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tûzifa támogatásbantûzifa támogatásban

4. oldal4. oldal

Folyamatos a készültség Székkutason
Székkutason és környékén a hó olvadásával, és a fagy kiengedésével a belvízhelyzet

tovább romlott. A külterületen több száz hektár termõföld van víz alatt, és több tanya is

veszélybe került. A szivattyúk éjjel-nappal mûködnek, és homokzsákolással próbálják

megóvni az épületeket. (Írásunk az 5. oldalon!)
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Székkutason az elmúlt há-

rom hónapban rengeteg vál-

tozás történt, és még mindig

nincs vége. A településen ja-

nuár 12-én, szerdán a Mû-

velõdési Ház Civil Klubjának

termében megtartotta alakuló

ülését a több mint tizenöt

fõbõl álló szenátus, melynek

több feladata is lesz a jövõ-

ben. 

A megjelenteket Szél István
polgármester köszöntötte,

majd arra kérte a szenátus

tagjait, hogy osszák meg egy-

mással a gondolataikat, és egy-

fajta tükröt mutatva felé, érté-

keljék az eltelt idõszak történé-

seit. A tagok közül többen úgy

vélekedtek, hogy Székkutas jó

irányba halad, a belvízi helyzet-

tel kapcsolatos összefogás, pe-

dig példaértékû. 

A szenátus legfõbb feladata

az lesz, hogy segítse a polgár-

mester munkáját, valamint öt-

leteket, javaslatokat adjon az

elkövetkezõ évekre a település

mûködésével kapcsolatban,

ezen kívül kritikákat is megfo-

galmazhat a képviselõ-testület

tevékenységét illetõen. 

A január 12-i megbeszélésen

a belvízhelyzet mellett szó volt

az utak, járdák állapotáról, a

községi rendezvényekrõl, a kö-

zösségi összefogásról, a mun-

kahelyteremtésrõl és egyéb

gazdasági jellegû kérdésekrõl

is. Az ülésen többször elhang-

zott, hogy a helyieket eddig

senki sem hallgatta meg, nem

mondhatták el a véleményüket

a falu mûködésével, életével

vagy jövõjével kapcsolatban.

Néhányan kijelentették: az a jó

polgármester, aki megkérdezi a

közösséget. A véleménynyilvá-

nítás azért is nehéz, mert eddig

senki sem kérdezte meg a lako-

sokat. 

Szél István elmondta: sze-

retné, ha a szenátus egy „szó-

csõ” lenne a településen, mely-

nek tagjai összegyûjtenék a

faluban a pozitív és negatív in-

formációkat, valamint hírt vin-

nének a lakosoknak az elkép-

zelésekrõl, tervekrõl. A polgár-

mester hangsúlyozta: a helyiek

nem csak a szenátuson ke-

resztül lesznek meghallgatva,

hanem fórumok, beszélgeté-

sek alkalmával is. 

A szenátus tagjai – fiatalabb

és idõsebb korosztály egyaránt

– ismerik a helyiek problémáit.

Van közöttük orvos, kereskedõ,

vállalkozó, fizikai dolgozó, me-

zõgazdász, igazgató és lelkész

is. A tagok legközelebb február-

ban találkoznak, és az ülés csak

a véleménynyilvánításról fog

szólni, olyan ügyekben, mint a

Gregus Máté Emlékév vagy a

Mûvelõdési Ház felújítása.

Szél István, a község pol-

gármestere január 11-én dél-

utánra a Mûvelõdési Ház Civil

Klubjának termébe összehív-

ta a helyi vállalkozókat, cég-

vezetõket, kisiparosokat azzal

a céllal, hogy együttmûködve,

összefogással segítsék a tele-

pülést. 

A Mûvelõdési Házban össze-

gyûlt vállalkozókat Szél István

köszöntötte, majd Hunyák Zsu-

zsanna jegyzõ tájékoztatta a

megjelenteket a január 3-án

megnyílt Kormányablakról, me-

lynek egyik elõnye, hogy a szék-

kutasiaknak nem kell Szegedig

utazniuk, az ügyeiket már Hód-

mezõvásárhelyen is intézhetik. 

„A rendezvénynek az a célja,

hogy a székkutasi vállalkozó-

kat, cégeket, kisiparosokat

összefogjuk, és egy vélemény-

formáló fórumot hozzunk létre"

– mondta a polgármester, aki

arról is beszélt, hogy az önkor-

mányzat mindenben támogatja

a helyi vállalkozókat. A telepü-

lés jövõje érdekében fontos a

kölcsönös segítségnyújtás, a

tapasztalatok és vélemények

egymás közötti megosztása. 

Az eseményen a közfoglal-

koztatás és az adók befizetése

mellett a turizmusról, a Gregus

Máté emlékévrõl és a jelenlegi

belvízhelyzetrõl is szó esett, de

az is kiderült, hogy már készül

Székkutas község új honlapja.

A jövõt illetõen a tervek között

szerepel a Mûvelõdési Ház fel-

újítása és néhány utcanév meg-

változtatása is – árulta el a pol-

gármester. A programokról pe-

dig megtudtuk, hogy az idei

évben ismét megrendezik a

Mezi Fesztivált, valamint újra

lesz Lovasnap.

A helyiek a fórumot szeret-

nék rendszeresíteni, így a vállal-

kozók legközelebb február

végén ülnek össze.

Szenátus alakult a községben

Összeültek a helyi vállalkozók
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Irodalmi találkozóval indul az emlékév
Az idei évben Székkutas megalapító-

járól emlékezik a község vetélkedõvel,

kiállítással, szoboravatással és egyéb

rendezvényekkel. A Gregus Máté Em-

lékbizottság január 17-én, délután a

Polgármesteri Hivatalban tartott meg-

beszélést az éves rendezvénysorozat-

ról, ahol meghívott vendégként jelen

volt Szenti Tibor író, néprajzkutató is.

Székkutason az emlékévhez kapcsoló-

dó programok megszervezésére és a

szoboravatás elõkészítésére Gregus Máté

Emlékbizottság alakult, melynek tagjai:

Kovácsné Rostás Erzsébet, Patyi Éva,
Rostás János, Szél István, Szilágyiné
Fejes Ildikó, Tembel Tibor és Tóth Imre. A

hétfõi megbeszélésen a tagok mellett

jelen volt: Rostás Péter alpolgármester,

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ, Dajka And-

rásné települési képviselõ, Lõkös Györ-
gyi, Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Vá-

ros kulturális referense és Szenti Tibor

író, néprajzkutató is.

A megjelenteket Kovácsné Rostás

Erzsébet, a kulturális és civil ügyek ta-

nácsnoka köszöntötte, majd Tembel
Tibor, a Gregus Máté Általános Iskola

igazgatója tájékoztatta az ülés résztvevõit

az elképzeléseirõl. Többek között arról,

hogy a község megalapítójának életérõl

és munkásságáról vetélkedõt szervez-

nének, melyben általános iskolások és

családjaik együtt vehetnének részt 5 fõs

csapatokban. Ehhez kapcsolódóan a

megjelentek közül többen úgy vélték,

hogy a rendezvényt ki kellene terjeszteni

a hódmezõvásárhelyi középiskolás és

fõiskolás diákokra is. Az igazgató el-

mondta: már egy Gregus Mátét és az is-

kolát ábrázoló kártyanaptár is megjelent,

valamint az iskolai falinaptárra is olyan

épületeket festettek a tanulók, melyek

Gregus Mátéhoz kapcsolódnak. 

A megbeszélésen a vetélkedõ mellett

több rendezvény is szóba került, így egy

idõszakos Gregus Máté életérõl szóló

kiállítás, családi programok a pósahalmi

tanyán, istentisztelet,

Gregus Máté Gazda-

köri Konferencia és

szántóverseny is. A

programsorozat feb-

ruár 15-én, egy kul-

turális, irodalmi talál-

kozóval indul, ahol

Szenti Tibor író, nép-

rajzkutatóval egy be-

szélgetést hallhatnak

Gregus Máté életérõl,

munkásságáról. A

fõbb rendezvények az

emlékév során a Gre-

gus Máté dombormû

avatása a községi is-

kolánál, és a sírem-

lékének megkoszorúzása lesz a születé-

sének 150. évfordulóján, 2011. június 16-

án. A rendezvénysorozat koronájaként

szeptember 24-én, ünnepség keretében

felavatják a Gregus Máté köztéri szobrot,

melyet este Szüreti mulatság követ majd.

Szenti Tibor hangsúlyozta: fontos,

hogy minél szélesebb körben mutassák

be a Gregus családot, és minél több vá-

rost vonjanak be a rendezvénysorozatba,

mindez Székkutas értékét növelné. Az író

több történetet is felelevenített, és arról is

beszélt, hogy Gregus Máté egykor a

szegedi tanulóknak saját maga mutatta

be a legelõ locsolást.

Kovácsné Rostás Erzsébet elmondta: a

Gregus Máté emlékévet nagyon körülte-

kintõen szeretnék megszervezni, hogy

igazi, méltó megemlékezés legyen. Sze-

retnék, hogy a vetélkedõn résztvevõ kö-

zönség számára is élmény legyen Szék-

kutas megalapítójának életútja, és az

akkori lakókörnyezet, mind Vásárhely-

kutas, mind Hódmezõvásárhely. A kultu-

rális és civil ügyek tanácsnoka elárulta:

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város

Önkormányzata is támogatja a rendez-

vénysorozatot, a költségvetésben elkülö-

nített összeget nagyon nagy lelkesedéssel

várják, hiszen minden egyes plusz forint

emeli a rendezvények színvonalát. Min-

dezek mellett a Gregus Máté kiállítás

anyagának szakmai összeállításában a

bizottság segítségére lesz a vásárhelyi

Emlékpont is. Az emlékanyagból egy

vándorkiállítást szerveznének, így az

egész kistérség megtekinthetné.

A Gregus Máté szoborra 

az adományokat a következõ

számlaszámra várják:

CIB BANK, SZÉKKUTASI OLVASÓKÖR 

GREGUS MÁTÉ SZOBOR 

10700158-48791700-

52100008
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Székkutason is a Hód-Menza végzi a közétkeztetést
A székkutasi önkormányzat közbeszerzési eljárást folyta-

tott le a közétkeztetést végzõ társaság kiválasztása kapcsán.

Ennek eredményeképpen 2011. január 1-tõl, a Hód-Menza

Kft. látja el Székkutas községben a teljes közétkeztetést,

amely magában foglalja az óvoda, az általános iskola és az

öregek napközi otthona közétkeztetésének biztosítását -

tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Pál, a Hód-Menza Nonpro-

fit Kft. ügyvezetõje.

51 fõ részesült tûzifa támogatásban
Székkutas Község Önkor-

mányzatának Képviselõtes-

tülete az egyes pénzbeli és

természetbeni ellátásokról

szóló rendeletét módosítot-

ta egy új támogatási formá-

val, a tûzifa támogatással.

A támogatás igen népsze-

rû lett a lakosság körében, de

sajnos minden igényt a

hatáskört gyakorló Oktatási,

Kulturális, Sport és Szociális

Bizottság nem tudott kie-

légíteni. A bizottság az igé-

nyeket a rendelkezésre álló

tûzifa mennyiség erejéig bí-

rálta el, a legalacsonyabb

jövedelemmel rendelkezõ

kérelmezõket részesítve

elõnyben. 

Az étkeztetés napi ára az ó-

vodában 370 forint, az általá-

nos iskolában 462 forint, míg a

szociális intézmények részére

591 forint, melyben benne van

a tízórai az ebéd és az uzson-

na is. Székkutas község ellátá-

sa a Hód-Menza Kft. Kakas-

széki Élelmezési Központjából

történik. 

Dr. Kovács Pál arról tájé-

koztatta a Kutasi Híreket, hogy

cégük többször tárgyalt a köz-

ség vezetésével, és Szél István
polgármester kifejezett kéré-

sére az együttmûködés kere-

tein belül igyekeznek minél

több székkutasi lakost alkal-

mazni, mind a kakasszéki,

mind a hódmezõvásárhelyi te-

lephelyen. 

A községgel való együttmû-

ködés másik nagyon fontos

pontja, hogy beszállítókként

székkutasi termelõket kapcsol-

janak be a Hód-Menza ügy-

menetébe. Ez természetesen

fõként a zöldség és gyümölcs

ágazatban lehetséges. Az emlí-

tett beszállítói program tárgya-

lását még 2010-ben kezdték el,

a székkutasi beszállítók várha-

tóan május hónaptól kezdõ-

dõen tudnak majd bekapcso-

lódni – mondta az ügyvezetõ.

Dr. Kovács Pál arról is infor-

málta lapunkat, hogy a Szék-

kutas községgel kötött megál-

lapodás alapján a település

fogja viselni – a törvénynek

megfelelõ módon – a rezsi

költség, illetve az alanyi és sá-

vos kedvezményben részesü-

lõk esetén a nyersanyagnor-

ma, meghatározott részét is.

Az ügyvezetõ szólt arról is,

hogy nagy elvárás volt társasá-

gukkal szemben, hogy az éte-

lek adagja és minõsége emel-

kedjen. Ennek kapcsán pozi-

tív visszajelzéseket kaptak, így

bíznak benne, hogy Székkuta-

son a felnõtt étkeztetésben is

nagyobb teret tud majd hódí-

tani a Hód-Menza Nonprofit

Kft.

A menü összeállítása a ka-

kasszéki telephelyen történik,

ahol egyébként közel 120 be-

teg számára is biztosítják a na-

pi élelmezést. A Hód-Menza

Nonprofit Kft. 70 diák számára

biztosít tízórait, uzsonnát és

ebédet, valamint 90 tanulónak

csak ebédet, ezen túlmenõen

45 óvodásnak tízórait, uzson-

nát és ebédet, valamint az

idõsek napközi otthonában 25

fõ részére napközi ellátást. Az

ügyvezetõ azt is megemlítette,

hogy tapasztalataik alapján fo-

kozottan nõ az érdeklõdés a

felnõtt- és az intézményi alkal-

mazottak étkeztetése kap-

csán.

Az ételek kiszállítása Ka-

kasszékrõl közvetlenül Szék-

kutasra történik, ennek során

a társaság minden esetben a

maximális jogszabályi elvárá-

soknak megfelelõen jár el,

vagyis a legmesszebb menõ-

kig betartja az étel elkészítése

és feltálalása közötti idõtar-

tamra és tárolásra vonatkozó

feltételeket – mondta dr. Ko-

vács Pál.

A tûzifa iránt 63 fõ nyújtotta

be kérelmét, 51 fõ részesült

219 mázsa mennyiségben, 12

fõnek a kérelmét a bizottság

elutasította. Két alkalommal

került kiosztásra a fent emlí-

tett tûzifa mennyiség, 2010.

december 15. és 20. között,

valamint december 28-29-én –

tájékoztatott Rostás Péter

alpolgármester, aki személye-

sen is részt vett a faosztáson.

Az egyszeri tûzifa támogatás

igénylése minden év október

1. és december 31. közötti idõ-

szakban lehetséges. A támoga-

tás egy lakásra, egy jogosult-

nak állapítható meg. Jogosult-

ság fennállása esetén a tûzifa

támogatás mértéke egyszemé-

lyes háztartásban élõ kérelme-

zõ esetén 3 mázsa/fûtési sze-

zon, többszemélyes háztartás

esetén 5 mázsa/fûtési szezon.

„Raiffeisen Mindenki Ebédel 2010-2011.” pályázat

keretében Székkutas településen 61 rászoruló gyermek jut

napi 1-1 adag élelemhez hétvégeken és iskolaszüneti

napokon, 2010. decemberétõl 2011. májusig.

Köszönjük a Raiffeisen Bank Zrt. jótékony támogatását!

Székkutas Község Önkormányzata
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Folyamatos a készültség Székkutason
Székkutason és környé-

kén a hó olvadásával, és a

fagy kiengedésével a belvíz-

helyzet tovább romlott. A

külterületen több száz hek-

tár termõföld van víz alatt,

és több tanya is veszélybe

került. A szivattyúk éjjel-

nappal mûködnek, és ho-

mokzsákolással próbálják

megóvni az épületeket.

Szél István polgármester

elmondta: négy nagyobb tel-

jesítményû szivattyú mûködik,

és az elmúlt idõszakban ho-

mokzsákolás is történt, na-

ponta 20-30 zsákot helyeztek

el tanyák és kertek környé-

kén, hogy az épületekig ne ér-

jen fel a víz. 

Székkutas külterületén, a

Pusztaszéli úton a legnagyobb

a probléma, ahonnan három

szivattyú nyomja ki a vizet a

pusztába – tudtuk meg Rostás
Péter alpolgármestertõl. Ezen

kívül a 47-es út mellett és a

Kakasszéki bekötõút találko-

zásánál lévõ három tanyában

van nagy gond, itt egy lánc-

talpas kotrógéppel kitakarítot-

ták a csatornákat, és megpró-

bálják a vizet kivezetni a Ka-

kasszéki-csatornába. Az alpol-

gármester elmondta: a falut is

védik a Nagykereszt útnál,

Székkutas háta mögött az

egyik lakos saját szivattyúja

megy, míg a község túlsó

végén az önkormányzaté. A

belvíz az I-es üzemegységnél

is lakásokat, garázsokat fenye-

get, itt egy tûzoltóautóval

napok óta szivattyúzzák a

vizet. Rostás Péter arról is

beszélt, hogy Pál András gaz-

dálkodónál az ingatlanon kí-

vül több száz tonna gabona is

veszélybe került. Négy nap,

négy éjszaka ment a szivattyú,

és csak 7 millimétert apadt a

víz. Ha rosszabbodik a hely-

zet, ki kell költöztetni az

embereket az ingatlanjaikból

– mondta Szél István, akitõl

megtudtuk: rengeteg felaján-

lás érkezett már társadalmi

munkára, sokan segítenek, és

a szivattyúk mellett dolgoz-

nak. A polgármester ezúton is

arra kér mindenkit, hogy aki

csak teheti, akár 500 vagy

1000 forinttal is segítsen, és

utaljon a Kármentõ Alapba.

Kormányablak nyílt Hódmezõvásárhelyen
2011. január elsejétõl megalakultak a

kormányablakok, melyek a szolgáltató

közigazgatást fogják biztosítani az ügyfelek

számára, egyszerûsítik az ügyintézést és

bevezetik az egyablakos rendszert. A

részletekrõl Hunyák Zsuzsannát, Székkutas

község jegyzõjét kérdeztük.

Csongrád megyében Szegeden és Hódme-

zõvásárhelyen mûködik kormányablak, ahol

az intézhetõ ügyek három csoportra bontha-

tók: saját hatáskörben és közremûködõ ható-

ságként intézhetõ ügyek, valamint irányító

tájékoztatás nyújtása – tudtuk meg Hunyák

Zsuzsannától, aki a különbözõ ügyköröket is

ismertette.

Saját hatáskörben intézhetõ ügyek csoport-

jába tartozik a biztosítási jogviszony lekér-

dezése, az állampolgár meggyõzõdhet arról,

hogy õt a foglalkoztatója bejelentette-e az

egészségbiztosítási szolgáltatásokra. Továbbá

kérhetünk elektronikusan tulajdoni lap

másolatot és térképmásolatot is, valamint

létesíthetünk ügyfélkaput is. Az egyéni vállalko-

zók szintén intézhetnek ügyeket, bejelenthetik

a tevékenységüket, az adatváltozást és a

szünetelést is. 

Közremûködõ hatóságként intézhetõ ügyek

a gyermekgondozási és az anyasági segély,

családi pótlék, illetve a gyermeknevelési tá-

mogatás, egy részük intézése eddig a Magyar

Államkincstárnál történt, de ezentúl a kérel-

meket közremûködõ hatóságként átveszik a

kormányablaknál, és amennyiben az meg-

felelõ, úgy továbbítják a döntésre illetékes

szervnek. Ez megkönnyíti az állampolgárok

ügyintézését, a székkutasiaknak sem kell Sze-

gedig, hanem elég Hódmezõvásárhelyig utaz-

niuk.

Irányító tájékoztatást nyújtanak a terhes-

ségi gyermekágyi segély és a gyermekgondo-

zási díj igénylése esetében, továbbá a

magyar igazolvánnyal kapcsolatos ügyek

intézésénél.

A jegyzõ elmondta: most még leginkább

csak tájékoztató és közremûködõ hatóságként

mûködnek a kormányablakok, de a nyitva

tartásuk nagyon kedvezõ, hiszen 8 órától 20

óráig fogadják az ügyfeleket. 

TTiisszztteelltt  SSzzéékkkkuuttaassiiaakk!!

AAmmeennnnyyiibbeenn  hhiirrddeettéésstt
sszzeerreettnnéénneekk

mmeeggjjeelleenntteettnnii  aa  
KKuuttaassii  HHíírreekkbbeenn,,  hhíívvjjáákk  
aa  0066--7700//661177--77779999--eess

tteelleeffoonnsszzáámmoott!!

Az elmúlt 
idõszakban

történt családi
események

Székkutason

Született:

Kizur Jánosnak és Uj

Renátának 2010. december

14-én Amina Jázmin

Elhalálozott:

Borsodi Imre Székkutas,

Kölcsey u. 3

Kosztolányi János Székkutas,

VII. körzet tanya 13.

Kosztolányi Dezsõ Székkutas,

IV. körzet tanya 101.

Horváth Gyula Székkutas,

Németh László u. 44.
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Hódmezõvásárhely kör-

nyékén, így Székkutason is

gondot okoz az idõs embe-

rek hiszékenysége, akik

könnyen engednek be ide-

geneket a lakásukba, és ez-

által bûncselekmény áldoza-

tává válnak. A tolvajok mód-

szereirõl és a bûncselekmé-

nyek megelõzésérõl Henes

Zoltán rendõr zászlós,

körzeti megbízott beszélt.

Székkutas területén az el-

múlt idõszakban több besur-

ranásos lopás is történt –

mondta a rendõr zászlós. Két

fiatalkorú személy idõskorúak

lakásába kért bebocsátást a

gázszolgáltató munkatársá-

nak adva ki magukat, azzal az

indokkal, hogy pénzvisszatérí-

tésre jogosultak. Azt is mond-

ták, hogy nagyobb címletû

pénzük van, melyet szeretné-

nek felváltani, hogy fizetni

tudjanak. A trükk lényege az,

hogy miután az idõs ember

felváltja a hamis pénzt, a

visszajárót az elkövetõk ma-

gukkal viszik. Két ehhez

hasonló kísérlet is történt a

község területen, de sze-

rencsére az elkövetõk itt nem

jutottak pénzhez.

Henes Zoltán egy meg-

valósult bûncselekményrõl is

beszélt, három 30 év körüli

hölgy számozott, álkulcs hasz-

nálatával bejutott egy idõs,

székkutasi személy lakásába,

és onnan 800.000 forint kész-

pénzt tulajdonított el.

A rendõr zászlós ezúton is

figyelmezteti a lakosságot,

hogy a kapubejárójukban lévõ

számozott, úgynevezett tollas

kulcsokat cseréljék ki bizton-

ságosabb zárakra, ezzel is

megakadályozva a hasonló

jellegû bûncselekmények el-

követését, továbbá a pénz-

visszatérítésre vonatkozó bár-

milyen felhívásnál legyenek

nagyon figyelmesek, mert a

közüzemi szolgáltatók nem

térítenek vissza személyesen

pénzt a lakosság részére. Fon-

tos, hogy idegeneket ellenõri-

zetlenül ne engedjenek be a

lakásukba, és ne csak az utcai

kapukat zárják be, hanem

minden bejáratot.

Legyenek nagyon figyelme-

sek! Ha valamilyen szokatlan

dolgot tapasztalnak, egy gya-

nús külsejû, idegen feltûnik a

településen, vagy egy az utcán

cirkáló, ismeretlen jármû, hív-

ják a rendõrséget (107) vagy a

körzeti megbízottakat:

Henes Zoltán rendõr zász-

lós, 0630/591-40-71

Gyarmati László rendõr

õrmester, székkutasi körzeti

megbízott: 0630/326-01-92

Fokozottabb figyelem Székkutason is

Székkutasiak sikere a Fekete Sasban
Hódmezõvásárhelyen a

Fekete Sas nagytermében a

Petõfi Sándor Mûvelõdési

Központja szervezésében ke-

rült megrendezésre decem-

ber 16-án a XXV. Jubileumi

Kistérségi Amatõr Mûvészeti

Fesztivál 37 mûsorszámmal. 

Székkutasról verset mon-

dott: Ifjabb Székely Sándor
(Ady Endre: Karácsony), Olasz
Jánosné (Váci Mihály: Anyám,

add ránk áldásodat), Szabó
Józsefné (Csoóri Sándor: Me-

nekülés a magányból). A

rendezvényen nagy sikert ara-

tott a Nyugdíjas Klub „Legény-

fogó” tánca (Szabó Józsefné,
Perjés Józsefné, Kerekes Fe-
rencné, Földi Bálintné, Kaszás
Mihályné, Daraki Józsefné,
Kozóné Szabó Klára, Kis Sán-
dorné), és a Harmonika Klub-

ból Gulyás Ferenc és Molnár
Ernõ harmonika játéka – tudtuk

meg Szilágyiné Fejes Ildikó
könyvtárostól.

A XXV. alkalommal megren-

dezett fesztivál zsûrije a Szék-

kutasi Nyugdíjas Klub asszo-

nyait pénzjutalomban, a többi

székkutasi fellépõt tárgyjuta-

lomban részesítette. 

Szilágyiné Fejes Ildikó ez-

úton is köszönetet mond

mindazoknak, akik az elõadá-

sukkal emelték a kistérségi

rendezvény színvonalát, vala-

mint azon támogatóknak, akik

a szereplõk díjazásáról és

utaztatásáról gondoskodtak,

így: Székkutas Község Önkor-

mányzata, Székkutasi Olvasó-

kör, Székely Bt. Virágüzlete és

Móza Bálint.

A civil csoportok nagyon

fontos szerepet töltenek be a

község életében, ezért is fon-

tos, hogy érezzék, van hová

tartozniuk. Amellett, hogy kul-

turális célokat is megteremte-

nek maguknak, így a versek

szeretete, a hagyományõrzés és

a tánc, a fiataloknak is példát

mutatnak – mondta Kovácsné

Rostás Erzsébet. A kulturális és

civil ügyek tanácsnoka kije-

lentette: mindenképpen szük-

ség van rájuk, szeretjük õket,

illetve a kistérségben általuk

mutatjuk be a székkutasi kö-

zösségi életet, hiszen a ren-

dezvényeken õk a falu kül-

döttei. 

Ez volt a motorosok egyik legjobb éve
„A 2010-es év volt a

motorosok eddigi legjobb

éve” – hangsúlyozta Labádi

Ernõ, a Székkutasi Motoros

Szövetség szaktanácsadója és

szóvivõje, akit a szövetség

mûködésérõl és a decemberi

évzáró rendezvényérõl kér-

deztünk.

A Székkutasi Motoros Szö-

vetség tagjai a 2010. évi tevé-

kenységüket értékelték decem-

berben a Fûzfa Sörözõ nagyter-

mében. A rendezvényen jelen

volt Léhmann István, a Magyar

Autóklub Veterán Motor és

Személygépkocsi Szakbizottsá-

gának Országos elnöke, a '60-as

évek magyar és nemzetközi

motor-cross bajnokai: Benyhe
János, Kátai Albert és Técsi
Sándor, valamint Motoros

Mikulásként Gidai Kálmán is,

aki csomagokat adott át a gyer-

mekeknek és a díszvendégek-

nek - tudtuk meg Labádi Ernõ-

tõl. Az eseményen a szövetség

tisztségviselõit is megválasztot-

ták. A jelenlévõk egyhangú sza-

vazata alapján technikai veze-

tõvé: Horváth Pált, gazdasági

vezetõvé: Kerekes Ferencet,
szervezõ titkárnak: Dovalovszki
Györgyöt, szaktanácsadónak és

szóvivõnek: Labádi Ernõt.

A jó szervezés és együttmû-

ködés eredményeként a tavalyi

évben a motorosok 11 alka-

lommal vettek részt falunapo-

kon, kiállításokon, felvonuláso-

kon és túrákon. Így Szentesen

Expo kiállításon, Lecsófeszti-

válon, falunapon: Pitvaroson,

Hódmezõvásárhelyen, Mind-

szenten és természetesen

Székkutason – emlékezett

vissza a szaktanácsadó, aki

hozzátette: kiemelkedõ élmé-

nyt jelentett számukra Szente-

sen a Postamúzeum, Pitvaro-

son az Ótemplom és Nagymá-

gocson a kastély megtekintése.

A legnagyobb örömet mégis a

helyi rendezvények adták, fõ-

ként a Motoros találkozó, ahol

350-380 fõ és mintegy 140 mo-

torkerékpár jelent meg. 

A 2010-es évben erõsödött a

szövetségben az együttgondol-

kodás, a tagok száma, pedig 52

fõre emelkedett. Motorkerék-

párok megoszlása: 37 darab

veterán, 5 darab sport és 10

darab túra. A teljes szám azon-

ban lényegesen több, mintegy

85-90, mivel a tagok közül

többen rendelkeznek akár 10-

15 darab jármûvel, például:

Horváth Pál vagy Tóth István –

mondta a szóvivõ.  

A Székkutasi Motoros Szö-

vetség eredményes évét a Pol-

gármesteri Hivatal, a Magyar

Autóklub, a Horváth Gépmû-

hely, Kerekes Ferenc és Máté
Mihály vállalkozók, valamint a

Polgárõrség támogatta. 



2011. január 7

Telt házzal ünnepelt a J3
Tizennégy éves a székku-

tasi Január3 zenekar, ezen

évforduló alkalmából vacso-

rával egybekötött koncertet

rendeztek a helyi Pince

Klubban december 25-én,

ahol a vendégfellépõkön kí-

vül a meghívott vendégek, a

helyi törzsközönség és a

környezõ települések rockot

kedvelõi is jelen voltak. 

Az est zártkörû vacsorával

kezdõdött, melyet Németh
Norbert, Fodor Tibor, Makó Zi-
ta és Szántai Zsanett elõadása

követett. A J3 21 órakor lépett

a színpadra. A rajongók tán-

coltak és énekeltek, hiszen az

együttes repertoárjában az is-

mert magyar és a külföldi elõ-

adók dalai mellett saját zenék

is szerepeltek. A rendezvé-

nyen együtt szórakoztak a

Szegedrõl, Hódmezõvásár-

helyrõl, Orosházáról, Kun-

szentmártonról, Nagymágocs-

ról és Budapestrõl érkezõk.

A zenekar (dr. Tóth Kovács

Ádám – gitár, Pásztor András -

gitár, Jandsó János – gitár,

Szántai Zsanett – ének, Giay

Attila – dob) hat órás koncert-

tel ünnepelte a fennállásának

14. évfordulóját.

A megszokással ellentét-

ben a bulin nem az együttest,

hanem a közönség tagjainak

véleményére voltunk kíván-

csiak. Fodor József elmondta:

a zenekar az elmúlt évek alatt

sokat fejlõdött. Az egyik ked-

venc élménye a tagokkal kap-

csolatban, amikor néhány év-

vel ezelõtt hallotta õket kötet-

lenül játszani, az improvizáció

egy fantasztikus élmény volt

azért, mert a tagok önmaguk

örömére zenéltek és nem a

közönségért.

Makó Zita is a fellépõk

táborát erõsítette a szombati

estén, gitározott, de elárulta: a

dob is érdekli. A Január3-ról

elmondta: a zenéjük közül

sokat nem ismer, de amit

igen, az nagyon tetszik szá-

mára. A kedvence: a Neoton

Familia: Nyár van címû szá-

mának a feldolgozása. 

A J3 tagjai ügyesek, és az

utóbbi években sokat fejlõd-

tek – hangsúlyozta Dani Ró-

bert, aki arról is beszélt, hogy

nem változtatna semmit a

zenekaron, ha a változás szük-

séges lenne, azt egyedül a

tagoknak kell tudni, hogy mire

irányuljon. „Dob mögül más a

világ” – jelentette ki Rostás

Gábor, aki közel 3 éve dobol

egy vásárhelyi zenekarban, és

a Január3 együttes egyik

segítõje. Véleménye szerint,

egy zeneileg teljesen felépített

produkcióról van szó, amit a

jó színpadi hangtechnika is

garantál. Gábor úgy véli, egy

zenekar 50 százalékban a

zenérõl, és 50 százalékban a

barátságról szól. Giay Attiláról,

a zenekar dobosáról elmond-

ta: 4-5 éve ismeri, és ez idõ

alatt egy kölcsönös tiszteleten

alapuló barátság alakult ki

közöttük. A fiatal dobos a J3

próbáin szinte mindennapos

vendégnek számít a mai napig

is, ahol kezdetben csak azt

figyelte, hogy Attila hogyan

dobol, majd az évek

múlásával egyszer eljött az a

pillanat, hogy õ is odaülhetett

a J3 dobosának hangszere

mögé.

SPORT
Az ötödik helyen zárta az õszi

idényt a Székkutasi Torna Club a

labdarúgó megyei II. osztály Tisza-

Maros csoportjában. A helyezéssel és

a teljesítménnyel vannak problémái

Antal Ferenc edzõnek, de a tavaszi

szezonban lesz még ideje javítani a

gárdának. 

A felkészülést január 25-én kezdi meg

a székkutasi gárda, majd februárban

négy edzõmeccset vívnak hasonló és

magasabb osztályú csapatokkal – tudtuk

meg Horváth Zoltán elnöktõl, aki el-

mondta, hogy négy-öt ember érkezik a

csapathoz, de a neveket még nem árulta

el. 

Az õszt nagyon jól kezdtük, hiszen hat

forduló után még az élen álltunk – fogal-

mazott a tréner, aki az edzéslátogatott-

ságban látja a hibát, és érzése szerint, ez

az 5. hely is arra fogható, mivel, ha nem

edzenek a srácok, akkor elveszítik az ad-

dig megszerzett erejüket, illetve sérüléke-

nyebbek is lesznek. Nos, ez az õszi sze-

zon végére meg is látszódott a csapaton –

mondta Antal Ferenc.

Székkutason vannak tehetséges fiata-

lok, akik ha tényleg akarnának futballoz-

ni és odatennék magukat, akkor be

lehetne építeni õket a felnõtt csapatba –

mondta az elnök, aki az elõkészítõ csa-

patra is kitért: a gyerekek egy-két évvel

fiatalabbak a megengedett korhatárnál,

így érthetõ, hogy miért zárták az õszt a

tabella végén.

A településen az õsszel már elkezdték

az ovifocit, így U9 és U11-es korosztály

mellett már az U7-esekkel is foglalkoznak

és három alkalommal is a vásárhelyi

mûfüves pályán a Sport 21 program

keretében összemérték tudásukat a

térség csapataival.

Január végén kezd a Székkutas
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Családunk sós perece
Nagy Károlyné Etike kislány korában sokat tevékeny-

kedett a konyhában. A sós perec receptjét is édesanyjától

hallotta, de mint mondta, módosított az elkészítésén, és más

összeállításban süti. 

Hozzávalók:

90 dekagramm liszt

25 dekagramm jó minõségû

sertészsír

fél csomag margarin

2 deciliter tejföl

2 és fél deciliter tej

fél csomag élesztõ, melyet

kevés cukorral felfuttatunk

másfél dekagramm só

Elkészítése:

A tésztát jól összedolgoz-

zuk, majd fél óra pihentetés

után 15-17 centiméteres pál-

cikákat nyújtogatunk belõle,

és nyolcas formára formáljuk.

Miután fél órát még pihent a

tepsiben, megkenjük tojássár-

gájával, és aranysárgára süt-

jük. Egy kilogramm körülbelül

négy óra hossza alatt készül el

– mondta Nagy Károlyné

Etike.

Jó étvágyat kívánunk!

A 

KKutasiutasi
hírekhírek

következõ lapszáma

február 18-án,

pénteken jelenik

meg.

AAzz  aallssóóss  ffaarrssaanngg  
február 11-én (pénteken) 14 órakor, 

aazz  oovviiss  ffaarrssaanngg  
február 12-én (szombaton) 14 órakor

kezdõdik 

aa  MMûûvveellõõddééssii  HHáázzbbaann..


