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Sportfejlesztés, 
piacújítás

Április végén tartotta soron következő ülését Székkutas 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

A testület elfogadta a 2015. évi költségvetés zárszámadását. 
E tekintetben a település vagyona 2,6 milliárd forintra nőtt. En-
nek jelentősége abban rejlik, hogy átadták az új szennyvíztisztí-
tó telepüket. „A település vagyona ekkora még soha nem volt. 
Reményeink szerint egy-két éven belül ez 3 milliárd forintra fog 
növekedni az uniós fejlesztéseknek köszönhetően” – szögezte 
le Szél István, Székkutas polgármestere. Mindezek mellett 70 
milliós megtakarítást sikerült abszolválni az elmúlt év tekinte-
tében.

További pályázatok beadásáról is tárgyaltak: a TAO-program-
ban közel 20 millió forint értékű sportfejlesztési programot in-
dítanak. Ennek keretében a sportcsarnok padlóját újítják meg, 
egészségügyi berendezéseket fognak majd vásárolni (defibril-
látort, orvosi szekrényeket), valamint az öltözőkhöz különféle 
bútorokat. Továbbá a sportlétesítményhez szükséges eszközök 
beszerzéséről is döntöttek.

Tárgyaltak arról is, hogy a Piroska idegenforgalmi projektjü-
ket elindítják, ez a jövő évben 100 milliós összeggel valósulhat 
meg.

Valamint azt is megszavazta a grémium, hogy a székkutasi 
piacot fejlesztik és bővítik, mintegy 58 millió forintból.

G.

Határtalanul kirándulás 
– Szerbiában jártunk

2016. május elején iskolánk kilenc  7. osztályos tanulója  
a Határtalanul! – Kalandok a Vajdaságban 2016 c. pályázat 
keretében határon túlra lépett. Az élmények sorozata előtt 
minden nebulónak részt kellett vennie néhány előkészítő 
foglalkozáson. Itt előre megismerkedtünk pár látványosság-
gal és magával az országgal egy vetélkedő keretében; ahol 
természetesen a kutasiak 1 ponttal taroltak.

Hétfőn reggel már mindenki időben megérkezett. Nem is 
gondoltunk arra, hogy mennyi fergeteges élménnyel és új ba-
ráttal térünk majd vissza. Könnyes búcsút vettünk kísérőinktől, 
de nem mi, hanem ők törölték a szemüket. Később a határnál 
büszkén szorongattuk személyinket, és csillogó szemmel mu-
tattuk a határőrnek. A hét alatt rengeteg dolgot láttunk. Köztük 
a mokrini hidat, alatta az Arankával; Szabadka, Palics, Zenta, 
Pétervárad, Karlóca, Torontálvásárhely, Szendrő, Belgrád és 
Nagybecskerek természeti és szellemi értékeit. 

Fellépcsőztünk Zenta és Szabadka városházájának tornyá-
ba is. A Zentai- csata története pedig szállóigévé vált. Megláto-
gattuk a testvériskoláinkat, ahol bemutattuk a prezentációin-
kat egymásnak. A fiúk még egy baráti focimeccset is játszottak, 
miközben a csapat másik fele, a «faültető brigád» csemetét 
ültetett. De minden közül talán a nap végére kiérdemelt pihe-
nés, vacsora és fakultációs program volt a legjobb. 

A szállásaink gyönyörűek voltak, reggelikor és vacsorakor 
azt se tudtuk, mit pakoljunk a tányérunkra. Minden nap kel-
lett úti naplót írnunk, de néha kaptunk egy kis engedményt. A 
szerbiai tanulók este eljöttek hozzánk a szállásunkra. Először 
nem volt kedvünk ismerkedni, de a végére nagyon is jól sült 
el a dolog.

Élményeinket mi sem bizonyítja, mint a rengeteg kép, ami 
készült, a percekig tartó élménybeszámolók, az új facebookos 
ismerősök, és a szintén hosszú percekig tartó nevetés egy-egy 
vicces szituáció ecsetelése után. A lényeg pedig, hogy jól érez-
tük magunkat, és tudással gyarapodva tértünk haza. 

Bánfi Kata 7.d

FELHÍVÁS!
Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

értékesítésre meghirdeti azon tanyabejárókat, amelyeken 
az adott tanya tulajdonosán kívül más nem közlekedik, és 
nem szolgál más egyéb ingatlan kizárólagos megközelíté-
sére.

Kérjük, hogy amennyiben élni kíván vételi szándékával, 
az jelezze a Székkutasi Polgármesteri Hivatalban Hunyák 
Zsuzsanna jegyzőnél.

A beérkezett igények után az ingatlan-nyilvántartási ada-
tok, helyszíni szemle és földmérés után megvizsgálásra 
kerül, hogy a tanyabejáró utak átminősíthetőek-e „kivett” 
területté. Amennyiben a feltételek fennállnak, az értékesí-
tésről a Képviselő-testület hoz döntést.
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Családi sportolás 
Székkutason

Április 30-a a sport napja volt Székkutason. Székkutas 
Község Önkormányzata a Sportcentrumban szervezte meg 
a Családi - és sportnapot, ahol a mozogni vágyók többféle 
sportot is kipróbálhattak.

Reggel 8:30-tól a helyi futók népszerűsítették a moz-
gást, a futást. A vártnál több érdeklődőt vonzott ez a prog-
ram, kb. 50 székkutasi jelent meg már a reggeli órákban. 
A futók után Bagi Mátyás tartott rendhagyó testnevelés órát a 
felső tagozatos diákoknak. Közvetlen utána Huszka Dávid tartott 
Cross Kids edzést a fiataloknak. 11 órától Boot camp edzésen 
vehettek részt az érdeklődők, amit Nagy Kálóczi Attila tartott. 
Őket a Máté Taekwondo és Hapkido KHSE tagjainak bemutató-
ja követett, valamint egy taekbo edzésen is áteshettek a meg-
jelentek.

„Levezetésképpen” Bagi Mátyás funkcionális tréner tartott 
crosstraining edzést, ami ismét nagy sikert aratott. Zárásként 
Csanádi Anita streching órájával nyújthatták le izmaikat a fáradt 
sportemberek.

Székkutas Község Önkormányzata fontosnak tartja a sportot 
és az egészséges életmódot, ezért támogatja az ilyen jellegű 
kezdeményezéseket, programokat. A mozgás az első lépés az 
egészség felé, ezért minél több lakosnál szeretnék elérni, hogy 
naponta sportoljon.

A nap folyamán a gyerekek ugrálóvárazhattak, játszhattak 
pingpongot, focizhattak, tollasozhattak, az idősebbek pedig in-
gyenesen használhatták a Sportcentrum edzőtermét.

„Én úgy gondolom, hogy megérte megszervezni a napot. 
Mindig azt mondom, hogy ha már egy ember eljön, meg kell 
tartani az edzést, hiszen az, aki megjelent, megérdemli, hogy 
mozoghasson” – nyilatkozta Bagi Mátyás.

Sz.Viktor

Nincs gond  
a vízzel

Több olvasónk is arra panaszkodott, hogy szagos és iha-
tatlan a víz Székkutason. Emiatt megkerestük Varga Feren-
cet, az Alföldvíz Zrt. 4-es számú területi divízió vezetőjét.

Mint elmondta, a településen víztározó-felújítás zajlik, ezért 
közvetlenül a hálózatba kerül a víz. – Emiatt lehet a székkutasi 
ivóvíz nem megszokott szaghatása, ami azonban a minőséget 
és fogyaszthatóságot nem befolyásolja – ismertette a szakem-
ber. 

A legutóbbi vízminta vizsgálatot május 12-én végezték. Az 
eredmény: mind bakteriológiai, mind kémiai szempontból ki-
fogásolhatatlan a község ivóvize. 

A munkálatok várhatóan egy-két héten belül befejeződnek. 
Jelenleg a tározó fertőtlenítése zajlik. Ez idő alatt többször háló-
zatöblítést is végez a szolgáltató.

Megyeri József

Pünkösdölő  
fesztiválon a kutasiak

Idén is részt vett a székkutasi Napsugár Gyermeknéptánc 
Csoport az Orosházi Pünkösdölő Gyermeknéptánc Feszti-
válon május 21-én – tájékoztatta lapunkat Kovácsné Rostás 
Erzsébet, a Székkutasi Olvasókör elnöke. 

A Napsugár csoport a megalakulása óta minden évben meg-
hívást kap az orosházi fesztiválra, amit a helyi Eötvös József Ka-
tolikus Általános Iskola és Óvoda szervez. 

9 gyermekcsoport adta elő az egész évben tanult koreográfi-
áit. A székkutasiak közül óvodások és iskolások is részt vettek 
az eseményen. – A gyerekek dél-alföldi játékokkal, táncokkal 
álltak a közönség elé, valamint játékos formában bemutatták 
a kukoricafosztás történetét is – mondta Kovácsné Rostás Er-
zsébet.

A fesztivál – mint minden évben – idén is a hagyományőrzés 
jegyében telt. A mulatságra a környező településekről, például 
Csorvásról és Tótkomlósról is érkeztek vendégek. 

Megyeri József 

Székkutasi magazin a Rádió 7-ben!
Hallgassa Ön is a Székkutasi magazint, június 3-án, pén-

teken 13 óra 15 perckor! Műsorunkban beszámolunk arról, 
hogy sportnapra készül a település, valamint arról is, hogy 
milyen programokat szervezett a Székkutasi Líbor Ilona 
Óvoda. Arról is szó esik, hogy Orosházán járt a Napsugár 
Gyermeknéptánc Csoport. Tartsanak velünk a 96.8, a 97,6 és 
a 107.0-s Mhz-n, ahol mindennap hallhat friss információkat 
Székkutas életéről!
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Kirándulás, bábszínház 
az ovisoknak

A május hónap sem telt eseménytelenül a Székkutasi Lí-
bor Ilona Óvodába járó gyermekek számára. A kicsik kirán-
dultak, bábelőadáson vettek részt, valamint a Madarak és 
Fák Napja alkalmából ünnepeltek is – tudtuk meg Lázár Ju-
dit óvodavezetőtől.

Az óvodában május 2-án, hétfőn a Ficánka és a Százszorszép 
csoport köszöntötte az édesanyákat és a nagymamákat. 

A gyerekek május 10-én a Békés megyei Pusztaottlakára ki-
rándultak. Összesen 36 ovis utazott az ottani vadasparkba, ahol 
lovagoltak, állatokat etettek, ugrálóváraztak, valamint lovasko-
csin vitték őket. 

Május 10-e a Madarak és Fák Napja. Az óvodában ez alka-
lomból is rendeztek ünnepséget. Május 20-án pedig Barkóczi 
Titanilla érkezett az intézménybe, hogy egy bábelőadással ör-
vendeztesse meg a székkutasi gyerkőcöket. 

- A kirándulást és a bábszínházat a Székkutasi Gyermekek 
Művelődését és Tanulását Segítő Alapítvány finanszírozta, amit 
ezúton is köszönünk – mondta Lázár Judit, aki hozzátette, idén 
június 4-én, szombaton tartják az óvodai évzáró és ballagási ün-
nepséget a helyi Művelődési Házban.

Megyeri József 

Dél-Erdélyben jártunk
Pünkösdi kirándulást szervezett az Örök Ifjak Klubja.  

Arad, Máriaradna, Solymos vára, Marosillye – Bethlen szülő-
háza – voltak első napi úticéljaink.

A többségében magyarok lakta településen, Csernakeresz-
túron szálltunk meg két nap. Vasárnap Petrozsény, a Retyezát 
hegység meghódítása tette felejthetetlenné a napot. A felvonó-
val 1800 m-re jutottunk, majd hegyi sétánk során megcsodáltuk 
a hegycsúcsokat. Barlangtúra, Vajdahunyadvár és a helyi tájház 
megtekintése után finom vacsora várt bennünket. Hétfőn Déva 
várát néztük meg. A Fehér-Kőrös mentén vezetett utunk haza-
felé. A Világosi Vár felé gyalogtúrát tettünk, valamint a szépen 
kiépített Maros-parton, Aradon sétáltunk.

 
Kovácsné Rostás Erzsébet
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Az elmúlt hetven évre 
emlékeznek

Nagyszabású eseménnyel készül a Tömegsport Klub 
Székkutas és Székkutas Községi Önkormányzat június 11-én, 
szombaton. Az egész napos programon az elmúlt 70 év helyi 
sporteseményeire emlékeznek.

Az idei év nagyon jelentős a székkutasi sport életében, ugyan-
is ezelőtt 70 évvel, 1946-ban alakult meg az első helyi sportegye-
sület – mondta lapunknak Horváth Zoltán. A Tömegsport Klub 
Székkutas elnöke hozzátette, ennek alkalmából méltóképp sze-
retnének tisztelegni az elmúlt hét évtized előtt. 

Június 11-én, szombaton színes rendezvénysorozattal készül 
a település. Délelőtt sporttörténeti kiállítás nyílik a Művelődési 
Házban, ahol régi fotókat, újságcikkeket és relikviákat mutatnak 
be az érdeklődőknek. 

12 óra 45 perctől sportrendezvények kezdődnek. Az ünne-
pélyes megemlékezést követően a Sportcentrumban futball és 
kézilabda bemutatót, cross training és pilates edzést, valamint 
utánpótlás és felnőtt labdarúgó mérkőzéseket szerveznek. Este 
kiosztják a Székkutas Sportjáért Díjakat. Az egész napos prog-
ram vacsorával zárul.

A Tömegsport Klub Székkutas a helyi önkormányzattal kö-
zösen szervezi az eseményt. - Reméljük, hogy minél többen 
ellátogatnak a programokra, ugyanis azt szeretnénk, ha a te-
lepülés múltját tiszteletben tartanák a lakosok – folytatta Hor-
váth Zoltán. Az elnök szerint a nap nem csak a székkutasiaknak 
szól, hanem a környékbelieknek is, ugyanis számos vásárhelyi 
és orosházi mondhatja el magáról, hogy szerepelt valamelyik 
székkutasi szakosztályban. – Őket is szeretettel látjuk. A célunk, 
hogy összeüljenek mindazok, akik kötődnek vagy kötődtek a 
helyi sportélethez, és elbeszélgessenek az elmúlt évekről, évti-
zedekről – fogalmazott Horváth Zoltán. 

Megyeri József 

Álláslehetőség!
A Hungerit Zrt. munkavállalók jelentkezését várja.
Három település érintésével indítanának új járatot, Szék-
kutas, Nagymágocs és Derekegyház útvonalán.
Amit kínálni tudnak:
- biztos kereset
- munkaruha
- munkába járás saját autóbusszal, a munkavállalók szá-

mára térítés nélkül
Munkáról:
- fizikai, főként szalagmunka könnyebb és nehezebb 

munkaműveletekkel
- csirke és nagytestű baromfi (kacsa, liba) feldolgozása, 

darabolása
- két műszakos munkarend
- húsfeldolgozásból adódóan hűtött helyiségben folyik  

(12 0C) a munkavégzés, biztosítunk munkaruhát, mel-
lényt, de szüksége lesz meleg ruhára, amit a fehér mun-
karuha alatt tud viselni

Amit kérnek:
- orvosi alkalmassági vizsgálat
- 8 általános iskolai végzettség
- betöltött 18. és 60. életév között
- dolgozni akarás
Kapcsolatfelvétel:
A humánpolitikai főosztály munkatársai érhetők el.
Felvilágosítás, jelentkezés: 63/510-544, 63/510-675
Személyes ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 7:00-
8:00 és 14:00-15:00 és péntek: 7:00-8:00 és 12:00-13:00 
óra között.

Kampány  
a parlagfű ellen

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) országos kampányt 
indít a parlagfű elleni védekezés fontosságáról több szerve-
zet közreműködésével.

Az FM MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a tárca 
mellett részt vesz a kampányban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi 
Kamara, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és az Országos Pol-
gárőr Szövetség.

A parlagfű elleni állami szerepvállalás fő iránya a prevenció, 
ezért a hatósági munka támogatása mellett nagyon fontos a 
megelőzést segítő kommunikáció, az együttműködés az érintett 
társadalmi szervezetekkel, civilekkel – írták.

Közölték: a parlagfű okozta veszélyek tudatosítása mellett 
elengedhetetlen, hogy az emberek megismerjék a növényt, és 
tegyenek azért, hogy lakókörnyezetük gyommentes legyen. Erre 
a többi között gyógyszertárakban elhelyezett plakátokkal hívják 
fel a figyelmet.

A Parlagfű Kisokos című kiadvánnyal idén további 1500 általános 
iskola 3-4. osztályos tanulói ismerkedhetnek meg – tették hozzá. 
A tárcának parlagfű elleni védekezésre idén 46,1 millió forint áll 
rendelkezésére.

Forrás: mti.hu

Székkutas Község Önkormányzata szervezésében 
2016. május 31. napjától minden héten, kedden 14:00-
15:00 óra között, két csoportban gyógytorna indul Dukai 
Kornél gyógytornász vezetésével a Sportcentrumban.

A gyógytorna olyan speciális csoportos mozgásterápia 
lesz, melyet súlyosabb gerinc és ízületi betegségben szen-
vedők, agyi infarktus utáni fejlesztésre szorulók, protézis-
sel élők számára szervezünk. 

Jelentkezni személyesen az orvosi rendelőben, 
a nővéreknél lehet, vagy az alábbi telefonszámon: 

+3662/293-701. 
A foglalkozásokon egyszerre 10-15 főnél több beteggel 

érdemben a gyógytornász nem tud foglalkozni. Előre be-
jelentkezettek előnyben!

A keddi gyógytorna mellett a hétfői, Kruzslicz Péter ál-
tal tartott foglalkozás is megmarad. 
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Sikeres programok 
Székkutason

Több sikeres rendezvénynek otthont adott a közelmúlt-
ban Székkutas. A helyiek kerékpártúrán és pünkösdölőn is 
részt vehettek.

Szabó Emese, a község kulturális és civil ügyek tanácsnoka 
ismertette, az események az Emlékház és Székkutas Községi 
Önkormányzat szervezésében valósultak meg.

Május 6-án a Madarak és Fák Napja alkalmából kerékpártú-
rát rendeztek a községben. A főként iskolásokból álló csapat 
Székkutas jellegzetes fáit, épületeit tekintette meg. – 50-60 éves 
fáknál álltak meg a résztvevők és külön öröm volt, hogy még a 
felnőttek közül sem tudta mindenki, melyik épület milyen idős. 
Emiatt elmondható, hogy a mozgáson kívül ismeretterjesztő jel-
lege is volt a kis kirándulásnak – mondta Szabó Emese.

Május 13-án, pénteken pünkösdölőt tartottak az Emlékház-
nál. Ezt a nagymosás, a tisztaság jegyében rendezték meg. De-
rekegyházáról egy olyan szappanfőzőt hívtak, aki a régi hagyo-
mányok szerint készíti el a tisztálkodóeszközt. – Felállítottuk az 
üstöt, az üstházat, tűzifát szereztünk, és a Rostás Péter alpolgár-

mestertől kapott sertészsírból megfőztük az első közös szappa-
nunkat – mesélte a kulturális és civil ügyek tanácsnoka. A nap 
folyamán elővették az Emlékház régi teknőit, és házi szappan-
nal ruhát mostak. A programok közé rózsaszedés és a pünkösdi 
királyválasztás is belefért.

Az elmúlt időszakban a Székkutasi Kézimunka Szakkör jó-
voltából konyhai falvédő kiállítás nyílt az Emlékházban, amely 
júniusig megtekinthető.

Megyeri József 

Lázár: 100 milliárd  
az élelmiszeriparnak

A szakmai egyeztetéseket követően 100 milliárd forint tá-
mogatást kaphat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Ope-
ratív Program (GINOP) forrásaiból az élelmiszeripar; erről 
döntött a kormány – közölte a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter.

Lázár János hangsú-
lyozta: az élelmiszer-fel-
dolgozást fejleszteni kell 
a versenyképesség ja-
vítása érdekében, ezért 
döntött a kormány úgy, 
hogy a GINOP-on belül 
elkülönítenek az élelmi-
szer-feldolgozás számá-
ra egy pályázati sort. A 
kormány az élelmiszer-
ipar fejlesztésére 50 mil-
liárd forint vissza nem 
térítendő és 50 milliárd 
forint visszatérítendő 
támogatást tud mobili-
zálni.

Megjegyezte: az elnyert forráson belül a vissza nem térítendő 
és a visszatérítendő támogatás aránya 49-51 százalék lesz.

A Miniszterelnökségen készen állnak arra, hogy szakértői 
tárgyalásokat folytassanak az Élelmiszer-feldolgozók Országos 
Szövetségével (ÉFOSZ) a pályázati kiírás gyorsítása érdekében. 
Ha a szóban forgó program eredményes, a kormány nem zárkó-
zik el annak folytatásától sem – jelezte a miniszter.

Utalt arra, hogy a konkrét probléma, ami a kormány előtt 
volt, az a tejágazatban meglévő gondok orvoslásának megoldá-
sa; arra a következtetésre jutott a kormány, hogy a tejtermelők 
megsegítésének egyik módja az élelmiszer-feldolgozás fejlesz-
tése és versenyképességének javítása.

Aláhúzta: a kormány stratégiai ágazatnak tekinti az élelmi-
szer-feldolgozást; az agrárium és az agráripar, valamint a hozzá 
kapcsolódó élelmiszer-feldolgozás kiemelten fontos a magyar 
vidék és a magyar gazdaság versenyképessége, növekedése, 
a munkahelyteremtés szempontjából. Ezért biztosít a kormány 
többlettámogatásokat.

Emlékeztetett: a Vidékfejlesztési Program (VP) valamivel 
több mint 200 milliárd forintos és a GINOP 100 milliárd forin-
tos támogatási keretéből nem lehet megoldani a nagy magyar 
élelmiszeripari vállalatok támogatását, ehhez az unió nem járul 
hozzá. A mezőgazdasági tevékenységet és élelmiszer-feldolgo-
zást végző mikro-, kis- és közepes vállalkozások a VP-ből kap-
hatnak támogatást, míg a kicsi és a közepes élelmiszer-feldol-
gozó cégek a GINOP-ból. A nagy élelmiszer-feldolgozó cégek 
számára a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a 
Nemzetgazdasági Minisztérium zárt pályázati forrásaiból igény-
be vehető támogatás áll rendelkezésre.

Kitért rá: a kormány eltökélt célja, hogy a mindennapi élet-
hez leginkább szükséges élelmiszerek általános forgalmi adó-
ja (áfa) csökkenjen. Ez döntő mértékben társadalompolitikai 
kérdés – hangsúlyozta. Hozzátette: az alacsony keresetűek és 
különösen a nyugdíjasok megsegítése a cél. A szóban forgó, 
alapvető élelmiszereket – a tapasztalatok alapján – ugyanis a 
nyugdíjasok fogyasztják a legnagyobb mennyiségben. Így az ő 
esetükben a nyugdíjemelés és az áfacsökkentés hozhatja meg 
a nyugdíjak reálértékének növekedését.

Forrás: MTI
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Értesítjük kedves Vásárlóinkat, hogy 

a Csizmadia pékség mintaboltjában 
frissen sütött aprósüteményekkel 

és pizzával bővítette kínálatát.

Várjuk megrendeléseiket!

- pogácsák (sajtos, tökmagos, tepertős)
- mini csigák (kakaós, kókuszos, sajtos, fahéjas)
- pizza (sonkás, szalámis)
- túrós, lekváros, mákos papucs 

Nyit a Pince
Június 3-án szervezi nyitóbuliját a székkutasi Pince Klub. 

A helyiség jelentős felújításon esett át annak érdekében, 
hogy minden korosztálynak megfelelő szórakozási lehetősé-
get nyújtson. 

-Június első szombatján, harmadikán elsőként azokat látják 
vendégül, akik a kialakításban segítettek, majd 20 órától meg-
nyitja kapuit a klub – tudtuk meg Forrai Tibor üzemeltetőtől. Az 
est folyamán élőzenés mulatságon szórakozhatnak a helyiek, 
majd hajnal 1 órától DJ veszi át a stafétát.

A jeles eseményre hamburgerekkel, pizzákkal, meleg szend-
vicsekkel és koktélokkal is készülnek.

Forrai Tibor elmondta, a helyiség jelentős felújításon esett át. 
Ez saját tőkéből, valamint Székkutas Község Önkormányzatá-
nak 5,5 millió forintos támogatásából valósult meg.

A nyári időszakra már több rendezvényre is lefoglalták a klu-
bot. Többek között osztálytalálkozónak, ballagási és születésna-
pi ünnepségnek is otthont ad majd a szórakozóhely. 

A Pince hétfőtől csütörtökig 8 és 22 óra között, pénteken és 
szombaton 8 és hajnal 2 óra között, vasárnap 10 és 22 óra között 
tart nyitva. 

A cél, hogy minden korosztályt megszólítsanak. Hétvégente 
például retro discoval vagy élőzenés mulatsággal csalogatják a 
lakosságot.

A klub a Szeged-Békéscsaba közötti átmenő forgalomra is 
gondol. Szeretnék, ha a Pince lenne az a hely, ahová az átuta-
zók is szívesen betérnének: akár egy finom kávéra, pizzára, vagy 
hamburgerre. 

Megyeri József 

Péntek esték  
a Művelődési Házban

Programok: 

06.03 - Környezetvédelem világnapja - totó

06.10. 
-”Mit tudsz Gregus Mátéról?”

Siklósi Szilveszter: Gregus Máté nyomában című film vetíté-
se.

06.17.
- Röplabdázás a sportpályán

- tollas, floorball

06.24.
- Filmvetítés: Star Wars 7. része

Kiállítás  
a Kovács Gábor 
Gyűjteményből

Május 22-én, délben megnyílt a hódmezővásárhelyi Tor-
nyai János Múzeumban a Kovács Gábor magángyűjtemé-
nyéből válogatott kiállítás, Munkácsytól Tóth Menyhértig 
címmel.

A Kovács Gábor Gyűjtemény remekműveiből válogató tárlat 
Munkácsytól Tóth Menyhértig mutatja be a magyar festészet 
fejlődését a 19. század utolsó harmadától az 1960-as évekig. 
A mostani kiállítás olyan meghatározó stíluskorszakokat érint, 
mint Munkácsy Mihály és Paál László nevével jelzett realizmus, 
a Münchenben virágzó naturalizmus, a nagybányai festőtelep 
plein air vagy a Nyolcak posztimpresszionista törekvései. A jú-
lius végéig megtekinthető tárlaton többek között Gulácsy Lajos, 
Csontváry Kosztka Tivadar és Rippl-Rónai József alkotásait is 
megcsodálhatja a közönség.

Kovács Gábor bankár, műgyűjtő, filantróp, illetve a KOGART 
alapítója. Megjárta tanulmányai, munkája során keletet, nyuga-
tot, hogy aztán visszatérjen a gyökerekhez, Kakasszékhez, illet-
ve a vásárhelyi pusztához. Mintegy két évtizeddel ezelőtt kezdett 
képeket vásárolni a bankár, ahogy a megnyitón elmondta, nem 
azzal a céllal, hogy gyűjteményt hozzon létre, pusztán saját, 
szépségiránti igényét akarta kielégíteni. 

A felvonuló alkotásokban közös, hogy mind-mind Kovács 
Gábor lelkéről árulnak el valamit, összeköti még őket a fény, 
a meleg színek, a harmónia, valamint a tény, hogy mentesek a 
depressziótól.

A műgyűjtő vallomásai után a tárlatot Lázár János miniszter, 
országgyűlési képviselő nyitotta meg. Kovács Gábor különle-
gességét abban látja a politikus: több szempontból is kiemel-
kedik a rendszerváltást követő műpártolók köréből. „Ma, ami-
kor hiány van nagyvonalúságból, amikor hiány van szépségből, 
tisztességes emberi kapcsolatokból, barátságból, abból, hogy 
valaki önzetlenül ajánljon fel valamit, akkor Kovács Gábor tet-
te nagyvonalú, példaértékű dolog”- mondta beszédében Lázár 
János.

ÉR.
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Minden jog fenntartva!

Családi események
Április hónapban:

 
Születés: nem volt
 
Házasságkötés:  nem volt
 
Elhalálozás: Benedek István, Juhász-Nagy Józsefné 
Mészáros Katalin, Rostás Istvánné Szakács Etelka,  
Szabó Miklós, Szepesi József Bálintné Csengeri Rozália.

Apró talpak, hatalmas élmények

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor 
Általános Iskola Gregus Máté Tagintézménye 

szeretettel vár mindenkit a 2016. június 18-án, 
szombaton 9 órakor az iskolában, majd a 

Művelődési Házban tartandó 
ballagási ünnepségére.

Április végén zajlott Székkutason a VIII. Hagyományőrző 
Gyermek Néptánc Gála a székkutasi, orosházi és vásárhelyi 
néptáncos ifjak részvételével.

Ha az ember nem is tudta, hogy mi van készülőben, éppen 
csak áthajtott volna a 47-esen – letekert ablakkal a friss tavasz-
ban –, akkor is sejthető volt, hogy valami történés lesz április 
23-án, Székkutason. Ugyanis csupa csinos, ifjú leány és legény 
zsongott az utcán népviseletben. Ha ez a szokatlan látvány meg 
is állította az átutazót, akkor még biztosabb lehetett az iménti 
(feltételezett) feltevésében, hiszen tekerő hangja zengte be a 
Művelődési Ház környékét. Zöldi Lászlóné nívódíjas népzenész 
járatta be egy kicsit a kezét és hangszerét az épület előtti padon.

A zenésznek ez még csak ún. bejátszás, azonban a zeneked-
velőnek már igazi szív- és gyomorszorító csuda, ahogyan auten-
tikus dallamokat teker ki (ma már) szokatlan hangdobozából. 
Meg is szólítottuk, ő pedig szívesen mesélt: elárulta, hogy ő nem 
iskolában vagy felvételekről tanult meg zenélni, hanem az árok-

parton az öregektől. Bevallotta, hogy ő ennek köszönhetően 
nem is klasszikusan, a kotta minden apró bejegyzésére figyel-
ve játszik, inkább úgy, ahogy „emlékszem ezekre a népdalokra, 
ahogy a lélek diktálja”.

Ezekkel az érzelmekkel vértezve léphetett be a nagyte-
rembe a látogató, ahol aztán a hódmezővásárhelyi Besse-
nyei Ferenc Művelődési Központ négy néptánccsoportjára, 
a székkutasi gyerekekből verbuválódott néptáncosokra, va-
lamint egy orosházi bagázsra lelhetett, méghozzá a székku-
tasi néptánc oktató hozta el csoportját, és a korosztály másik 
végpontját pedig a Harangos Néptáncegyüttes képviselte. 
Kovácsné Rostás Erzsébet, a Székkutasi Olvasókör elnöke, a 
rendezvény szervezője köszöntőjében ki is emelte ezt a szép 
összekapaszkodást: „Nagy összefogás kellett ahhoz, hogy ez a 
rendezvény megvalósuljon, mind a hódmezővásárhelyi, mind 
a székkutasi, mind az orosházi csoportok és szülők részéről.” 
Majd megköszönte a Székkutas Községi Önkormányzat támo-
gatását is.

Érdeklődésünkre pedig így reagált: „Én úgy érzem, hogy ha-
gyományaiban is él a nemzet, így mindenképpen fontos, hogy 
egy ekkora településen is őrizzük a régi idők szokásait, hagyo-
mányait, emlékeit.”

Szabó Emese települési képviselő megnyitó gondolatként 
egy idézet üzenetét adta a megjelenteknek, miszerint nem a ha-
mut kell őrizni, hanem a lángot.

És ezzel nem is volt semmi gond, hiszen a rendezvény egyik 
apropója, hogy április 29-e a tánc világnapja, és csak Székku-
tasról az általános iskolából és az óvodából összességében 21 
gyermek lépett színpadra, jutalmuk pedig egy elismerő oklevél 
volt, és természetesen az őszinte tapsok.

Mert a gyermekek őszintesége igazi őszinte érzelmeket csalt 
elő a megjelentekből is, az apró talpak hatalmas élményeket 
dobogtak össze a színpadon. Például ki ne mosolyogna meg-
hatódva azon a kendőzetlenségen, amikor az éppen színpadon 
lévő abbahagyja a koreográfiát, és kiszól, hogy „anyuci folyik 
az orrom”, majd mintha egyenesen Freddie Mercury hangján 
intenék őt, hogy The show must go on, és már vissza is tér a 
társaihoz, az aktuális figurához.

A rendezvény végén pedig mindenki, egy hamisítatlan össz-
népi tekerőmuzsikás tánccal búcsúzott el a 8. székkutasi nép-
tánc gálától.

G.


