kezdeményezte és azóta
minden évben átváltozik adventi koszorúvá a település
szökõkútja. "A kút formája is kerek, mint a koszorúé, így ezt a
lehetõséget nem hagyhattuk ki" - mondta Kovácsné Rostás
Erzsébet, a kulturális és civil ügyek tanácsnoka, az olvasókör
elnöke, aki december elsején köszöntötte a helyieket, majd
átadta a szót Juhász-Nagy Mihályné Miklós Rozáliának.
A 81 éves Rózsika nénitõl megtudtuk, hogy katolikus iskolába járt és negyedik osztályos korában tanulta meg a "Jézus

Kincsesbánya Székkutason!
Az Alföld kincseit dobozolja
nekünk Székkutason a Herbária
Növényfeldolgozó és Kereskedelmi
Zrt. A kamilla, ami a Kutasi Pusztában terem az egyik legértékesebb
termékük. További fejlesztésekre is
készülnek - tájékoztatott Czirbus Zoltán, a Herbária Növényfeldolgozó és
Kereskedelmi Zrt. vezérigazgatója, a
Rádió 7 Napraforgó címû mûsorában.
Közel hetvenen dolgoznak a Herbária Növényfeldolgozó és
Kereskedelmi Zrt. székkutasi növényfeldolgozó és csomagoló
üzemében, ez a létszám a jövõben bõvülhet, amennyiben a
helyi önkormányzattal együttmûködve sikerül a közmunkaprogram részeként új embereket felvenni az üzembe. Egy
pályázati lehetõségnek köszönhetõen pedig a csarnok fejlesztése is megvalósulhat - hangzott el a mûsorban.
Czirbus Zoltán vezérigazgató elmondta, a gyógyteák mellett
kozmetikumok, élelmiszerek és gyógytermékek forgalmazásával is foglalkoznak. Székkutason 15 éve nyitottak üzemcsarnokot, ahol a gyógynövény alapanyag átvételétõl a késztermék
üzemünkbõl való elszállításáig történik a munkafolyamat.
Kiderült, nagy a kereslet a gyógynövények iránt, Czirbus
Zoltán úgy fogalmazott: reneszánszát éli az iparág. Cégüknek
kidolgozott minõségfejlesztési programja van gyógynövények
feldolgozása, csomagolása a legszigorúbb minõségügyi és
technológiai elõírások betartása mellett történik.
Major Zsuzsanna

Családi események november
hónapban
Születés: Dajka Erika és Berta Balázsnak Barnabás
utónevû gyermeke.
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: nem volt
élete" címû verset, amit azóta sem felejtett el, így most
megosztotta a helyiekkel.
Mindezek után Laurinyecz Mihály esperes plébános méltatta
az ünnepet, majd meggyújtotta az elsõ gyertyát.
Kovácsné Rostás Erzsébet megköszönte mindazok
segítségét, aki valamilyen formában részt vettek a koszorú elkészítésében.
A második gyertyát december 8-án Kecskeméti Károlyné, a
Székkutasi Líbor Ilona Óvoda vezetõje gyújtotta meg. Az ünnepi
láng fellobbanása után meleg teával, pereccel és szaloncukorral kínálták meg a résztvevõket.
- Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a második gyertyát
én gyújthattam meg - mondta az óvodavezetõ, aki hozzátette,
nagyon örült neki, hogy sokan ellátogattak a rendezvényre.
A nap ezzel még nem ért véget, ugyanis a megjelenteket
jóízû beszélgetések közepette teával, pereccel és szaloncukorral vendégelték meg.
A harmadik gyertyát Szél István polgármester gyújtotta meg, a
negyediket Vladár Sándor, református lelkipásztor lobbantja fel.
A.S./Megyeri József
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A Székkutasi Tömegsport Klub sikeresen pályázott a
102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, Falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével
2012-tõl igénybe vehetõ támogatások jogcímre "A székkutasi
Sportcsarnok felújítása" projektjével.
A pályázat keretében a sportcsarnok és az öltözõ épületén kicserélésre kerülnek a külsõ nyílászárók, megújul az
épületek fûtési rendszere, valamint a sportcsarnok teljes
utólagos hõszigetelést, illetve homlokzati színvakolatot kap.
A 100%-os támogatási intenzitású projekt összköltsége:
br. 49 036 525 Ft.
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen, a nyertes
kivitelezõ 2013. november 20-án átvette a munkaterületet és
a sportcsarnok épületén már el is indult a nyílászárók cseréje, valamint a külsõ hõszigetelõ panelek felszerelése. Az idõjárás függvényében a következõ hetekben a kültéri
munkálatok tovább haladnak, majd a jövõ év elején a
kazánház és a fûtési rendszer felújításával illetve öltözõ épület elektromos hálózatának szabványosításával folytatódnak
a munkálatok.
A kivitelezés várható befejezési idõpontja: 2014. április 30.

Sopronba vittük
Székkutas hírnevét
Az idei év szeptemberében ötödik alkalommal lépett fel a
Székkutasi Nyugdíjas Klub tánc- és énekcsoportja a Sopronban
megrendezett Nemzetközi Nyugdíjas Találkozón. A rendezvény
reggel 9 órától este 18 óráig tartott, melyet este bál követett.
Felléptek hazai és nemzetközi csoportok igen színvonalas, 1015 perces mûsorokkal. A találkozót - a nagy sikerre való
tekintettel - minden évben megrendezik. Mi 2007-ben léptünk
fel elõször, és a siker meghozta eredményét, mely alapján
minden évben szívélyes meghívást kaptunk.
Kezünkben egy csuhéból készült, gyönyörû, 60 szálas
rózsakosárral érkeztünk, melyet Szabóné Erzsike készített.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Polgármesteri Hivatal
támogatását, mely megkönnyítette utazásunkat.
Sikeres szerepléssel háláltuk meg a segítséget. Kettõ tánccal
léptünk fel, melyeket a rendezõ az elõzõ évek sikere alapján
külön kért.
Délelõtti fellépésünk olyan sikeres volt, hogy felkértek bennünket, hogy a mûsor befejezéseként még egyszer adjuk elõ. A
közönség hosszú tapsa minden fáradságunkat elûzte. Búcsúzáskor teljesen természetes volt a jövõ évi meghívás.
A Nyugdíjas Klub nevében még egyszer szeretnénk
megköszönni Szél István polgármester úrnak az önzetlen
támogatását.
Tóth Antalné,
a Nyugdíjas Klub társelnöke

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Kedves Mikulás!

Kutason is járt a Mikulás
Sûrû programja volt a nagyszakállúnak december 5-én,
ugyanis rengeteg gyerkõc kívánságát kellett teljesítenie. A
Mikulást Székkutason is nagyon várták.

Nagyon örültünk, hogy teli puttonnyal
érkeztél hozzánk az oviba és az iskolába, s volt zsákodban minden jó!
Ígérjük, jók leszünk!
Szeretettel várunk jövõre is!
Az ovisok és az iskolások
Köszönet a Mikulás TÁMOGATÓINAK!

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.
MEGHÍVÓ
A Székkutasi Olvasókör értesíti és szeretettel meghívja az
érdeklõdõket - 15-99 éves korig - társastánc kezdõ és haladó
tanfolyamra a Székkutasi Mûvelõdési Házba.

Évek óta december 5-én érkezik meg a Mikulás Székkutasra,
ami idén sem volt másképp. A rénszarvasokat jelképezõ
lovakkal elõbb tett egy kört a településen, majd a gyerekek nagy
örömére elõvette puttonyát és ajándékokat osztott. A fiatalok
nagy örömmel fogadták a lapföldi nagyszakállút.
- A télapó puttonya kilenc civil szervezet és öt magánszemély
támogatásával telt meg - tudtuk meg Kovácsné Rostás Erzsébet
kulturális tanácsnoktól.
A.S.

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:
2014. január 06-án, 18 órakor.
Jelentkezni lehet
Ambrus Beátánál 06-30-680 0012,
és Szabó Emesénél a 06-20-233 1388 telefonon január 04-ig.
a Szervezõk
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
2013. november 23-án immáron 15. alkalommal rendeztük meg hagyományos jótékonysági bálunkat. Nagy
örömünkre sokan elfogadták meghívásunkat, jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket, és ezáltal is támogatták a
gyermekeket.
A székkutasi gyermekek és a pedagógusok nevében
ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
bármilyen formában, felajánlásaikkal, adományaikkal vagy
munkájukkal hozzájárultak a bál sikeréhez. A szülõk és a
támogatók közös összefogásának köszönhetõen több mint
380 ezer forint gyûlt össze, amely a Székkutasi Gyermekek
Tanulását és Mûvelõdését Segítõ Alapítvány számláját gyarapítja. Terveink szerint az óvoda az udvari játékok fejlesztésére, az iskola tanulói laptopok vásárlására fordítja a bevételt.
Köszönjük az egész éves támogatását Székkutas Község
Önkormányzatának, Kovács Gábor Úrnak, Mészáros Antal
vállalkozónak és Kóczán Antal István gazdálkodónak, akik
az idén is sokat tettek a székkutasi gyermekekért.
Bízunk a további sikeres együttmûködésben!
Patyi Éva
tagintézmény-vezetõ

TÁMOGATÓINK
3. osztály szülõi
munkaközössége
Ábel István és családja
Autóscsárda
Bacsa Zsolt és családja
Bagi Szilárd és családja
Bajnóciné Tatár Beatrix
Bakos Mihály és neje
Bubela Istvánné
Buzi Imre és családja
Czövek István és családja
Csikós Miklós és családja
Csizmadia Pékség, Orosháza
Dajka Andrásné és családja
Dimák Sándor és családja
Fabó Krisztián és családja
Fehér Imre és családja
Fontana Credit
Takarékszövetkezet
Forrai Tibor
Földházi András és családja
Gazdabolt
Giayné Olasz Szilvia
Herbária Zrt.
Horváth Pál és családja
Hunyák Zoltánné
Kapocsi János és családja
Karasz Hilda
Kecskeméti Károly és családja

Kenéz Dalma
Kenéz Róbertné
Kismárton György és családja
Kruzslicz Tamás
Lászlai Ferenc és családja
Lengyel László és családja
Mészáros Antal
Munkácsi Norbert és család
Olasz Mónika
Pádár András és családja
Paplukács Dóra
Prágainé Szabó Terézia
Rostás Péter alpolgármester
Sápi-Nagy család
Szabó István és családja
Szabó János
Szakács Zoltán és családja
Székkutasi Olvasókör
Szél István polgármester
Szilágyiné Fejes Ildikó
Szolnok Coop Zrt.
Szuromi Sándor és neje
Szûcs János és családja
Tembel Tibor
Török Nándor
Verók Józsefné
Võneki Gábor és családja
Zója Cukrászda

Köszönet
a közfoglalkoztatottaknak
A közfoglalkoztatásban dolgozók éves munkáját
köszönték meg december 16-án Székkutason, ami már 2010
óta hagyomány a településen. A munkások az ebéd mellett
2500 forint értékû csomagot is kaptak.
Már három éve hagyomány a településen, hogy így év végén
megköszönik a közfoglalkoztatottak éves munkáját. Ilyenkor
egy ebédet fogyasztanak el együtt, majd ajándékcsomagot
kapnak.
- Idén közel 140 ember dolgozott, dolgozik a településen a
közmunkaprogramban, akiket december 16-án vendégül láttak
a Fûzfa Sörözõben. A menü a településen nevelkedett
tyúkokból készült leves, valamint pörkölt volt, de asztalra
kerültek a munkások által termesztett zöldségek is - számolt be
lapunknak Szél István polgármester.
Székkutason legtöbben a mezõgazdasági programban dolgoznak, amit jövõre tovább szeretnének bõvíteni. Idén három
hektáron fõként hagymát, burgonyát, piros paprikát, míg jövõre
az államtól kapott 10 hektáros területen zömében cirkot és
kamillát termesztenek majd.
Szél István elmondta, hogy a megtermelt zöldségek, gyümölcsök egy része saját felhasználásra került, de a munkások is
vihettek belõle haza.
- Ilyenben még nem volt részem, de nagyon örülök neki,
hogy meghívtak - mondta Kis Sándorné, a székkutasi emlékház
gondnoka. A kutasi hölgy elmondta, egyelõre a szerzõdése
rövid idõre szól, de bízik benne, hogy tovább tudják majd foglalkoztatni.
A.S.
A Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítõ Közhasznú
Egyesület sikeresen pályázott a 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, Falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások jogcímre
„A székkutasi piac és fõtér fejlesztése, parkolók megújítása”
projektjével.
A pályázat keretében felújításra kerül a Béke utca, Polgármesteri
Hivatal elõtti része, ahol 9 db szabványos parkoló kerül kialakításra.
A Mûvelõdési Ház elõtti zöldterület is átalakul. A bejárat felõli
oldalon egy 600 m2-es térkövekkel borított tér kerül kialakításra, új
zászlótartó oszloppal, új padokkal és ülõkékkel, új hulladékgyûjtõkkel és 12 db, összesen 24 férõhelyes új kerékpártárolóval.
A Mûvelõdési Ház piactér felõli oldala is felújításra kerül.
Zöldterület megújítással a köztéri alkotások is keretbe lesznek foglalva és a kerékpárút jelenlegi nyomvonala is áthelyezésre kerül, ezzel
egy 1066 m2-es térkõvel borított közösségi tér kerül kialakításra. A
Mûvelõdési Ház oldalánál fedett árusítóhelyek épülnek. Beszerzésre
kerülnek árusító asztalok, ülõpadok, szemétgyûjtõk.
A 100%-os támogatási intenzitású projekt összköltsége:
br. 45 399 002 Ft.

Adventi délután a Retro
Pince Cafénál
Szeretettel várjuk a település
apraját és nagyját a
2013. december 22-én, 13 órától
megrendezésre kerülõ adventi délutánra.

A beszerzési eljárások lefolytatását követõen, a nyertes kivitelezõ
2013 decemberében átvette a munkaterületet és hozzá is látott a
Mûvelõdési Ház elõtti terület felújításához. A jövõ év elsõ felében
pedig megkezdõdnek a kivitelezési munkák a Piactér felõli oldalon
és a Béke utcán is.
A kivitelezés befejezési idõpontja: 2014. november 30.

Állatsimogató
Kézmûves játszóház a karácsony jegyében
Társasjáték-party

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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„Nõ a fény, és visszaszorul a sötétség”
Vladár Sándor református lelkipásztor a következõ
ünnepi gondolatokkal köszönti a székkutasiakat:
„Az egész adventi idõszak a karácsonyi készülõdés része.
Nem csak azért, mert be kell szerezni a fát, az ajándékokat,
hanem azért is, mert az ünnepre nem lehet csak úgy „beesni”.
Fontos, hogy az ember megfelelõ lelki állapotban érkezzen az
ünnephez.
A karácsony elõtti idõszak a felkészülésrõl szól. Kérdés, hogy
ki tudja-e valaki ezt a négy hetet használni és tud-e „teljesíteni”
ilyenkor? Hogy mit kell ilyenkor „teljesíteni”? Szeretetet. Ez az,
amire minden ember vágyik.
Erre az érzésre minden embernek szüksége van, de sokan
még önmaguknak sem vallják be. A kisebb gyerekek mindenképpen kimutatják, hogy mekkora szeretetre van szükségük, míg
a nagyobbak már próbálják titkolni, a felnõttek még inkább.
Személy szerint, nekem, mint lelkipásztornak ez a négy hét
azt jelenti, hogy keresni az embereket, szeretetet adni, és kérni

Ön kirõl nevezné el Székkutas
megújuló sporttelepét?
Ha Ön ismer olyan személyt, aki sportteljesítményével
nagyban hozzájárult településünk hírnevének öregbítéséhez, és úgy gondolja, hogy a felújított sporttelep méltó
lehet a sportoló nevének viseléséhez, úgy elküldheti az illetõ nevét e-mailben, a fejlesztes@szekkutas.hu címre, vagy
leadhatja javaslatát a Községi Könyvtárban, valamint a
Polgármesteri Hivatalban is.

A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Mûvelõdését Segítõ Alapítvány sikeresen pályázott a 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, Falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével
2012-tõl igénybe vehetõ támogatások jogcímre „A székkutasi Sportpálya és
Játszótér fejlesztése” projektjével.
A pályázat keretében korszerûsítésre kerül a futballpálya világítása, 40
db 3 állású fényvezetõ felszerelése történik meg. Megújul a locsolórendszer,
új szivattyúk és locsolótömlõk lesznek beszerezve.
Új salakos futópálya kerül kialakításra, 300 m-es hosszúságban 2 sávon,
100 m-es egyenes szakaszon pedig 4 sávon. A strandröplabda pálya is felújításra kerül homokcserével 40 cm-es homokterítéssel. A meglévõ homok
eltávolítása után az altalaj mintegy 30 cm-es vastagságban kitermelésre,
elszállításra kerül. Az aszfaltpályán 2 db kosárlabda állvány és palánk kerül
rögzítésre. A sportpályák védelme érdekében 176 m hosszúságban a
meglévõ beton kerítés oszlopok megtartása mellett új horganyzott drótfonatos kerítés készül. A jelenleg védelem nélküli vasút felõli szakaszon új
kerítés létesül. A 47-es sz. fõút felõli oldalon horganyzott táblás kerítés elemek épülnek 63 méteren, a kerítésbe egy darab kétszárnyú, 4,0 m széles
kapu és két db 1,2 m széles egyszárnyú kapu kerül beépítésre.
Az öltözõ épülete melletti és mögötti részén akadálymentes játszótér
kerül kialakításra, több játszótéri elemmel, melynek megközelítése is akadálymentesen - térburkolattal ellátva - biztosított lesz.
A 100%-os támogatási intenzitású projekt összköltsége:
br. 22 784 637 Ft.
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen, a nyertes kivitelezõ 2013.
november 20-án átvette a munkaterületet és az õszi futballidény végével,
november végén hozzá is látott az új futópálya nyomvonalának kijelöléséhez
illetve a 25 cm mélységû tükör elkészítéséhez. Az idõjárás függvényében a
következõ hetekben a munkálatok tovább haladnak a futballpályán, majd
jövõ év elején az új játszótér és a kerítés építésével folytatódnak a
munkálatok.
A kivitelezés várható befejezési idõpontja: 2014. április 30.

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

is. Erre akar Isten megtanítani bennünket. Hiszen Õ az, aki annyira
szerette a világot, hogy
ideadta egyszülött fiát,
hogy ne vesszünk el.
Mit jelent számunkra,
hogy készülünk a karácsonyra? Azt, hogy
Székkutas fõterén minden vasárnap délután
meggyújtjuk az adventi
gyertyát. Mindig más
gyújtja meg, hogy minél inkább megjelenjenek a település
lakói, és, hogy együtt készüljünk arra, hogy nõ a fény és szorul
vissza a sötétség.
Jézus szeretete a miénk is, nekünk is áldást ad, és általa mi
is áldássá válhatunk mindenki számára. Kívánom, hogy ezen az
ünnepen mindenki számára így legyen, így történjen!”
Megyeri József

A Könyvtár ünnepi nyitva tartása
december 21. (szombat) 8 - 12 óráig NYITVA!
december 23. - 2014. január 04 -ig
A MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS A KÖNYVTÁR
Z Á R V A,
- ún. „szénszünetet” - tart.
Nyitás: 2014. január 06. (hétfõ) 8 óra
Szilágyiné Fejes Ildikó
A Községi Könyvtár könyvállománya negyedévente új
könyvekkel gyarapszik. Szeretettel várom kedves mostani, és
leendõ olvasóimat az új évben is.
Köszönjük a felsorolt civil szervezeteknek és
magánszemélyeknek a Falumikulás puttonyába hozott édességeket, gyümölcsöket: Mozgáskorlátozottak helyi csoportja;
Gregus Máté Kertbarát Klub; Nyugdíjas Klub; Harmonika Klub;
Kamilla Dalkör; Székkutasi Olvasókör; Székkutasi Motoros Baráti
Kör; Lovas Egyesület, Horgász Egyesület; Fehér Imre és családja;
Dajka Andrásné; Szilágyi Ernõ és családja; Hegyi Jánosné és
családja; Kovácsné Rostás Erzsébet.
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