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A munka és a szorgalom az alapja mindennek
„Amikor Székkutasra kerültem, nem láttam egységes képet az önkormányzat mûködésével kapcsolatban, abban tettem lépéseket, hogy ez a helyzet változzon, egy
egységes megjelenés legyen, egy ügyfélközpontúbb önkormányzat kialakítása a célom.” – mondta Szél István, Székkutas polgármestere.
(Írásunk a 2. oldalon)
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A munka és a szorgalom az alapja mindennek
„Amikor Székkutasra kerültem, nem láttam egységes
képet az önkormányzat mûködésével kapcsolatban, abban tettem lépéseket, hogy ez
a helyzet változzon, egy egységes megjelenés legyen, egy
ügyfélközpontúbb
önkormányzat kialakítása a célom.”
– mondta Szél István, Székkutas polgármestere.

désével kapcsolatban, abban
tettem lépéseket, hogy ez a
helyzet változzon, egy egységes megjelenés legyen, egy
ügyfélközpontúbb
önkormányzat kialakítása a cél. Az
elmúlt egy hónapom arról
szólt, hogy helyre tettem az
elõzõ polgármester munkálkodását és ténykedését.
Annyira jól mûködött az

félmillió forintot, ez az összeg
igen jelentõs egy 2400 fõs településnek. A gazdasági helyzet javítása érdekében.
Az egész munka, ami az
elmúlt egy hónapban volt, és
ami a következõ négy évben
lesz, az arról szól, hogy a települést hogyan tudjuk jobbá
tenni.
Melyek a települést érintõ
rövid távú tervei, céljai?

A „Kutasi Hírek” címû
közéleti újság elsõ számát
tartják a kezükben a székkutasi lakosok. Miért tartotta
fontosnak ezt az újságot?
Az elsõ és legfontosabb feladat a lakosság teljes körû
tájékoztatása. Az elmúlt fél
évben több száz személy panaszkodott a településen,
hogy nincs megfelelõ kommunikáció, mely az egyik legfontosabb dolog nem csak a
polgármester, de egy önkormányzat életében is
Polgármester úr, hogyan
indult a munkája? Milyen
kezdeti nehézségekkel kellett szembenéznie?
Amikor Székkutasra kerültem, nem láttam egységes képet az önkormányzat mûkö-

elmúlt négy évben, hogy például hatmillió forintba került
az õ polgármesteri autója, és
az eladási árából még a bankot is ki kell fizetni 1 millió Ft
értékben. Tervezzük az eladását, s reméljük, hogy azt a 300
ezer forintot, melyet kapunk
érte, a tavaszi belvízvédekezésre tudjuk fordítani.
Az elsõ héten már szembesültem egy 380 000 forintos
vízdíj tartozással. Tárgyalásokat folytattam a Zsigmondy
Béla Víziközmûveket Üzemeltetõ Zrt.-vel, és elengedték az
összeget. Székkutas jól döntött, amikor kormánypárti polgármestert választott, hisz a
kormány partnernek tekinti a
székkutasiakat, ennek bizonyítéka, hogy a település kiemelt támogatást kapott a
mûködésképtelen
önkormányzatok jogcímén, öt és

A terveim között szerepel
az iskolában és az óvodában a
fûtéskorszerûsítés, mely két
éves ciklusban valósulhatna
meg. Szeretnénk szalmáskazánokkal fûteni az intézményeket, ezzel jelentõs összegeket takaríthatnánk meg, az
ügyben már folynak a tárgyalások. A kampányígéretünkhöz híven csökkenteni
fogjuk a szemétdíjat, megoldjuk a csatornázás és az orvosi
ügyelet kérdését is, valamint
tárgyalásokat folytatunk a
Faragó saroknál egy járdasziget építésérõl. A legfõbb cél,
hogy a székkutasi lakosok egy
helyen tudják intézni az
ügyeiket, itt a hivatalban. A
körzeti megbízotti iroda és a
csatornamû társulat be fog
költözni az önkormányzat
épületébe, valamint szeretném, ha a késõbbiekben a
Zsigmondy és a szemétszállítás ügyintézése is a hivatalban lenne.
Úgy hallottam, hogy a Rárósi utat fel fogják újítani, és
van egy 4 kilométeres szakasz, melyet jó lenne, ha megépítenék és összekötnék a
mágocsi úttal. Ez az út fontos
a mezõgazdaságnak, és a település még egy ponton csatlakozik más településsel. Nagyon fontos az, hogy partnerek legyünk Hódmezõvásárhellyel, mert Vásárhelyen megépül az elkerülõ út, ami
azonnali csatlakozás Kopáncsnál a 47-es számú fõútra, onnan, pedig nyolc perc az
M43-as. Így Székkutasról kb.
két óra alatt fel lehet érni
Budapestre. A mai világban
nem mindegy egy vállalkozás
számára, hogy milyen hamar
tud csatlakozni Pesthez vagy a

nyugathoz. Ezek nagyon fontos dolgok.
Igaz a hír, hogy tíz százalékos létszámleépítést tervez
az önkormányzatnál?
Igen. Ezt a lépést egyszerûen muszáj megtenni, mert
nagyon rossz anyagi helyzetben van az önkormányzat, valamint az egész bürokratikus
felépítés sem enged meg
ennyi embert. Azt lehet látni,
hogy horribilis pénzösszeg
megy ki az önkormányzat
fenntartására, melynek a
polgárok látják kárát. Bizonyos dolgokat a hivatal nem
tud megcsinálni, felépíteni
vagy megjavítani, mert fizetésekre megy el a pénz, ezt meg
kell változtatni. Az önkormányzat a lakosságért van, és
nem a lakosság van az itt dolgozókért. Eddig pedig nem ez
volt. Ha van pénz, tudunk
mûködni, fejleszteni és támogatásokat igényelni. 2013-ig
van Székkutasnak lehetõsége
arra, hogy pénzeket hívjon le
az Európai Uniótól, akár az
Egészségház felújítására, belvízelvezetõ árkok megépítésére vagy a Mûvelõdési Ház
teljes mértékû átszervezésére.
A kampány során én voltam
az egyedüli jelölt, aki õszintén
felvázolta azt, hogy a saját
húsunkból is kell harapnunk
ahhoz, hogy egyrõl a kettõre
juthassunk. Áldozatokat pedig
hoznunk kell.
Hogyan lehet az önkormányzat gazdasági helyzetén javítani?
A település javára mindent.
Ezért is mondtam le a fizetésem felérõl. Az elsõ több mint
százezer forintomat az óvoda
javára fordítottam és oda is
adtam az intézmény vezetõjének, mert az alapítvány még
szervezés alatt áll. Ez egy
közalapítvány lesz, három fõs
kuratóriumi testülettel. Több
mint 1 millió forint fog az én
részemrõl belekerülni, és
ezen felül szeretném, ha a
vállalkozók, egyszerû gazdák,
lakosok, ha ide befizetnének,
támogatnák az alapítványt,
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akkor tudják azt, hogy ez a
pénz jó helyen van és nemes
célokat fog szolgálni. Jövõre
szeretnénk játszóteret létrehozni, és az óvodában egy vizesblokkot felújítani társadalmi munkából, közös összefogással, százezer forintokat
tudnánk így megtakarítani.
Ezen kívül 2011 szeptemberétõl három felsõfokú oktatásban tanuló diákot is támogatnánk.
A gazdasági helyzet javítása
érdekében takarékoskodunk
a tisztítószerekkel, a fûtéssel,
úgy, hogy az iskolában és az
óvodában meleg van, de például a polgármesteri hivatalban nem kell teljes gázon
mennie a kazánnak. Az üzemanyag területén is megtakarítottunk, nincs polgármesteri
autó, amit tankolni kellene.
Mióta hivatalba kerültem, a
kettõszázötvenezer forintos
üzemanyag költség ötvenezer
forintra csökkent. Megvontuk
a közalkalmazottaktól az étkezési jegyet. Én minden egyes
kifizetésrõl tudok, minden
egyes számlát látok. Katonás
rend kell, mert a pénzekre vigyázni kell. A kollégáimtól is
azt kértem, vigyázzanak a község pénzére úgy, mint az
övékre, mert kevés van, és jól
be kell osztani.
Viszont szomorúan vettem
tudomásul azt, hogy a lakosság nem fizet adót. A kintlévõség jelenleg tizenötmillió forint, ami a település mûködését, fenntarthatóságát veszélyezteti. Az adót ugyanúgy be
kell fizetni, mint a gázszámlát,
még akkor is, ha tudom, hogy
nehéz körülmények között
élnek az emberek. Az önkor
mányzatot úgy tudjuk fenntartani, és úgy tudunk az iskolába többlet forrást adni, ha
mindenki befizeti az adóját.
Mindenkinek ki kell venni a
részét a közteherviselésbõl.
Már a szeptember végi lakossági fórumokon is többen érdeklõdtek Önnél a
csatornázás kérdésérõl. Mi
az elképzelése ezzel kapcsolatban?
A csatornázás szükséges a
településen és Kakasszéken
is, és ez ügyben az önkormányzatnak is a zsebébe kell
majd nyúlni. Abban mindenkit

megnyugtatok, hogy a pénze
senkinek sem tûnt el. De ha
már feldúrjuk a települést a
csatornázás miatt, akkor pályázni kellene csapadék- és
belvízelvezetõ árkokra is, és
egyszerre valósulhatna meg
mindkettõ. Ezek most az
elsõdlegesek. Székkutas ivóvízminõség-javító programban is benne van, és folyamatban van két szeméttelep rekultivációja is. Támogatások
terén jelenleg ilyen elképzelések vannak.
Milyen fiatalokat érintõ
változásokat tart szükségesnek?
Számomra a legfontosabbak a gyermekek. Nekik mindenben segíteni kell. A legtöbb pályázat többnyire a fiatalokra lesz integrálva a kormány részérõl, a drogprevenciótól kezdve a közbiztonsági
fórumokon át a példaértékû
oktatásig. Szigorodni fog az
iskola nem csak a nevelésben
és az oktatásban, hanem minden olyan dologban, mellyel a
tanuló a településrõl tovább
tud lépni. Szeretnénk példaértékû oktatást teremteni, és
egy adott témakörre kiteljesedni. Egy olyan dolgot elkezdeni a felsõ osztályban, amit
tovább tudnak vinni a diákok
középiskolába is, visszatérhetünk a mezõgazdaságra, vagy
lehet egy olyan extra tanulási
rendszer, mely a környezõ településeken nem mûködik.
Az idegen nyelv tanulása elsõdleges szempont, és ezt
már az óvodában el kell kezdeni. Egyetértek azzal, hogy a
gyermek elõször anyanyelvén
beszéljen, de szerintem, ha
már az óvodában játékosan
foglalkozik az angollal vagy a
némettel, akkor 14 éves korában már lényegesen jobb
nyelvérzékkel lesz megáldva.
A mai világban pedig a nyelvtanulás a legfontosabb. Kitérhetünk arra is, hogy folyamatosan fogy a gyermeklétszám.
Nos ezt a kérdést is meg kellene oldani, mert a település
jövõje inoghat meg emiatt.
A képviselõ-testületi ülésen döntés született a lakásrendelet módosításáról. Erre miért volt szükség?

Én azt látom, hogy voltak
bizonyos
érdekcsoportok,
akik több lehetõséget kaptak
a többiekhez képest. Úgy gondolom, hogy minden ember
egyenlõ, nem szeretném azt,
hogy emberek olcsóbban juthassanak bérlakáshoz, mint a
piaci ár. Ne kapjanak olyan
emberek bérlakást, akiknek
bármiféle tulajdonuk van.
Milyen
változtatásokat
tervez a közétkeztetésben?
2011. január elsejétõl szeretnénk elindítani a „Két
kézzel a munkáért” programot. Ez azt eredményezné,
hogy olyan feladatokat, mint a
csatornatisztítások, fûnyírások vagy a településrendezés
összeszerveznénk, és kivezényelnénk az embereket dolgozni. Szeretnénk minimum
30 embert foglalkoztatni, és
kipróbálni azt, hogy hogyan
támogatja a falu lakossága
azt, hogy megtermeljük a
zöldséget. Jövõ év tavaszától

burgonyát fogunk vetni, és
reménykedünk abban, hogy
nyár végén, õsz elején a termést az a konyha fogja felhasználni, amely január elsejétõl fog fõzni a településen.
Szeretnénk, hogy a konyha
mindenben a partnerünk lenne, és a székkutasi érdekeket
képviselné. Szeretném, ha a
házi tésztákat is megvásárolná a konyha. Továbbá a
Mester utcai iskola kertjébõl
tankertet hoznánk létre és az
iskolásokat is bevonnánk
technika óra keretében a
munkába.
Teljes mértékben fel akarom rázni ezt a települést,
hogy élhetõbb és szerethetõ
legyen. Ehhez az egyik legfontosabb dolog, hogy az oktatás
még tökéletesebb legyen, és
munkahelyeket teremtsünk.
Mindenkitõl türelmet kérek
és lehetõséget, hogy jobb
legyen. Bízzanak bennem, a
település meg fog változni,
mert ezt a célt tûztem ki magam elé.

Intézmények elérhetõsége
Településünk honlap címe: www.szekkutas.hu
Székkutas Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Címe: 6821 Székkutas, Béke utca 2.
Tel/fax: 06-62/593-050
e-mail cím: szekkutas@vnet.hu
Általános Mûvelõdési Központ
Gregus Máté Általános Iskola
Cím: 6821 Székkutas, József Attila u. 1.
Tel: 06-62/593-070
Mobil: 06-30/278-0124
e-mail: amkisk@freemail.hu
Napköziotthonos Óvoda
Címe: 6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20.
Tel: 06-30/278-0171
Területi Gondozási Központ
Cím: 6821 Székkutas, Erkel Ferenc u. 8.
Tel: 06-30/278-0173
Mûvelõdési Ház
Cím: 6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14.
Tel: 06-62/593-055
e-mail: konyvtar.szekkutas@invitel.hu
Körzeti megbízottak:
Cím: 6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14.
Henes Zoltán, Gyarmati László
Tel: 06-30/326-0192
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Közel 150 mázsa fát osztanak szét a településen
Elsõ rendes ülését tartotta a székkutasi képviselõ-testület
november 8-án, hétfõ délután a Mûvelõdési Ház emeleti kistermében, ahol a külsõ bizottsági tagok eskütétele mellett a
megjelentek beszámolót hallhattak a szennyvízcsatornázás
elõkészítésérõl is. A testület döntött a Vásárhelyi Vidék Jövõjéért Egyesületben történõ képviseletrõl, valamint arról
is, hogy a 2011-es esztendõ Gregus Máté emlékév lesz a település életében.
A képviselõ-testület ülése a
külsõ bizottsági tagok eskütételével kezdõdött, majd a
megjelentek Varjúné Rostás
Éva aljegyzõ beszámolóját
hallhatták a faluközpont fejlesztésével kapcsolatban, míg

a szennyvízcsatornázás elõkészítésérõl és a közfoglalkoztatási terv módosításáról Hunyák Zsuzsanna jegyzõ, az
Öregek Napközi Otthonáról

Erzsébet képviselõ személyében, a legfontosabb feladata
az, hogy összetartsa a település civil szervezeteit.

ber hónapban ki szeretné osztani az arra rászorultak között.
A testület a közétkeztetéssel
kapcsolatban úgy határozott,

Szél István a csatornázást
illetõen elárulta: jelenleg elõkészítõ fázisban van az ügy,
szedik az emberektõl a hozzájárulást. A polgármester elmondta: november 9-én a
képviselõ-testület, a közmû
társulat vezetõje, pénzügyi
szakembere összeülnek, és
meghozzák az ügy elõmeneteléhez szükséges döntéseket.
Székkutason az utóbbi idõben több fát is ki kellett vágni
- legalább 150 mázsányit - ezeket az önkormányzat decem-

hogy 2011 januárjában három
vállalkozó között döntenek
majd. A polgármester hangsúlyozta: olyan vállalkozó legyen
Székkutason, aki helyieket
foglalkoztat, és aki székkutasi
termelõktõl vásárol zöldséget,
gyümölcsöt,
tésztaféléket
vagy tejterméket.
Az ülésen arról is megállapodás született, hogy november 29-én, hétfõn közmeghallgatást tartanak, valamint a
2011-es esztendõ Gregus Máté
emlékév lesz Székkutas életében.

pedig az intézmény vezetõje,
Ludányi Rozália számolt be.
A székkutasi grémium döntött a helyi lakásrendelet módosításáról, valamint úgy határoztak, hogy a Vásárhelyi Vidék Jövõjéért Egyesületben

Szél István polgármester képviseli a települést.
A november 8-i ülésen a
testület kulturális tanácsnokot
is választott Kovácsné Rostás

Örökös szélmalomharc a belvízzel
„Azonnal megoldódna a
belvízhelyzet, amint csatornánk lenne. Ha megoldjuk,
hogy a víz a saját lábán elfolyjon, jelentõs összegeket
takaríthatunk meg.” – mondta Rostás Péter alpolgármester, akit a tûzifaigénylésrõl
és a közmeghallgatásról is
kérdeztünk.
A tûzifa igénylésérõl a képviselõ-testület a november 8-i
ülésén határozott. Elsõsorban
azok élhetnek ezzel a lehetõséggel, akik nem részesülnek
lakástámogatásban vagy segélyben. Az a személy, aki tûzifát igényelne, megteheti az
önkormányzat
szociális
ügyekkel foglalkozó irodájában, az ügyben a Szociális

Bizottság hozza meg a döntést
– tudtuk meg Rostás Pétertõl,
aki azt is elárulta, hogy a fát
decemberben fogják kiosztani, amit személyesen fog majd
felügyelni.
November 29-én, hétfõn 17
órai kezdettel közmeghallgatást tartanak a településen a
Mûvelõdési Házban. Az alpolgármester elmondta: több témát is érinteni fognak. Elsõsorban a szennyvízelvezetés
kérdésérõl szeretnék tájékoztatni a lakosságot, és a felmerülõ kérdésekre választ adni,
de a településrendezési problémákról is szó lesz. Az eseményen Szél István polgármesteri beszámolót tart az
elmúlt idõszak történéseirõl.

„Székkutason már évek óta
állandó gondot okoz a belvíz,
ami a falunak egy részét, a
Németh László utcát érinti,

valamint a külterületet. A
Pusztaszéli úton három helyen, a falu háta mögött pedig
két helyen kell átemelni, hogy
jó felé folyjon a víz. A belvizes
idõszakban
nagyon
sok
segítséget kapunk a lakosságtól szivattyút, traktort, gépeket. A vízzel nagyon nehéz felvenni a harcot, de összefogással sikerülhet” – jelentette
ki a képviselõ. „A legnagyobb
baj, hogy mindig partnak
vezetjük a vizet. Erre kellene
egy pályázat, és „saját lábán”
el lehetne vezetni a vizet.” –
tette hozzá.
A belvízzel kapcsolatban
december 7-én, 17 órakor a
Mûvelõdési Házban tartanak
megbeszélést.
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Aki elárulta, mi a hosszú élet titka
Székkutas legidõsebb polgárát, a
102 esztendõs Papp Ilona nénit
köszöntötte november 23-án délelõtt
Szél István, a település polgármestere és Hunyák Zsuzsanna, a község
jegyzõje. Ilonka néni 1908. november
23-án született a Nagyváradhoz közeli
Bors községben, majd a háború után
Budapestre költöztek, ahol színházaknak varrt gyönyörû ruhákat.
Miután a századik évét betöltötte,
Székkutasra költözött unokahúgához,
a most kilencven éves Egri Béláné
Terikéhez.
Azóta a Mester utcai házban élnek,
ahol segítségükre van Rácz Józsefné
Emese és Kopunovics Sándorné Katika.
Az ünnepeltet Szél István polgármester
nagy csokor virággal lepte meg, s mikor
megkérdezték Ilonka nénit, hogy mi a
hosszú élet titka, azt felelte: mivel nem

ment férjhez sosem, így mindig
a maga ura lehetett.
Terike néni
fél évszázada él
Székkutason,
azelõtt õ is a fõvárosban lakott.
Nagynénje,
a
102 éves Ilonka
néni mindössze
13 éves volt,
amikor
elveszítette édesanyját, és akkor költözött nagynénjéhez, azaz Terike néni édesanyjához.
Ilonka néni, mint varrónõ a legfinomabb
dolgokat készítette el, színésznõknek,
táncosnõknek dolgozott, és persze a családnak is – emlékezett vissza
Terike néni a
régi idõkre, a
háborút követõ
évekre, amikor
bár volt lakásuk,
de túl sokra
nem vágyhatott
az ember. Ilonka néni szerette
a színházat, a
mozit, és az
Operaházba is
többször eljutott. Mindig is
társaság vette

õket körül, Pesten is, és a napokban is
várnak vendégeket, Terike néni nagyobbik fia, Béla jön majd Budapestrõl látogatóba, a jövõ hétre a másik fiút,
Zoltánt várják, aki Szilvásváradon él.
Kötelességünk az idõsek segítése
Szél István polgármester örömmel
látogatja meg a falu idõs embereit, hiszen
– mint mondja – generációjának kötelessége megadni a törõdést, ápolást és
gondoskodást az idõsebbeknek, hiszen a
múltat, a történelmet megismerni, a
tapasztalatokat átvenni rajtuk keresztül
tudjuk. Szél István elmondta: jó érzés volt
látnia, hogy Ilonka néni – korához képest
– jó egészségnek örvend. Székkutason
sokan érnek meg magas kort – mondja a
polgármester, akinek a jövõ heti programjában egy 101 éves hölgy köszöntése
is szerepel.

Több mint kétmillió forint a gyermekek étkeztetésére
Egy 2010. szeptember 29én benyújtott pályázat eredményeként a székkutasi nehezebb körülmények között
élõ 3-14 év közötti óvodás,
illetve általános iskolás korú
gyermekek nem csak a tanítási idõszakban, hanem azon kívül hétvégéken és iskola szünetekben is ételhez
jutnak majd – tájékoztatta
lapunkat Varjúné Rostás
Éva, a település aljegyzõje.
A pályázatnak – melyet a
Gyermekétkeztetési Alapítvány egy pénzintézettel közösen írt ki – a legfõbb célja,
hogy 61 gyermek, 46 általános
iskolás és 15 óvodás a hétvégéken és az iskolai szünetekben is ételhez jusson.

A pályázat elsõ körében
Székkutas Község Önkormányzata a szakmai szem-

pontoknak megfelelt, és felkerült egy honlapra internetes
szavazásra. A november 8-án
lezárt szavazás eredményeként 70 település közül Székkutas a 7. helyen végzett, 1821
szavazattal – mondta Varjúné
Rostás Éva.
A szállítmányokat az Általános Mûvelõdési Központ Általános Iskolájánál megbízott
személy fogja átvenni, tárolni
és minden pénteken átvételi
ív aláírása ellenében átadni a
jogosult gyermekeknek, illetve szülõknek. Egy alkalommal
legfeljebb 2 napi, szünetekben 3 napi adag adható ki. Az
alapítvány alkalmanként egyszerre három hétre elegendõ
ebédadagot szállít a helyszín-

re – tudtuk meg az aljegyzõtõl.
Hozzátette: a pályázati kiírásban foglaltak szerint az alapítványi szállítmányok mélyhúzott fóliával ellátott, forró vízben melegíthetõ készételeket
tartalmaznak. Hosszabb tanítási szünetek ideje alatt alapvetõ élelmiszerek is szerepelhetnek a csomagban.
Egy gyermek fél éves ellátása a pályázat keretében átlagosan 40 000 forint, ez 61 gyermekre számolva 2 440 000
forint összegû támogatás,
mely 2010 decemberétõl 2011
májusáig valamennyi hétvégére 1-1 adag, a tavaszi és a
téli szünetekre naponta 1-1
adag, így fél évre minimum 80
adag ennivaló átadását jelenti.
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ezúton is köszöni Székkutas
Község Önkormányzatának.
Hozzátette: a csapat minden
hétvégén összegyûlik, a helyi

kedvence „Az egyiknek sikerül, a másiknak nem” címet
viseli.
A székkutasi-sóshalmi származású Molnár Ernõ a '60-as
évek közepén tanult meg harmonikán játszani Berei ta-

törzstagok, pedig hétköznapokon is gyakorolnak.
Kis Sándornétól megtudtuk: a repertoárban a régi zenéken túl új dalokat is találhatunk, megzenésített balladákat, magyar nótákat, és a
délután folyamán felcsendült
Berei Béláné tanárnõ szerzeménye is: az „Ó, drága szép
muzsika hang” is. A klub énekese elárulta: az aktuális

nárnõnél. Elmondta: a hangszert öt évvel ezelõtt egy
rendezvény alkalmából vette
elõ újra, majd a zenésztársakkal úgy határoztak, hogy
együtt maradnak, és minden
év novemberében szerveznek
egy harmonikás találkozót,
egy koncertet Berei tanárnõ
emlékére. A klub folyamatosan új darabokat tanul, és
egyre többször találkoznak.

Harmóniában szóltak a harmonikák
Ötödik születésnapját ünnepelte a Székkutasi Harmonika Klub november 13-án,
szombaton a Mûvelõdési Ház
nagytermében. A rendezvényre érkezõ helyi és környékbeli zenét szeretõ vendégek a klasszikusoktól kezdve
a csárdáson át változatos dallamokat hallhattak.

A rendezvényt Ludányi Rozália, a székkutasi Területi
Gondozási Központ vezetõje
nyitotta meg, majd Szél István
polgármester köszöntötte a
Mûvelõdési Házban össze-

gyûlteket. A Harmonika Klub
születésnapi ünnepségén a
színpadra lépett a klub legfiatalabb tagja, a 15 éves Kovács Márk is, aki szaxofonon
kísérte Labozár Antal prímást.
Az eseményt a szegedi DélAlföldi
Harmonikabarátok
Klubjának tagjai is színesítették.
A Székkutasi Harmonika
Klub Gulyás Ferenc ötlete
alapján jött létre 2005-ben, a
helyi lakosokon kívül mórahalmi, szegedi és hódmezõvásárhelyi tagok alkotják. A
november 13-i délutánon fellépett: Labozár Antal – prímás, Molnárné Szabó Ibolya –
hegedû, Gulyás Ferenc, Molnár Ernõ, Salamon László és
Novák Magdolna – harmonika, Fejes Sándor és Kis Sándorné – ének. A repertoárt
nagyon változatos dalok alkották, a klasszikusoktól kezdve
a csárdáson keresztül a balladákig.
Molnárné Szabó Ibolya elmondta: a próbákat a székkutasi Öregek Napközi Otthonában szokták tartani, a helyet

Népdalcsokrok az õszi délutánon
Õszi népzenei találkozót rendeztek Székkutason, a
Mûvelõdési Ház nagytermében november 6-án, szombaton.
Az eseményen kilenc népdalkör lépett színpadra, székkutasiak, hódmezõvásárhelyiek, de érkeztek Mindszentrõl,
Orosházáról és Nagyszénásról is. A dalos kedvû dalköröket
és a helyi lakosokat a székkutasi házigazdák édes és sós
süteménnyel, kávéval és üdítõvel is vendégül látták.
A Mûvelõdési Ház nagyter- léklappal ajándékozták meg a
mében megjelenteket Szél Ist- találkozón fellépõ dalköröket.
ván, a település polgármesteAz eseményen kilenc népre és Csikós Miklósné, a Szék- dalkör elõadását láthatta és
kutasi Kamilla Dalkör vezetõje hallhatta a nagyérdemû. Felléköszöntötte, akik egy-egy em- pett a Székkutasi Kamilla Dal-

kör, a Kékibolya Népdalkör, a
Harmonika Klub, Hódmezõvásárhelyrõl az Aranykalász és a
Belvárosi Népdalkör, valamint
a Csúcsi Dalkör, Orosházáról a
Bokréta Népdalkör. Mindszentrõl érkezett az Alkony
Népdalkör, míg Nagyszénásról
az Aranyvesszõ Pávakör.
„Elhatároztuk, hogy novemberben tartunk egy õszi népzenei találkozót” – mondta
Csikós Miklósné, a Székkutasi
Kamilla Dalkör vezetõje, aki
azt is elárulta: a Kamilla Dalkör
vásárhelyi és Csongrád megyei népdalcsokorral köszönti
a vendégeket. A dalkör vezetõje köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik a rendezvény létrejöttében segítettek.
Kozóné Szabó Klára, a
Kamilla Dalkör tagja elárulta:
nagyon nagy szeretettel készültek a találkozóra, süteményt sütöttek, terítettek. A
dalkörnek jelenleg 15 tagja
van, a próbákat, pedig a Gregus Máté Általános Iskola

egyik termében szokták tartani.
Meleg Istvánné, a Nagyszénási Aranyvesszõ Pávakör
vezetõje 15 éve. Elmondta: az
énekkar jövõre lesz 35 éves,
fõként Bartók Béla, Kodály
Zoltán és Lajtha László dalokat énekelnek. A találkozón
egy kalotaszegi és egy kalocsai dalcsokrot adtak elõ.
A dalos kedvû dalköröket
és helyi lakosokat a székkutasi házigazdák édes és sós
süteménnyel, kávéval és
üdítõvel is vendégül látták.
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Könyvben tárul fel a hajdani székkutasi világ
A székkutasi születésû,
idén elhunyt dr. Bakk Takács Sára Hazulról haza,
Székelyudvarhelyrõl – Székkutasra címû mûvét mutatták be Székkutason, a Mûvelõdési Házban október 15én. Az eseményen részt vett
a kötet szerzõjének két lánya is, akik az emlékezés pillanatai mellett egy Gregus
Máté életérõl szóló kiállítást
is megtekinthettek.

Máténak, a puszta apostolának unokájaként. Tanulmányait Szegeden végezte, majd
orvostanhallgatóként Székelyudvarhelyre került és ott is
ment férjhez.
A mû önéletírás, emellett
fontos kordokumentum, a
történelmi események is
megjelennek benne, valamint
az olvasók elõtt feltárul a hajdani székkutasi világ is. Dr.
Bakk Takács Sára meghatáro-

„Székelyudvarhely és Székkutas az életünk alfája és
omegája” – idézett a mû elõszavából Bakk Anikó, az írónõ
nagyobbik lánya. A Mátyás
király szellemi örökségét ápoló Amarilys Társaság vezetõje
arról is beszélt, hogy: édesanyja, Takács Sára 1922-ben
született Székkutason, Gregus

zó kapcsolatokat ápolt Erdélyben költõkkel, mûvészekkel,
róluk is sok szót ejt. A férje
révén rokoni és baráti szálak
fûzték Tamási Áronhoz is. A
doktornõ szervezte az író
farkaslakai temetését is.
A Mûvelõdési Házban megjelentek, köztük Szél István,
Székkutas polgármestere, va-

lamint a települési képviselõk
és a helyi lakosok egy nemrégen videóra rögzített üzenetet is megtekinthettek, melyben dr. Bakk Takács Sára a
székkutasiaknak és a vásárhelyieknek címezve elmondja,
nagy szeretettel gondol a kutasi világra, az emlékeire, de
sajnos már nincs ereje haza
utazni.
A könyvbemutatón részt
vett a kötetet megjelentetõ
Kriterion Kiadó vezetõje, H.
Szabó Gyula és dr. Berényi
Károly, a határon túli magyar

Bakk Anikó elmondta: az
édesanyja egy életen át úgy
gondolt vissza szülõfalujára,
mint az elvesztett édenre. Új
helyre került, új gyökereket
eresztett, de abban a hazában
is végig, egész életében haza
vágyott.
Kovácsné Rostás Erzsébet
települési képviselõ, a Székkutasi Olvasókör elnöke elmondta: a mai rohanó és
egyre nehezedõ életünkben
nagyon fontos a hagyományõrzésre, emlékeink ápolására
gondolni.

kapcsolatok tanácsnoka is. A
szerzõ lányai, a kolozsvári
Bakk Anikó és a marosvásárhelyi dr. Bakk Éva radiológus
fõorvos Székkutason régen
látott rokonokkal, ismerõsökkel is találkozott.

Ezen alkalomból a Mûvelõdési Házban összegyûlt vendégek Baté Szilveszter Gregus
Mátéról szóló kiállítását is
megtekinthették, képeket láthattak életérõl, családjáról.

Gregus Máté emlékév a településen
Jövõre lesz Gregus Máté
születésének 150. évfordulója. Ezen alkalomból a 2011es esztendõben szobrot állítanak, és rendezvény sorozatokkal emlékeznek Székkutas község megalapítójára.
Gregus Máté sokat tett a településért. Kezdeményezésére épült meg a vasútállomás, a
katolikus és a református
templom, és nagy szerepet
töltött be a helyi hangyaszövetkezet megalapításában is.
A 2011-es emlékévre a
község önkormányzata öt-

százezer forintnyi keretösszeget határozott meg. A jövõ évben Gregus Máté szobrot szeretnének állítani, utcát elnevezni és iskolai programokat
is szerveznének.
Szél Istvántól megtudtuk:
tervezik a hódmezõvásárhelyi
HISZK Gregus Máté Tagintézménnyel való együttmûködést
a közös programok kialakításában. A polgármester fontosnak tartja, hogy mindenki
megtudja, ki volt Gregus Máté.
A település szülõatyjának nagyobb figyelmet kell kapni. Az
emlékévnek lelki presztízse is

van, a legfõbb cél, hogy a
székkutasiak összefogjanak,
hiszen nem elveszett emberek.

A

Kutasi
hírek
következõ lapszáma
december 17-én,
pénteken jelenik
meg.
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Így készül a Mézes piskóta
A könnyen elkészíthetõ
édesség receptjét Labozár
Antalné Marika néni osztotta
meg velünk, aki elárulta a
mézes piskóta a fia egyik kedvence. A receptet még régen
Czékmánné Marikától kapta,
és azóta sütögeti. A családjukban más nem szokott ilyet
készíteni, csak õ egyedül.

Elkészítése: 8 tojássárgáját
8 evõkanál cukorral, 4 evõkanál mézzel, 1 dekagramm fahéjjal habosra keverünk. Majd
hozzáadunk 12 evõkanál lisztet 1 kávéskanál szódabikarbónával, és a 8 tojásfehérjébõl
vert kemény habot. Papírral
kibélelt tepsibe simítjuk, és
durvára darabolt dióval megszórjuk. Elõmelegített sütõbe
nagyon lassú tûznél sütjük.
Amint kihûl a tészta, lapjára
kettévágjuk, és vanília krémmel töltjük.
A krém elkészítése: 4 deciliter tejbe sûrûre fõzünk 5
púpozott evõkanál lisztet (alig
kavarható sûrûségûre kell fõzni), ízlés szerint cukrozzuk és
30 dekagramm ráma margarint, 1 csomag vaníliás cukrot
beleteszünk, és habosra kavarjuk. (Vanília pudingporból
is lehet fõzni a krémet, természetesen a margarin akkor
is kell.)
Jó étvágyat kívánunk!

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Zsigmondy Béla Víziközmûveket Üzemeltetõ Zrt.
felvételt hirdet

vízmû gépkezelõ munkakör
betöltésére,
Székkutas község szolgáltatási területre.
Feladatok:
– víztermelõ egységek biztonságos, szakszerû
üzemeltetése
– vízhálózat karbantartás
– vízmérõk cseréje, és idõszakos leolvasása
– adminisztráció
Elvárások:
– középfokú szakirányú végzettség (géplakatos v.
vízhálózat szerelõ szakma)
Elõny:
– vízügyi technikus végzettség
– Székkutas lakhely
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
– önálló munkavégzés
– kihívásokkal teli munkakör
– fejlõdési lehetõség
Jelentkezés módja:
– a jelentkezõ az önéletrajzát, motivációs levelét, a
pozíció megjelölésével zárt borítékban kérjük
leadni a Hódmezõvásárhely, Andrássy út 25 sz.
Központi Irodaház Titkárságánál 2010. december
15-ig.

Családi események
Halálesetek október hónapban:
Kerekes István Székkutas, Béke u. 68.
Dajka Sándor Székkutas, I. körzet tanya 43. szám 3. ajtó
Születés október hónapban
Földházi Attilának és Fazekas Erikának
Székkutas, Hídi Mihály u. 4. szám
Attila Erik utónevû gyermeke született
Házasságkötés településünkön nem volt.

Kutasi hírek
közéleti havilap
Megjelenik: minden hónap 3. péntekén
Kiadja: Kisbíró Kft. (6800 Hódmezõvásárhely, Szabadság tér
71.) Székkutas Község Önkormányzatának támogatásával
Fõszerkesztõ: Kokovai Péter (62/533-777)
Nyomás: Norma Nyomdász Kft.
(6800 Hódmezõvásárhely, Rárósi út 10.)
Nyomdavezetõ: Rostás Pál
Terjeszti: Székkutas Község Önkormányzata
Megjelenik: Székkutason
Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem õrzünk meg,
és nem küldünk vissza.
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelõsséget.
Minden jog fenntartva!

