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November 19-én, szombaton reggel ünnepélyes keretek 
között, igazi örömfocival avatták fel Székkutas új műfüves 
focipályáját. A játékteret az egészen kicsik és az öregfiúk is 
birtokba vették, mindehhez pedig az időjárás is kiváló part-
ner volt.

Remek ütemben haladtak a székkutasi műfüves pályán a 
munkálatok, így az eredeti tervekkel ellentétben már az idei 
évben felavathatták az új játékteret a helyi labdabűvölők. Az új 
terület átadásával továbbfejlődött a helyi sportcentrum, ahol az 
elmúlt években közel 150 millió forint értékben történtek fej-
lesztések.

A mostani 20x40 méteres műfüves pálya 28 millió forint-
ból valósulhatott meg. Ebből 25 millió forintot az MLSZ által 
társasági adóból biztosították helyi és vidéki vállalkozók, 
míg a fennmaradó részt az önkormányzat tette hozzá a pro-
jekthez.

A világítással már rendelkező területet a jövőben még kame-
rarendszerrel is ellátnák, ezáltal biztosítva a felügyeletet és a biz-
tonságos sportolási lehetőséget.

A kutasi sportcentrumot érintő fejlesztések ezt követően sem 
érnek véget. 2017-ben újabb 25 millió forintos támogatásban 
részesül a komplexum, mondta el megnyitó beszédében Szél 
István polgármester. Hozzátette, hogy szintén MLSZ által bizto-
sított összegből a sportcsarnok padlózatát cserélnék, valamint 
bútorokat, gépeket és berendezéseket is vásárolnának, akár az 
új pálya karbantartására is.

A megnyitón részt vett Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád me-
gyei területi igazgatója, aki köszöntőjében kiemelte, egy városi 
rangú sporttelep található Székkutason.

„Kívánom, hogy használják ki ezt a lehetőséget és legyen egy 
olyan közösség az itteni, ami méltó egy ilyen létesítményhez” – 
mondta.

„Egy ilyen beruházás már önmagában is gyarapodás, ám a 
mostani dupla gyarapodás az egész település számára. Akik 
itt megfordulnak és sportolnak, egészségben és közösségi él-
ményben gyarapodnak majd” – hangzott el Kiss-Rigó László 
megyéspüspök beszédében, aki Isten áldását kérte a pályára és 
a sportolókra.

A szalagátvágást követően pedig nagyüzemben indulhatott 
meg a foci az új sportpályán, amit először a legkisebbek próbál-
hattak ki, a Bozsik Programban résztvevő fiatalok valódi öröm-
focit mutattak be. 

Szántó Noel kifejezetten örült, hogy most már Székkutason 
is műfüves pályán tud játszani a társaival, ezt pedig a bemutató 
meccsen góllal is bizonyította.

A nap további részében a székkutasi leány és női csapatok 
is bemutatkoztak, de az öregfiúk sem maradtak ki a kalandból.

szcs

Felavatták a műfüves pályát

ÜNNEPVÁRÓ PROGRAMOK
Szeretettel várunk mindenkit

2016. december 20-án, kedden 17 órától
a Művelődési Házban megrendezésre kerülő

KARÁCSONYI GÁLÁRA.
Az ünnepvárás jegyében az óvodások és az iskolások 

kedveskednek Önöknek műsorral.
A büféről a Szülői Munkaközösség gondoskodik.

2016. december 21-én, szerdán 10 órától
a KARÁCSONYI KAVALKÁD  

kézműves foglalkozásaira
hívunk minden kedves érdeklődőt az iskolába.
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Hamarosan kiépülhet a kamerarendszer
Székkutas Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 
megtartotta novemberi rendes 
testületi ülését a Művelődési 
Ház tanácskozótermében. A gré-
mium döntött többek között a 
közmeghallgatás időpontjáról, 
kamerarendszer kiépítésével 
kapcsolatos közbeszerzési eljá-
rás megindításáról, valamint tá-
mogatások odaítéléséről is.

A novemberi, soron következő 
testületi ülésen döntött a grémium 
a minden év ezen időszakában 
esedékes közmeghallgatás időpontjáról, 
melyet idén december 12-én, hétfőn 17 
órakor rendeznek meg.

A kamerarendszer kiépítésével kap-
csolatos közbeszerezési eljárás is meg-
indulhat, hiszen megszavazta a testület. 
Így hamarosan a település forgalmasabb 
csomópontjain – mint például a 47-es 
úton, a Nagymágocsi úton, illetve a Mes-
ter utca kereszteződésében – rendszám-
felismerő funkcióval rendelkező kame-
rával találkozhatnak az arra járó autósok.

A település minden évben kiemel-

ten magas összeget költ Székkutas két 
egyházközségére. Idén 600 ezer forinttal 
támogatják a katolikus templom padfű-
tésének kialakítását. A beruházás teljes 
összege 1,3 millió forint.

A képviselő-testület jóváhagy-
ta, hogy decemberben döntést 
hoznak arról, miszerint Székkutas 
testvértelepülésének reformá-
tus egyházát is segítik, méghozzá 
500 ezer forinttal. Rév községben 
egy református közösségi házat 
hoznak létre a szórványmagyar-
ságnak. Ehhez nyújt Székkutas is 
támogatást.

Szintén a novemberi testületi 
ülésen fogadták el a felsőoktatási 
ösztöndíjhoz szükséges bizottság 
felállítását. A szociális bizottságot 

egészíti ki a helyi iskola igazgatója és még 
egy pedagógus, akik értékelik majd a be-
nyújtott pályázatokat.  

RV

Jótékonysági 
bál 

Székkutason
A Székkutasi Gyermekek Tanulását 

és Művelődését Segítő Alapítvány az 
idén is megrendezi hagyományos jóté-
konysági bálját november 26-án, szom-
baton 18 órától a Művelődési Házban. 
Az óvodások, iskolások és a nevelők is 
lázasan készülnek az eseményre.

A legkisebbek, az ovisok táncos mű-
sorral lépnek fel, a Székkutasi Olvasókör 
Napsugár néptánccsoportja és a felsős 
fittnesz csoport is bemutatkozik.  A 3. osz-
tály a „Hófehérke és a hét törpe” mese 
tréfás változatát adja elő. A 7. osztályos 
lányok táncos produkciója mellett a „Cup 
song”-ban  pohártáncoltatásra is sor ke-
rül. Természetesen tombolasorsolás is 
lesz az est folyamán.

A finom vacsoráról a Pince klub, a jó 
hangulatról pedig a Gazsó & Szűcs Duó 
gondoskodik.  A báli műsor megtekinté-
sére nyilvános főpróbát is tartanak no-
vember 25-én, pénteken 17 órakor.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető
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A téli időszak sajnálatos velejárója, hogy mindennapos-
sá válnak a szén-monoxid- mérgezéssel kapcsolatos hírek. 
A szén- monoxid jelenlétét nem érzékeljük, mivel színtelen, 
szagtalan, a szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédü-
lés, hányinger, fáradtság) könnyen összetéveszthetőek egyéb 
betegségek tüneteivel. Az akár halálos kimenetelű esetek né-
hány egyszerű és könnyen betartható szabállyal megelőzhető.

A legtöbb tüzelőberendezésnek elengedhetetlen része 
az égéstermék-elvezető, a kémény. Amennyiben a kémény 
járata leszűkül (behulló tégla, vakolat, beköltöző madarak, 
darazsak stb. miatt), úgy a helyiség levegőjét használó, nyi-
tott égésterű hőtermelő- berendezésből az égéstermék a he-
lyiségbe áramlik vissza. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő 
levegő szén-monoxid-koncentrációja drasztikusan megemel-
kedik. Ezért elengedhetetlen a kémények rendszeres ellenőr-
zése, ezek eredményeként a tragédia megelőzhető.

Bár csak ötévenként kötelező a gázfogyasztó-berendezé-
seket szakemberrel felülvizsgáltatni, kifejezetten javasolt ezt 
gyakrabban (évente) megtenni. Ez egyébként a berendezé-
sek olcsóbb üzemeltetéséhez is hozzájárul. Új tüzelőberende-
zések kiválasztása során célszerű a külső levegőt közvetlenül 
használó, a helyiségek légterétől függetlenül üzemeltethető, 
zárt égésterű berendezéseket előtérbe helyezni. Ilyenek és 
szakszerű égéstermék-elvezetők használata esetén gyakorla-
tilag kizárhatjuk a szén-monoxid megjelenését.

A hőtermelő-berendezések üzemeltetéséhez nélkülözhe-
tetlen az égéshez szükséges oxigén. Nyitott égésterű (a helyi-
ség légterével összeköttetésben lévő égésterű) tüzelőberen-
dezések esetén az oxigén a helyiségek levegőjéből származik, 
ami az épületbe szellőzőkön és a hagyományos ajtók és abla-
kok légrésein keresztül jut be. A fűtési költségek csökkentése 
miatt napjainkban igen népszerű a nyílászárók cseréje. Szá-
molni kell azonban azzal, hogy légáteresztő képességük mi-
nimális, ezért jelentősen csökken az épületbe bejutó oxigén 
mennyisége. Ha egyéb mód nincs a levegő pótlására, akkor a 
tüzelőberendezés gyorsan elhasználja az égéshez a helyiség 
oxigénjét, és a levegő-utánpótlás hiánya miatt a kémény nem 
képes az égésterméket elszállítani, és a szén-monoxid halálos 
mennyiségben való megjelenése csak idő kérdése.

Más épületgépészeti berendezések is jelentősen rontják a 
tüzelőberendezés levegőellátását és az égéstermék elveze-
tését: konyhai páraelszívók, mellékhelyiségek szagelszívói, 
különböző tüzelőanyaggal üzemeltetett kéményes tüzelő-
berendezések. Főleg akkor, ha az épület minimális légáte-
resztő képességű 
nyílászárókkal van 
felszerelve, ezek a 
berendezések ké-
pesek megfordítani 
a kéményekben az 
áramlás irányát, az 
égéstermék tehát 
nem tud távozni, 
és a berendezés 
közelében elindul 
a szén- monoxid 
dúsulása. A kandallók esetében nem feltétlenül a kandalló 
termeli a szén- monoxidot, hanem a kandalló üzemeltetése 
során a gáztüzelő-berendezés kéményében fordul meg az 
áramlás iránya.

Ha minden óvintézkedést megtettünk, akkor vásárolha-
tunk és használhatunk szén-monoxid érzékelőt. Az érzékelők 
akkor tudják betölteni kellőképpen funkciójukat, ha megbíz-
ható típust szerzünk be, azt a gyártó előírásainak megfelelően 
telepítjük és használjuk, az érzékelőt élettartama (általában 
5 év) lejárata előtt lecseréljük. Javasoljuk, hogy ismerje meg 
a szén-monoxid- mérgezés veszélyességét, a kockázatot ne 
becsülje alá csak azért, mert „eddig is minden rendben volt”.

Adjon esélyt az életnek!
A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető!
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A székkutasi fogtündér
Székkutas életében egy fontos változás következett be: Dr. 

Deák Dezsőt Dr. Gheorghita Dorottya váltja a fogorvosi szék-
ben, jobban mondva pozícióban. Szerkesztőségünkben járt a 
fiatal fogorvosnő, aki nagy várakozással, számos ötlettel ké-
szül a rendelés megkezdésére. 

Az interjún egy kicsit még félszegen viselkedett Gheorghita 
doktornő, szokatlan volt neki a szituáció, azonban a kérdésekre 
adott válaszaiból szépen kirajzolódott eddigi pályája, kiviláglott el-
hivatottsága a szakma iránt, illetve kedves személyisége is. 

A hódmezővásárhelyi születésű fiatal doktornő számára Szék-
kutas megnyugtató közelséget jelent a szülői házhoz, korábbi 
évekből is csupa jó tapasztalata van a településsel kapcsolatban. 
Jelenleg Szegeden él párjával, onnan fog bejárni heti két nap a 
rendelésekre, amelyek előre láthatólag kedden és szerdán lesz-
nek, azonban a vizsgaidőszak még közbeszólhat. Ugyanis jelenleg 
másodéves PHD-hallgató Dr. Gheorhita Dorottya, illetve egy szege-
di gyermekfogászati rendelőben is dolgozik.  

„Nagyon várom már, hogy elkezdhessek dolgozni Székkutason. 
Izgatott vagyok a páciensekkel való találkozás miatt. Remélem, si-
kerül elnyernem a bizalmukat” – nyilatkozott a doktornő. 

Az asszisztensgárda változatlan marad a székkutasi rendelő-
ben: az új fogorvos már találkozott, beszélgetett Szakács Erzsé-
bettel, akivel várja már a közös munkát. Dr. Gheorghita Dorottya 
céljai között kiemelt helyet foglal el a gyermekfogászat fellendí-
tése. „Eddigi tapasztalataim alapján nagyon könnyen meg tudom 
értetni magam a gyerekekkel. A munkám során külön figyelek 
arra, hogy az esetleges félelmeket, amit a fogorvosi szék jelent-
het, eloszlassam – akár gyerekeknél, akár felnőtteknél. Mindig, 
amikor új beteggel találkozom, egy rövid ismerkedéssel kezdjük a 
kezelést, hogy egy kicsit oldjam a feszültséget. Majd megmutatom 
nekik az eszközöket, mindig mindent elmagyarázok, gyerekek 
esetében ezt igyekszem játékos formában tenni, illetve hagyok 

arra is időt, hogy megértsék, milyen 
folyamat fog történni a következők-
ben” – fogalmazott a doktornő, aki 
távlati terveiről is szót ejtett. „Szeret-
nék gyermekfogászati programokat 
szervezni, illetve a célok között sze-
repel, hogy szűréseket, fogmosás-ta-
nítási és egyéb játékos akciókat tart-
sunk a településen. Felnőtt fogászati 
kezeléseknél a fő célom, hogy azt 
elősegítsem, hogy a fogakat minél 
tovább meg tudja tartani a páciens. 
Ezen kívül még nagy hangsúlyt fek-
tetek a fogpótlástan és az esztétikai fogászat tanulmányozására.”  

Mindehhez jó táptalajt adnak az eddigi tanulmányok, illetve a 
szegedi rendelőben szerzett tapasztalatok, valamint az is, hogy a 
doktornő folyamatosan képezi magát. Az interjút megelőzően egy 
Pécsen megrendezett nemzetközi, többnapos gyermekfogászati 
és fogszabályozási konferencián vett részt. Mint elmondta, őt első-
sorban az előbbi téma érdekli, és ezen a rendezvényen is jó keze-
lési tippeket kapott a gyermekeket érintő fontosabb kérdésekben, 
amelyeket igyekszik beépíteni a praxisába is. 

Ezeknek a programoknak nemcsak azért örül a doktornő, mert 
szakmai pluszt ad, hanem azért is, mert imád kirándulni. „Nagyon 
szeretek túrázni. Az édesapám csíkszeredai származású, és min-
den évben ellátogatunk Székelyföldre, ahol a nyaralás tulajdonkép-
pen arról szól, hogy sétálunk, túrázunk a környéken, a hegyekben.”

December 1. a doktornő hivatalos kinevezésének időpontja. A 
Bem utca 1. szám alatti fogorvosi rendelőben Dr. Gheorghita Do-
rottya kedden és szerdán 10:30 és 19 óra között fogadja a pácien-
seket. A bejelentkezés egyelőre a megszokott rendszerben zajlik. 

ÉR.  
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Nemzetközi diplomáciai siker kapujában Székkutas
Testvértelepülési kapcsolat készül Netzschkau-val. A 

községi delegációval Németországban jártunk.

Kutas, Vásárhely és a puszta világhíre
Egy település életében különös jelentőséggel bír, ha test-

vértelepülési kapcsolatot tud építeni, pláne, ha az egy külföldi 
városka. Székkutas nagytestvérének, Vásárhelynek például tu-
catnyi testvértelepülése van szerte Európában. Székkutasnak je-
lenleg csak egy, a romániai Rév falu. Azonban Székkutas eseté-
ben szinte tálcán kínálta magát a lehetőség: nyugati kapcsolatot 
hol máshol is kellene építeni, mint a Gyakran gondolok Piros-
kára című regény írójának, Hugo Hartungnak szülővárosában.

Az 1954-ben megjelent regény, és az 1955-ös film egy csapás-
ra ismertté tette Székkutast és Vásárhelyt a németek körében, 
és végtelenül kedves képet festett Magyarországról. A pusztaro-
mantikát megszerető németek tömegével érkeztek hazánkba. Az 
akkori szocialista vezetés és vállalkozások erre azonban csak a 
Balaton és Nyugat-Magyarország tájain erősítettek rá. Ott minden 
hotel, csárda Piroskáról, szélmalomról, gulyásról volt elnevezve. 
Nem túlzás kijelenteni, a ’70-es, ’80-as években érkező német tu-
risták nagy része a regény miatt érkezett Magyarországra. A dél-al-
földi turisztikai vezetés még talán éppen idejében, a 80-as évek-
ben látta meg a lehetőséget és a szegedi Ibusz szervezésében 
nosztalgiavonatok indultak tömegesen Székkutasra, ahol Piroska 
lakodalmast, és magyaros eszem-iszomot rittyentettek a néme-
teknek. A rendszerváltás után mindez megszűnt, annak ellenére, 
hogy nem múlt el hét, hogy Székkutason ne álljon meg egy német 
rendszámú autó a Piroska emlékeket keresve.

2012 augusztusában Székkutas meghívására a településre ér-
kezett egy népes turistacsoport, Hugo Hartung szülővárosából, a 
kelet-németországi Netzschkauból. A csoportot a művelődési köz-
pont turisztikai referense, Inez Meier vezette. A Piroska emlékek 
mellett akkor megtekintették a pusztát, sétakocsikáztak, de gyógy-
fürdőbe is elvitték őket. A két település közötti kapcsolat akkor egy 
időre megakadt, majd most kb egy éve, mióta új polgármester fog-
lalta el a német kisváros vezetői székét, ismét erőre kapott.

Sorozatos levélváltások után aztán német meghívó érkezett 
Székkutasra: szívesen várják a település küldöttségét október 
végén. A Szél István polgármester vezette delegációt, a székku-
tasi vendégvárók képviseletében és az események krónikása-
ként mi is elkísértük.

A történelmi találkozás
Az út Netzschkauba Ausztrián keresztül végig autópályán 

közel 10 órás utazást jelent. Az éjszakai érkezés után másnap 
(szerdán) a környéket és a város nevezetességeit mutatták be 
vendéglátóink. Netzschkau Szászország Vogtland tartományá-
nak szívében, két másik település, Mylau és Reichenbach öle-
lésében, a hegyek között fekszik. Történelmi emlékei mellett a 
táj szépsége is magával ragadó. A helyi önkormányzat a székku-
tasi küldöttséghez rögtön az alpolgármestert és a polgármester 
édesapját küldte kísérőnek az első napon. Amit csak lehetett 
megmutattak nekünk. Este, a Székkutast már jól ismerő Inez 
Meierrel folyt munkavacsora, ahol a jövő turisztikai lehetőségei-
ről esett szó. A német kisváros kerékpáros klubja túrát fog szer-
vezi Székkutasra és környékére.

Szél István másnap reggel találkozott német kollégájával a 
városházán. A Mike Purfürst polgármesterrel történt beszélgetés 
során kiderült, a német kisváros vezetősége nagyon örül a meg-
keresésnek és hatalmas lehetőséget, Magyarország felé történő 
nyitást, utat lát a leendő kapcsolatokban. Szél István három pont-

ban fogalmazta meg az együttműködést. Elsőként a Hugo Har-
tung és a Piroska hagyományok kölcsönös ápolását, az arra épülő 
turisztikai lehetőségeket, másodsorban a két, bár nagyon elérő 
település működtetésével kapcsolatos üzemeltetési módszerek, 
ötletek, megoldások cseréjét, harmadjára pedig egy cserediák 
programot. A székkutasinál 50-100-szor nagyobb költségvetéssel 
rendelkező Netzschkau kölcsönös üzleti lehetőséget is lát az épü-
lő kapcsolatban. Hovatovább például a magyar termálfürdőzési 
lehetőségek és egy esetleges ásványvíz import is érdekelné őket, 
de a magyar gasztronómia iránt is odáig vannak.

A német polgármester a közelgő Adventre is meghívta Szék-
kutast, ahol külön standdal, kutasi termékekkel és ismertetők-
kel mutathatják be a települést. Netzschakuból 2017 tavaszán 
újabb kis küldöttség érkezik Székkutasra, majd nyáron ismét a 
falu delegációja látogat Németországba, ahol egy oktatási ün-
nepségen már a diákcsere-programot és a hivatalos testvérte-
lepülési szerződést is aláírják. Szél István, aki véleményünk sze-
rint „szintet lépett” polgármesterként a Székkutas nemzetközi 
kapcsolatait, és Piroska hagyományait építő tárgyaláson, rend-
kívül sikeresnek értékelte a találkozót, mely egyértelműen sok 
lehetőséget rejt a jövőt tekintve.

Netzschkau jelene és a közös jövő
A német kisvárosban ma négyezer párszázan élnek. A régi 

iparváros csak az elmúlt pár évben kezdte építeni saját turisz-
tikai ágazatát. Gyönyörű vidéken található büszkeségük, a világ 
legnagyobb téglából épült vasúti hídja, egy a két hegy között 
viaduktként húzódó, 78 méteres építmény. Évente 80 ezren lá-

togatják meg, és mind a mai napig 140-nel robog át rajta a vo-
nat. Mint megannyi német városnak, Netzschkaunak is van kas-
télya, szomszédjának Mylaunak pedig vára. Ezek tartalommal 
való feltöltése is a közelmúltban kezdődött meg. A csak nem-
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rég hivatalba lépő Mike Purfürst polgármester elődjénél sokkal 
nyitottabb, innovatív polgármester. Elmondta, jövőre lakópark 
épül az egyik hegyen, ahol emléktábla és utca őrzi majd a város 
jeles szülötteinek, így Hugo Hartungnak a nevét. Az író szülőhá-
za egyébként ma már sajnos nincs meg, egy régi öntöde szom-
szédságában állt a város völgyben és hegyen fekvő része között, 
de olyan rossz állapotba került, hogy már korábban lebontották. 
Így adósságukat ők is késve, de teljesíteni fogják őseik felé.

Székkutason egy százmilliós pályázat elbírálására várnak, 
mondta még Szél István. Ebből a Piroska emlékekre is bőven 
jutna pénz. A falumúzeum melletti oncsaház Piroska központ 
lehetne, udvarán színpaddal, de az ófalu emlékeit is megszépí-
tenék, emellett kerékpáros és pusztai túraútvonal épülne, de a 
marketingre is futná belőle.

Netzschkau másik nevezetességén a több mint 500 méter 
magas Kuhberg hegyen egy rendkívül látványos szabadtéri lát-
nivalóra is bukkantunk. A kilátó környékét a fogadó tulajdonosa 
szabadtéri vasútmakett pályának rendezte be. Mondanunk sem 
kell, ez minden korosztálynak élvezetes látványosság. Ennek 
mintájára hasonlót Székkutason is lehetne készíteni (mivel úgy 
tudjuk, Magyarországon sehol sincs még ilyen). A leendő Piros-
ka ház udvarán például a falu épületeinek makettjei, a puszta 
látnivalói, Vásárhely és Orosháza között roboghatna a gőzös.

Bármit is hoz a jövő, a Vásárhellyel ebben is szorosan együtt-
működő Székkutas történelmében helyet követel magának a 
mostani esemény, amikor testvértelepülési kapcsolat kezd ki-
bontakozni egy német városka és egy magyar falu között.

Szombat Mihály 

Jakab Zoltán Tibor plébániai kormányzó azzal a kérés-
sel fordult a képviselő-testület felé, hogy a Szent Mihály 
Katolikus Templom elektromos padfűtésének kiépítésé-
re támogatást kérjen. A képviselő-testület a november 7-i 
ülésén úgy határozott, hogy az 1.285.000 Ft összértékű be-
ruházást 600 ezer Ft összeggel támogatja. 

Családi események
Október hónapban:

Születés: Bősi Erika és Fehér Lászlónak László utónevű 
gyermeke.

Házasságkötés: Szeptember hónapban: Balog Annabella 
Ildikó és Halász Gábor
Október hónapban:nem volt.

Elhalálozás: Deák Jánosné Gulyás Mária és Szenti István.

Kihirdették a nyerteseket
Székkutas Község Önkormányzat Felsőoktatási Ösztön-

díj Támogatást Elbíráló Bizottsága a Székkutas Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete által alapított felsőoktatási 
ösztöndíjra beérkezett kérelmeket elbírálta, és valamennyi 
beérkezett pályázatot támogatta.

Ösztöndíj-kérelmet nyújthatott be az a székkutasi állandó lakó-
hellyel rendelkező fiatal, aki első diplomáját szerzi meg nappali 
tagozaton valamely felsőoktatási intézményben, és még nem 
töltötte be a 25. életévét, valamint más önkormányzattól nem 
részesül hasonló célú ösztöndíjban. Tanulmányi eredménye a 
2,51 átlagot eléri, illetve azt meghaladja. 

A pályázatok elbírálása során a legfőbb szempontot a tanul-
mányi eredmény jelentette.

A nyertes pályázók a 2016/2017. 
tanévben (10 hónap) 10 000 Ft/hó fel-
sőoktatási ösztöndíjban részesülnek, 
mely magasabb összegű támogatást 
jelent, mint amit a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer nyújtott volna számukra.  
Finta Lilla Budapesten, a Semmelweis 

egyetem fogorvostudományi karán tanul. Jelenleg másodéves, 
három év múlva végez. A 20 éves lány egy közösségi oldalon 
értesült a pályázatról. – Nagyra értékelem, hogy a település erre 
a célra fordítja a költségvetésének egy részét. Úgy gondolom, a 
többi nyertes nevében is elmondhatom, hogy hálásak vagyunk 
a lehetőségért – mondta Lilla, aki szerint motiváló, hogy az elbí-
rálás során elsősorban nem az anyagi helyzetet, hanem a tanul-
mányi átlagot vették figyelembe. 

Az ösztöndíjban részesülők: Ágoston Adrienn, Finta Lilla, 
Győri Gabriella, Kenéz Laura, Kovács Márk Ernő, Prágai Adrienn 
Terézia, Tóth Orsolya Edina, Varga Ádám.

A nyertes pályázóknak ezúton is gratulálunk. 
Megyeri József 

Kézműves foglalkozás  
a liba ünnepén

Minden évben megemlékeznek Márton napról Székkuta-
son, a Gregus Máté Általános Iskolában. Idén, a program 
kézműves foglalkozással kezdődött, majd a hagyományos 
lampionos felvonulással zárult. A szervezők gondoskodtak 
a korgó pocakokról is, mert egy kis vendégségben is részük 
lehetett az iskolásoknak.

„Márton naphoz nagyon sok hagyomány kapcsolódik, töb-
bek között ezekkel is szeretnénk megismertetni a gyereket. A 
negyedik osztályosok elmondják a többieknek a Márton nappal 
kapcsolatos tudnivalókat, majd egész délután készülnek ennek 
jegyében a kézműves alkotások a pedagógusok vezetésével” – 
ismertette a program egy részét Patyi Éva tagintézmény-vezető.

Liba motívumokkal díszített lampionokat készítettek 
műanyag flakonból, melybe biciklivillogót tettek, és ez világítot-
ta meg az elkészült művet. A felvonulás a kézműves foglalkozás 
után kezdődött, Székkutas utcáit különös fényáradatba burkol-
va. Több mint tíz éve követik ezt a hagyományt az iskolában, a 
gyerekek különösen élvezik, és természetesen a szülők is aktí-
van közreműködnek a délután zavartalan lebonyolításában.

Az iskola a Márton nap ünnepére különleges dekorációt ka-
pott, és a nagy munkában természetesen az energiapótlásról is 
gondoskodtak, zsíros kenyérrel lehetett enyhíteni az étvágyukat 
a gyerekeknek. Minden osztály képviseltette magát, sőt még az 
óvodásokat is várták a programra. sk
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Nótaszóval emlékeztek Murgács Kálmánra
Nótával, zenével emlékezett meg a székkutasi Murgács 

Kálmán Nóta Klub a névadó halálának 50. évfordulójáról 
október 29-én, a Művelődési Házban.

Az ismert nótaszerzőről méltóbb módon nem is emlékez-
hettek volna meg a székkutasiak, mint legnagyobb műveinek 
előadásával. Murgács Kálmán eredetileg Szabó Kálmán né-
ven látott napvilágot. Budapestről költözött Székkutasra, tu-
lajdonképpen politikai menekültként töltött itt több mint egy 
évtizedet. 1947 és 1958 között élt, alkotott és tanított a tele-
pülésen. Tanítványai a mai napig őrzik emlékét, például az 
ismert muzsikus, Labozár Antal is, aki tőle tanult zenélni. Az 
est folyamán ő, zenekara és a székkutasi Harmonika Klub is 
kísérte a Murgács Kálmánról elnevezett nóta klubot.

A klub alapötlete 2014-re eredeztethető, de maga a meg-
alakulás viszonylag friss: 2016 áprilisában vált a gondolatból 
tett – tudtuk meg Kis Sándornétól, a klub társelnökétől. A 
Nótaklub két már meglévő körből alakult meg, a Kékibolya 
és a Kamilla népdalkör egyesüléséből jött létre a mostani 
formáció. Mindkét formáció számos sikert tudhat már a háta 
mögött, rengeteg arany-, ezüst- és bronzminősítéssel büsz-
kélkedhet mind a Kamilla, mind a Kékibolya népdalkör. Az 
összeolvadás sikerét pedig mutatja, hogy már most sikerült 
a Murgács Kálmán Nóta Klubnak egy ezüstminősítést bezse-
belnie.

Az est folyamán kizárólag Murgács Kálmán által szerzett 
művek hangzottak el. Így például kezdésként felcsendült a 
település himnuszának is beillő „Kutas, Kutas” kezdetű nóta. 

Az előadásra rengeteget gyakorolt a csoport, az estet meg-
előző utolsó hetekben vált a felkészülés igazán intenzívvé. Ez 
szükséges is volt, hiszen ahogy Tóth Antalnétól, a klub tár-
selnökétől megtudtuk, a Murgács dalok igen nehezek, sokat 
kell gyakorolni, próbálni, hogy valaki szépen szólaltassa meg 
őket. A gyakorlás hosszú órái meghozták eredményüket, a 
Nóta Klub gyönyörűen adta vissza Murgács dalait.

A rendezvény különlegessége volt, hogy ezen a fellépésen 
debütáltak azok a ruhák, amelyeket a klub az önkormányzat-
tól kapott. Az erdélyi népviseleteket egyenesen Csíkszeredá-
ból hozták el a hölgyek. Az utat egy nap alatt járták meg. A 
ruhák öt nap alatt készültek el, és próbák nélkül, kizárólag a 
leadott információk alapján szabták a tagokra, de mindenkin 
tökéletesen mutatott a saját darabja.

Az est fővédnöke Székkutas polgármestere, Szél István 
volt, aki röviden ismertette a nótaszerző életpályáját, és beje-
lentette azon tervüket, hogy a település kulturális fellegvára 
2017. március 15-én felveszi Murgács Kálmán nevét.

ÉR.

Közmeghallgatást 
tartanak Székkutason

December 12-én, hétfőn 17 órától kérdezhetnek a székku-
tasiak a helyi Művelődési Házban.

Hunyák Zsuzsanna, a község jegyzője ismertette: a lakossá-
got az önkormányzat 2016. évi tevékenységéről tájékoztatja Szél 
István polgármester és a képviselő-testület.

A településen már hagyomány, hogy a közmeghallgatás 
előtt a közszolgáltatókhoz fordulhatnak a helyiek. – A korábbi 
évekhez hasonlóan idén is 16 és 17 óra között érdeklődhetnek 
a székkutasiak többek között az áram és gázszolgáltatással, a 
hulladékszállítással, valamint a kéménysepréssel kapcsolatban 
– mondta a jegyző. 

A közmeghallgatáson a tájékoztatót követően a lakossági 
kérdések következnek.

Megyeri József 


