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INGYENES

7. oldal

Farsangoztak az ovisok
és a kisiskolások

Nem csak zenél,
szöveget is ír
8. oldal

Új helyen a körzeti
megbízottak
4. oldal
6. oldal

Személye ma is
példaértékû
A 2011. évi költségvetés szigorú munka eredménye
Székkutas Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a február 15-én, kedden délután megrendezett ülésén elfogadta a 2011. évi költségvetési rendeletet. Szél István
polgármester úgy fogalmazott: „a munka, melyet a testület a költségvetéssel kapcsolatban
végzett szigorú és kemény volt.”
(Írásunk a 2. oldalon)
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Biztonságosabbá válik a közlekedés
A székkutasi képviselõtestület január 31-én, hétfõn tartotta soron következõ rendes ülését a Mûvelõdési Ház emeleti kistermében. A grémium döntött a közterületi díjak és a
temetõi sírhelyek árának emelésérõl, hat utcanév változtatásáról, valamint egy új gyalogátkelõhely létesítésérõl is.
Az emeleti kisteremben A hosszú távú programban 3
megjelenteket Szél István pol- fõ 9 hónapig, napi 6 órás mungármester köszöntötte, majd kaidõben, a rövid idõtartamúmegkezdõdött a 16 napirendi ban 40 fõ 3 hónapig, napi 4
pont tárgyalása. A képviselõk órás munkaidõben, míg az orés az összegyûlt lakosok tájé- szágos
közfoglalkoztatási
koztatást hallhattak a Gregus programban 15 fõ, 6, illetve 9
Máté Általános Iskola számí- hónapos idõszakokban vesz
tástechnikai fejlesztésérõl és a részt.
Délkelet-Alföldi Regionális
A január 31-i ülésen a képHulladékgazdálkodási Rend- viselõ-testület döntött a közteszerrõl is.
rületi díjak és a temetõi sírheHunyák Zsuzsanna beszá- lyek árának emelésérõl, valamolt a 2011. évi közfoglalkoz- mint arról, hogy július elsejétatást érintõ változásokról. A tõl tanyagondnoki szolgálatot
jegyzõ elmondta: a február el- létesítenek Székkutas terülesejétõl induló programnak tén.
köszönhetõen 55-60 fõt tud az
Szél István tájékoztatta a
önkormányzat foglalkoztatni. megjelenteket a Dél-Magyar-

országon és a Tiszántúlon is
egyedüli székkutasi Kármentõ
Alap helyzetérõl. Az alapba
közel egymillió forint gyûlt
össze hála a helyi lakosok és
vállalkozók összefogásának.
Az egymás iránti törõdés, szeretet és aggódás ezt eredményezte – hangsúlyozta a polgármester.
A testület határozott a községben található utcanevek
változtatásáról is, mely jelenleg elõkészítési folyamatban
van. A változás hat utcát fog
érinteni: Marx, Bacsó Béla,
Kun Béla, Ságvári és Felszabadulás.
Székkutas Község Önkormányzata tárgyalást folytat a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-vel azzal kapcsolatban, hogy a település belterületén ne kettõ, hanem há-

rom gyalogátkelõhely létesüljön. Azt szeretnék, ha a Faragó sarok környékén is lenne,
hiszen erre található a két
templom, a két legnagyobb
foglalkoztató, a két régi iskola,
valamint a két településrész
forgalma is ezen a vonalon
keresztül halad. A képviselõtestület a hétfõi ülésen döntött
a tervrajzok elõkészítésérõl a
47-es fõút nyomvonalának
erõsítésével kapcsolatban.
A tisztább forgalmi helyzet
miatt a Hódmezõvásárhely
felõl érkezõk a Murgács
Kálmán utca irányába nem
kanyarodhatnának be balra,
természetesen a Mágocsi, valamint a Ságvári utcák felõl
megközelíthetõ lenne az érintett szakasz. Ez a beruházás a
sebességcsökkentés, és a biztonságos gyalogos közlekedés
szempontjából is kiemelten
nagy jelentõségû lehet a település életében.

A 2011. évi költségvetés szigorú munka eredménye
Székkutas Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a február 15-én,
kedden délután megrendezett ülésén
elfogadta a 2011. évi költségvetési rendeletet. Szél István polgármester úgy
fogalmazott: „a munka, melyet a testület a költségvetéssel kapcsolatban végzett szigorú és kemény volt.” Az ülésen
szó volt az iskolatej programról és az
önkormányzat vagyonbiztosításáról is.
A képviselõ-testület a 2011. évi költségvetési rendeletet tárgyalta. Az ülésen
Kovácsné Hegyi Ildikó gazdálkodási fõelõadó tájékoztatta a megjelenteket. A
bevételi fõösszeg 236 millió forint, míg a
tervezett kiadási fõösszeg 289 millió forint, mivel az önkormányzat a különbözet
egy részét megkapja az államtól szociális
támogatások és adók formájában, így a
forráshiány 22 millió forint.
A 2011. évre tervezett költségvetés
végrehajtása az önkormányzatnál, és
minden intézménynél takarékos és költséghatékony gazdálkodást kíván. Az elõzõ évi eredeti költségvetéshez viszonyítva
megközelítõleg 25 százalékkal kevesebb
forráshiánnyal terveztek, a bevételek
tekintetében a normatívák összegének a
csökkenése megszabta, hogy milyen
irányba menjenek, ezért a saját és a
sajátos bevételek emelése elengedhetetlenül szükséges volt. A kiadási oldalon
több tételbõl tevõdik össze a koncepcióhoz képest való csökkenés a forráshiány
tekintetében. A személyi juttatások és a

járulékok csökkenése a hatékony létszámgazdálkodás eredménye, míg a dologi kiadásokból az önkormányzat számára elõnyös szolgáltatási szerzõdésekkel és nagy tételben való beszerzésekkel
terveznek lefaragni. Mindezek mellett
szükséges volt bizonyos nem kötelezõ
juttatások megvonása is a dolgozóktól.

A polgármester az emeleti kisteremben megjelenteknek elmondta, a belterületi útkarbantartás, a kátyúzás, a hóeltakarítás, a karbantartások, a rendezvények, a babautalvány és a Kutasi Hírek
elnevezésû újság is mind-mind olyan
szolgáltatás, mellyel számolnia kell az
önkormányzatnak. Szél István hozzátette:
az említett 16 százalékos létszámleépítés
mindenképpen szükséges volt. Költségtakarékosság szempontjából átvilágítják az
önkormányzatot és az iskolát is, a fûtéskorszerûsítést pedig szalmáskazánokkal
szeretnék megvalósítani. Végezetül kije-

lentette, a munka, melyet a testület a
költségvetéssel kapcsolatban végzett szigorú és kemény volt.
A 2011. évi költségvetésrõl szóló rendelettervezetet Szél István pontról pontra
felolvasta, majd a képviselõk egyhangúlag elfogadták.
A Hódmezõvásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás elnökhelyettese Szél István polgármester. A települést is õ képviseli a társulásban, távollétében Rostás
Péter alpolgármester. A Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerbe
helyettesként Dajka Andrásné képviselõt
delegálták.
Hunyák Zsuzsanna jegyzõ az iskolatej
programról tájékoztatott. Elmondta, a
támogatás március elsejétõl kezdõdne. A
program keretében naponta 2 deciliter
tejet kapnának az általános iskolások, a
szállítás heti két alkalommal történne. Az
óvodásoknál a költségek miatt nem tudnák megvalósítani a programot. A képviselõtestület úgy határozott, hogy az iskolatej programmal kapcsolatban megkezdik a tárgyalásokat.
Hunyák Zsuzsanna jegyzõ az önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatban elmondta, jelenleg 21 kockázatviselési helyet tartalmaz a szerzõdés, benne
van többek között a tûz és elemi károk, a
bûncselekmények következtében bekövetkezett károk, de ide tartozik a vandalizmus és az úthiba is. Az önkormányzat
vagyona 491 millió forintra van biztosítva.
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Új ügyfélfogadási rend a Az új utcanevek a székkuPolgármesteri Hivatalban tasiasságot jelképezik
2011. március 1-tõl a községi önkormányzatnál új
ügyfélfogadási rendet vezetnek be, valamint ügyfélszolgálati irodát alakítanak ki, ahol a helyi adókkal kapcsolatos
ügyeket intézik majd, illetve a szociális ügyek kérelmeit is
felveszik – tájékoztatott Hunyák Zsuzsanna jegyzõ.
A pénztár új nyitva tartás
szerint és formában mûködik
majd, amelyre azért is lesz
szükség, mert több alkalommal észrevételezte a belsõ
ellenõrzés, hogy a pénztár
kialakítása nem volt megfelelõ, a helyiség, ahol eddig történtek a ki- és befizetések nem
felelt meg a jogszabályi elõírásoknak – mondta a jegyzõ.
Helyben intézhetõ ügyek:
– Anyakönyvi ügyek
–
Népességnyilvántartási
ügyek (lakcím változás)
– Hagyatéki ügyek
– Gyámhatósági ügyek (kiskorúak védelembevételi ügye)
– Gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ügyintézése
– Közgyógyellátás
– Közlekedési támogatás
– Üzletek mûködésének bejelentése
– Közterület-használattal kapcsolatos ügyintézés
– Szociális támogatások ügyintézése (átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság)
– Termõföld eladás, bérbeadás vételi ajánlatainak kifüggesztése
– Birtokháborítási eljárások
lefolytatása
– Szabálysértési eljárások
lefolytatása
– Településüzemeltetéssel
kapcsolatos ügyintézés
– Önkormányzati bérlakások,
helyiségek hasznosítása
– Hirdetmények közzététele
– Közfoglalkoztatásban részt-

vevõk alkalmazásával kapcsolatos ügyek
– Az önkormányzat pályázataival kapcsolatos ügyintézés
A pénzügyi csoportnál a
helyi adókkal kapcsolatos
ügyeken kívül az önkormányzat és intézményeinek
gazdálkodásával összefüggõ
feladatokkal, munkaügyi ügyintézéssel foglalkoznak. Külön
csoportot képeznek a hatósági ügyeken túlmenõen az önkormányzati ügyek, amelyek
az önkormányzat képviselõtestületének, bizottságainak
ülésein napirendre tûzött elõterjesztések elõ- és elkészítését, valamint a döntések végrehajtását jelentik – tudtuk
meg Hunyák Zsuzsannától,
aki hangsúlyozta: remélik,
hogy az ügyfélfogadással kapcsolatos változások az ügyfelek megelégedésére szolgálnak majd.
Ügyfélfogadási idõ:
H: 7.30-16.00, K: 7.30-12.00,
Sz: 7.30-17.00, Cs: 7.30-12.00,
P: 7.30-12.00
Pénztár:
H: 13.00-15.30, K: 7.3012.00, Sz: 13.00-16.30, Cs: 7.3012.00, P: 7.30-12.00

Tisztelt Székkutasiak!
Amennyiben hirdetést
szeretnének
megjelentetni a
Kutasi Hírekben, hívják
a 06-70/617-7799-es
telefonszámot!

„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

Az utcanévváltozásokkal
kapcsolatban a képviselõ-testület január 31-i ülésén kemény fába vágta a fejszéjét –
fogalmazott Szél István polgármester, aki úgy véli, hogy a
XXI. században a régmúlt idõket idézõ nevek már nem csengenek jól ebben az országban.
A polgármester hangsúlyozta: elhiszi, hogy a megszokás
mindig nagy úr, de ezt a döntést
már 1990-ben meg kellett volna
hozni. Hozzátette: a Kutasi Hírek megjelenésével párhuzamosan az érintett utcák lakói
kezükbe vehetnek egy szórólapot is, melynek egyik oldala arról szól, hogy ki az az ember,
aki jelenleg az adott utca nevét
viseli. Ezt az anyagot a hódmezõvásárhelyi Emlékpont Múzeum történészei állítottak össze.
A lap másik oldalán a képvise-

lõ-testület által elképzelt utcanevek szerepelnek.
Szél István elmondta, olyan
neveket szeretnének választani,
amelyek Székkutas történelmét, múltját nagyban befolyásolták. Olyan szimbólumokban
gondolkoznak, amelyek a
„székkutasiasságot” erõsítik. Így
Temesváry Imre, Maczelka
Gábor vagy Gregus Máté. Ezekre a személyekre minden helyi
lakosnak büszkének kell lennie
– jelentette ki a településvezetõ.
A Sztahanov utca a legkönnyebb, hiszen az Erkel Ferenc folytatása. István király utca is lehetne. A Ságvári Endre
utca nagyban kérdéses, lehetne
Erzsébet királyné utca, azért,
mert a királyné itt töltött egy napot, vagy Piroska utca is, de a
képviselõ-testületnek több elképzelése is van.

Remekelnek
magyarból a fiatalok
Az idei évben három székkutasi fiatal a Lotz Jánosról elnevezett országos szövegértési és komplex magyar, a minisztérium által is támogatott versenyre nevezett be. Ez egy új
versenysorozat, a Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Általános Iskola szervezésében, mely három fordulós
– tudtuk meg Kovács Lászlóné felkészítõ pedagógustól, aki az
eredményekrõl is beszámolt.
A verseny másfél órás, melyben
szövegértés, tollbamondás és helyesírási feladatok is szerepelnek. Az iskolai
forduló decemberben zajlott, melynek
eredményét Bonyhádra küldték, és
megyénként a legjobb harminc dolgozatot írókat hívták be a döntõbe. Ez
január 22-én, Makón volt, ahová mind a
három székkutasi fiatal bejutott: a 7.
osztályból Tarczali Levente, a 8. osztályból Finta Lilla és Molnár Krisztina.
A diákoknak nem csak nyelvtanból,
hanem nyelvészetbõl, nyelvmûvelésbõl, irodalomból és
szövegértésbõl is jónak kell lenniük. Nemrég érkezett a hír, hogy
országosan a harminc legkiválóbb dolgozat között a Molnár
Krisztináé is szerepel, méghozzá a harmadik legjobb eredménnyel, így részt vehet a március 18-19-én Bonyhádon
megrendezendõ országos döntõben – tudtuk meg Kovács Lászlónétól. Hozzátette: Tarczali Levente és Finta Lilla is szépen
szerepelt. Lillának 3 pont kellett volna ahhoz, hogy az országos
döntõbe jusson.
A felkészítést illetõen a pedagógus elárulta, ez egy kemény
munka, mely az összetett verseny miatt is több feladatlapot és idõt
jelentett a tanulóknak. Fõként úgy, hogy a két nyolcadikos diák a
felvételire is készült. Kovács Lászlóné – aki egyben a tanulók osztályfõnöke is – elárulta, Lilla 100 százalékos magyar felvételit írt, és
Krisztinek is nagyon jól sikerült. Ebbõl is látszik, hogy nem csak
ebben, hanem másban is tehetségesek.
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Tizenhárman már megkezdték a munkát
A 2011. évi közfoglalkoztatás átalakult a tavalyi évhez
képest, ezentúl a támogatást pályázatok útján lehet kapni.
Székkutas Község Önkormányzata is pályázott, február elsejétõl a rövid idõtartamú programban 10 fõ, míg a hosszú
idõtartamúban 3 fõ kezdte meg a munkaviszonyát – tájékoztatta lapunkat Hunyák Zsuzsanna, a település jegyzõje.
A közfoglalkoztatás egyik ban. A támogatás összege a
formája a hosszabb idõtarta- minimálbér 50 százalékának
mú. A támogatásnak köszön- és annak járulékainak a 95
hetõen a székkutasi önkor- százaléka, tehát az önkormányzat 3 fõt napi 6 órában 9 mányzatot a fennmaradó 5
hónapig tud foglalkoztatni. A százalék terheli. Ez éves szintámogatás a minimálbér és já- ten 288 ezer forintot jelent.
rulékainak 80 százalékát fede- Február elsejétõl 10 fõ vesz
zi, az önerõ a hivatal részére részt a programban.
358 ezer forintos kiadást jeAz országos közfoglalkozlent. Február elsején a három tatási programot illetõen a
személy megkezdte a munka- jegyzõ elmondta: jelenleg két
viszonyát, 1 fõ az önkormány- országos közfoglalkoztatási
zatnál, 1 fõ a Mûvelõdési Ház- programban résztvevõ munnál, míg 1 fõ a Gregus Máté Ál- káltatóról van tudomásuk, az
talános Iskolánál – tudtuk egyik az Alsó-Tisza Vidéki
meg Hunyák Zsuzsannától.
Vízügyi Igazgatóság, mely már
Az önkormányzat a rövid hat fõt foglalkoztat, a másik a
idõtartamú közfoglalkoztatás- Tisza-Marosszögi Vízgazdálkora is pályázott. Egész évre dási Társulat, mely jövõ hétfõkaptak támogatást, mely 2012. tõl 5-7 fõt fog alkalmazni.
január végéig áthúzódik. 40
A közfoglalkoztatási forfõt tudnak egész évben foglal- mák új eleme, hogy a támogakoztatni napi 4 órás munka- tásból a munkavégzéshez
idõben 3 hónapos idõszakok- szükséges munkaruhákat és

eszközöket is be tudják szerezni. Mindkét támogatási formában azon személyeket tudják foglalkoztatni, akik bérpótló juttatásban részesülnek az
önkormányzattól.

tartása lesz – mondta a település jegyzõje.
Negyedik lehetõség a vállalkozások részére nyújtandó
támogatás, melyet a vállalkozások az illetékes Munkaügyi

2011-ben az új közfoglalkoztatási program keretében
várhatóan 55 székkutasi álláskeresõt tud foglalkoztatni az
önkormányzat. Feladatuk fõként a közterületek és az intézmények rendben tartása,
valamint a csatornák karban-

Központtal együttmûködve
tudnak intézni. A vállalkozások a minimálbér és járulékainak 50-70 százalékát kaphatják támogatásként 8 hónapig, viszont itt a vállalkozóknak 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettségük van.

Új helyen a körzeti megbízottak
Székkutas község területén jelenleg két körzeti megbízott
teljesít szolgálatot, Henes Zoltán rendõr zászlós és Gyarmati László rendõr õrmester. Szél István polgármester javaslatára a körzeti megbízottak a Mûvelõdési Ház épületébõl a
Polgármesteri Hivatalba költöztek, ezáltal könnyebbé válik
a lakossággal való kapcsolattartás is.
A költözéssel egyrészt javul Rendõr-fõkapitányság nevéa körzeti megbízottak munka- ben köszönetét fejezte ki.
körülménye, másrészt a laAz önkormányzat a körzeti
kossággal való kapcsolattar- megbízottakat éves szinten
tás, hiszen a helyi lakosok
egyébként is bemennek a
hivatalba az ügyeik elintézése
végett, így adott esetben a
körzeti megbízottat is felkereshetik a problémájukkal –
mondta dr. Szenti Szabolcs, a
Csongrád Megyei Rendõrfõkapitányság szóvivõje.
A január 25-i áthelyezés
nem terhelte a rendõrség költségvetését, mert a felmerülõ
és a mûködéshez szükséges
költségeket Székkutas Község
Önkormányzata magára vállalta, amiért dr. Szenti Szabolcs a Csongrád Megyei

250-300 ezer forinttal támogatja, magára vállalta a telefon
és az internet költségeit, valamint a közüzemi díjak fizetését is. A képviselõ-testület
felhatalmazása alapján tárgyalásokat folytatnak a Csongrád
Megyei Rendõr-fõkapitánysággal azért, hogy további támogatásokat tudjanak nyújtani a

körzeti megbízottaknak a
munkájuk segítése végett –
tudtuk meg Szél Istvántól. „A
legfontosabb a település biztonsága, és ezért bármit
megteszünk” – hangsúlyozta a
polgármester.

Családi
események
Az elmúlt idõszakban
történt családi események Székkutason
Elhalálozott:
Mihály Ferencné volt csicsatéri lakos
Molnár László Székkutas,
Radnóti u. 1.
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Programokban nem lesz hiány
„Egy-egy
rendezvény
mindannyiunk büszkesége”
– fogalmazott Kovácsné
Rostás Erzsébet, a kulturális
és civil ügyek tanácsnoka a
Községi Kulturális Kerekasztal február 3-i ülésén. Az
megbeszélés résztvevõi elsõként az elmúlt év decemberének fõbb eseményeit,
valamint a 2011-es év januári, februári programjait tekintették át, majd megtervezték az elsõ félév lehetséges rendezvényeit. A megbeszélésen szó volt a Gregus
Máté-emlékévrõl is.

A Községi Kulturális Kerekasztal 2010. december elsején
alakult, és a csütörtöki délutá-

non üléseztek második alkalommal, a Mûvelõdési Ház
Civil Klubjának termében. A
megbeszélésen a kulturális
élet hivatalos képviselõi, valamint a meghívott civilek vettek részt. Így Kis Sándorné, a
Székkutasi Harmonika Klub
vezetõje, Mihály Ferenc, a
Gregus Máté Kertbarát Kör vezetõje, Tembel Tibor, a Gregus Máté Általános Iskola igazgatója, valamint Fehér Imre, a
Lovasklub elnöke is.
Kis Sándorné Sárika kijelentette: bárki csatlakozhat hozzájuk, aki szereti a magyar nó-

tát. Vasárnapokon azonban, a
fellépésekre készülnek, ilyenkor a találkozók zártkörûek. A

rendezvényeket illetõen a
vezetõ hangsúlyozta: minden
fellépést elvállalnak, szívesen
mennek, ha hívják õket.

esélyekkel indulva, ünnepélyes keretek között versenyezhetnének az érdeklõdõ helyi
lakosok elõtt a Mûvelõdési
Házban.
A kulturális élet képviselõi
már a márciusra és az április-

A Gregus Máté Általános
Iskola diákjai már gõzerõvel
készülnek a február 19-i bálra
– mondta Patyi Éva, az intézmény igazgatóhelyettese.
Tembel Tibor a Gregus
Máté-emlékévvel kapcsolatban tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy egy vetélkedõt
szerveznek majd a község
megalapítójának életérõl és
munkásságáról, melyhez a
civil szervezetek vezetõinek a
segítségét kéri. Az iskolaigazgató hozzátette: vegyes csapatokra gondoltak, akik egyenlõ

ra is gondoltak. Március 26-ára
például egy Retro Partyt szerveznek a Mûvelõdési Házba, a
költészet napjára pedig irodalmi mûsorral és kiállítással
készülnek.
A civil szervezetek vezetõi
egyetértettek abban, hogy a
decemberi Mikulás-nap a helyi klubok összefogásának köszönhetõen nagyon jól sikerült, ezen kívül abban is, hogy
a Gregus Máté-emlékévet
mindannyian segítik, és amiben csak tudják támogatni
fogják.

Újabb gyalogos átkelõhely létesülhet a faluban
A székkutasi képviselõtestület a
január 31-i ülésén tárgyalt egy a 47-es
fõút mentén, a Faragó saroknál létesítendõ gyalogos átkelõhelyrõl. Az ügy
tervezési fázisban van, jelenleg tárgyalásokat folytatnak a Nemzeti Infrastruktúra Kezelõ Zrt-vel egy általuk tartott
fórumról, helyszíni bejárásról – tudtuk
meg Szél István polgármestertõl.
A polgármester elmondta, a kampánya során nagyon sok családnál járt, és az
a probléma is felmerült, hogy a 47-es
fõúton keresztül, a Faragó saroknál nincs
átkelõhely, és nagyon veszélyes ezen a
szakaszon a közlekedés.
Székkutas Község Önkormányzata
megkereste a Nemzeti Infrastruktúra Kezelõ Zrt.-t (NIF), hogy lehetséges lenne-e
egy gyalogos átkelõhely létesítése. A NIF
szerint lehetséges, olyan forgalomlassító
és figyelemfelkeltõ eszközök felszerelésével, melyek még jobban védik a lakosokat.

Az ügyben létrejött egy olyan tétel,
mely a Hódmezõvásárhelyrõl a településre érkezõ gépjármûvezetõket a Murgács
Kálmán utca irányába, balra nem engedné lekanyarodni. Ez még nem konkrétum
– hangsúlyozta Szél István, aki arra kapott
felhatalmazást a képviselõ-testület január
31-i ülésén, hogy kezdje meg a tárgyalásokat, és vizsgálja meg annak
lehetõségét, hogy milyen feltételekkel, és
létesülhet-e gyalogos átkelõhely.

A polgármestertõl megtudtuk, jelenleg
levelezést folytatnak a NIF-el abban az
ügyben, hogy mikor jönnének el, és tartanának egy fórumot, egy helyszíni bejárást, ahol õk maguk is látnák és megvizsgálnák az érintett útszakaszt, így együtt
találhatnák meg a mindenki számára legmegfelelõbb megoldást. A településvezetõ arról is beszélt, hogy a testület nagyon
hajlik afelé, hogy talán egy körforgalom
építése lenne a legcélszerûbb.
Több mint egymillió forint
a kármentõ alapban
A bajban mindenkire szükség van, így
a székkutasi lakosok összefogtak –
mondta a polgármester. A kármentõ alapba több mint egymillió forint gyûlt össze.
Az összegbõl eddig kétszázezer forintot
használtak fel a Pusztaszéli út és
Kakasszék környéki tanyák megvédésére.
A községi képviselõ-testület határozata
alapján az összeget nem csak víz-, hanem
szél- és viharkárokra is felhasználhatják.
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Fejlesztések az informatikai oktatásban
A Társadalmi Infrastruktúra Megújulás Programban, az úgynevezett
TIOP 1.1.1 pályázat keretén belül négy
darab tantermi csomaghoz jutott a
Gregus Máté Általános Iskola – tájékoztatott Tembel Tibor, az Általános
Mûvelõdési Központ igazgatója, akit az
elmúlt idõszak informatikai fejlesztéseirõl kérdeztünk.
A négy csomag notebookot, projektort, interaktív táblát, wifi csomagot, valamint 1 db szerver szoftvert és 15 darab
iskolai számítógépet tartalmaz kifejezetten az informatikai szaktanterembe a

diákok oktatásához – mondta Tembel Tibor, aki arról is beszélt, hogy az eszközökhöz a Polgármesteri Hivatal már megkérte az ajánlatokat, és útban van a
pályázat teljesítése.
Az igazgatótól megtudtuk, legutóbb, az
utolsó negyedévben, 2010 novemberében
a szakmai informatikai normatívát sikerült
eredményesen felhasználni, így mintegy
hétszázezer forint értékben 2 darab számítógépet, 1 darab lézernyomtatót, 1 darab
notebookot és számítástechnikai kiegészítõket kaptak, ezen kívül háromszázezer
forintot szoftverfejlesztésre fordítottak.

Gregus Máté személye a mai korban is példaértékû
Székkutas Község Önkormányzata és a Székkutasi Olvasókör február 15-én, kedden a Mûvelõdési Ház nagytermében „Gregus Máté emlékezete” címmel rendezvényt szervezett. Az est vendége Szenti Tibor író, néprajzkutató volt,
akivel Tóth Imre református lelkész beszélgetett. A megjelentek szemelvényeket láthattak a község alapítójának életérõl Baté Szilveszter dokumentumfilm feldolgozásaiból.
A rendezvényt Kovácsné lés alapítója folyamatosan haRostás Erzsébet, a kulturális és ladt a kor gazdasági követelcivil ügyek tanácsnoka nyitotta ményeivel, így a legelõöntözémeg, melyet egy rövid néma ses gazdálkodással is. Gregus
megemlékezés követett Gre- Máté kutat fúratott, azután a
gus Máté tiszteletére. Ezt köve- meglévõ kút csurgalékvizét áttõen elkezdõdött a múltidé- vezette a saját birtokára, ahol
zés. Szenti Tibor elsõként an- a legelõket elkezdte öntözni,
nak a kornak a sajátosságairól így amikor kiégett a határ,
beszélt, melyben Gregus Máté nála akkor is zöldellõ mezõt
élt, majd a családjáról és az találtak.

Székkutas múltjával, az elsõ
filmje a Gregus családról szól.
Elmondta, a rendezvényre egy
negyedórás összeállítással készült, a régi filmekbõl egy sze-

unokája, aki részt is vett az
eseményen.
A Gregus Máté-emlékév
elsõ rendezvénye után szinte
egész évben, késõ õszig több

mély és az újabb filmbõl két
személy szerepel a dokumentumban, így Molnár Imre,
Biláné Esztike néni és Gregus
Mariska néni, Gregus Máté

alkalommal is, nem csak falusi, hanem városi jellegû híre
lesz annak, hogy mi történt
Székkutason emberöltõvel
ezelõtt.

Amatõr zenei találkozó
Székkutason
életpályájáról. A néprajzkutató
elmondta, Gregus Máté születésének évfordulója lehetõséget ad arra, hogy végre sikerüljön újra feleleveníteni a személyét, életét.
Gregus Máté a semmibõl
teremtett a vásárhelyi puszta
közepén egy olyan birtokot,
amely példaértékû. Ugyanis
amit örökölt, az olyan sívó
homok volt, hogy ott csak a
pipacs és a szarkaláb termett,
késõbb ebbõl hozott létre
virágzó gazdaságot. A telepü-

Szenti Tibor elárulta, a II. világháború után õ volt az elsõ,
aki tollat fogott a kezébe, és
megírta Gregus Máté életét.
Nagyon sokat járt a pusztán és
a családnál is, ahol olyan empirikus tapasztalatokat is gyûjtött, amelyek alapvetõen fontosak voltak a szemlélete kialakításában.
A beszélgetést követõen az
érdeklõdõk szemelvényeket
láthattak a község alapítójának életérõl. Baté Szilveszter
már több éve foglalkozik

A Pince Klub és a J3 zenekar március 19-én, szombaton amatõr zenei találkozót szervez. A rendezvényre
szeretettel várnak mindenkit, aki valamilyen zenei stílusban képviselteti magát, legyen az népzene, könnyûzene vagy akár komolyzene, kortól és nemtõl függetlenül.
Tehát, ha bármilyen hangszeren játszol vagy éppen énekelsz, és tudásod ki szeretnéd próbálni, illetve megosztanád
másokkal, akkor itt a helyed! Igény szerint alaphangszereket
és színpadi háttereket biztosítunk.
A találkozónak NEM a versengés a célja! A szervezõk
szeretnék megismerni és a továbbiakban összefogni a
Székkutason jelenlévõ különféle zenei stílusok mûvelõit "egy
kötetlen este keretein belül".
Jelentkezni március 5-ig lehet a 30/322-16-56-os számon.
A teljes programot, valamint a kezdés idõpontját a március
havi Kutasi Hírekben megtalálják.
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Farsangi bulit rendeztek az óvodásoknak
A székkutasi apróságok február 12-én, szombaton délután léptek a színpadra. A községi mûvelõdési házban az
óvoda mind a négy csoportja szerepelt, a kisebbek és nagyobbak egyaránt elbûvölték a közönséget a produkciójukkal. A gyerekek jelmezekbe öltözve énekeltek, táncoltak
és verset is mondtak, a jó hangulat pedig az elõadás után is
folytatódott.
A farsangon elsõként a tosok, a Jancsi bohócok,
legifjabbak léptek a színpad- majd a nézõk a középsõ csora. A családi napközis gyer- portosok elõadását láthatták,
mekek – a Kismackók – állat- akik Tûzmanóként tündökölkák bõrébe bújtak és egy tek a mûvelõdési házban.
táncos produkciót adtak elõ. Végül a nagycsoportosok vaÕket követték a kiscsopor- rázsolták el a közönséget egy

vidám, táncos elõadással, õk
lesznek majd azok, akik a február 19-i jótékonysági bált
megnyitják.

kokat a szülõk sütötték, a
szervezési elõkészületek, a
táncok betanítása pedig az
óvoda pedagógusainak a

A produkciók után a móka
és kacagás nem ért véget,
hiszen a gyerekek egész délután táncoltak és énekeltek az
óvó- és daduska nénikkel. A jó
hangulatot a zsákbamacska
és a frissen sült farsangi fánk
csak fokozta.
Kecskeméti Károlyné elárulta, február 7-tõl látja el az
óvodavezetõ helyettesi teendõket, a farsang szervezése
már az õ feladata volt. A fán-

munkáját dicsérik – fogalmazott az óvodavezetõ helyettes. Hozzátette: ezúton is
szeretne köszönetet mondani
a szülõknek a segítségért,
valamint azért, amiért elvitték
a gyermeküket a rendezvényre.
Az esemény bevételét a
szervezõk jótékonysági célra
fordítják majd, fõként az
óvoda karbantartására és felújítására.

A Pokoli Csajok is felléptek a farsangon
A Gregus Máté Általános Iskola
pedagógusai az alsó tagozatos tanulók
számára farsangi mulatságot rendeztek február 11-én, pénteken délután,
ahol a zsákbamacska és az édesség
sem maradt el. Ezen alkalomra a
mûvelõdési házba focisták és cowboyok is érkeztek, de jelen volt Fiona,
Hófehérke és Batman is.
A farsang a 3. osztályos lányok
produkciójával kezdõdött. A Pokoli Csajok énekeltek és táncoltak is a színpadon,
majd kezdetét vette a jelmezesek bemutatója. Az alsó tagozatos diákok közül 27-

en öltöztek be, volt közöttük mesefigura,
vadász, lufiárus, rab, szõlõ, gólya, pompom lány, királylány, tündér, cowboy, focista, cica, katicabogár és bohóc is. A fellépõkkel Mészáros Judit tanítónõ beszélgetett, majd külön-külön körbekísérte
õket a színpadon.
Bánfi Kata 2. osztályos tanuló cigánylánynak öltözött. Elmondta, a jelmezt az
édesanyja találta ki, és õ festette ki, valamint a haját is az anyukája készítette el.
Jáger Szintia rocksztárként lépett a színpadra, és miután megkérték, hogy zenéljen valamit, a 4. osztályos tanuló válaszában kifejtette, hogy most inkább nem,
mert rohan, ugyanis hamarosan kezdõdik
a másik koncertje. A farsangon pom-pom
lánynak öltözött az 1. osztályos Kosztolányi
Diána. Mint mondta, saját maga találta ki,
hogy pom-pom lány lesz, a jelmezét pedig
kölcsönbe kapta. A Pokoli Csajok csapatát
erõsítette Pólya Zsanett, akitõl megtudtuk,
hogy a koreográfiát az osztálytársa, Angyal
Léna találta ki, aki egyben a banda énekese is.
A közönség tagjaiból álló zsûri igen
nehéz helyzetben volt, hiszen nagyon
kreatív és színvonalas jelmezekbe öltöztek a fiatalok. Végül, ha nehezen is, de

megszületett az eredmény:
I. helyezett: a rab (Maczali György)
II. helyezett: a vadász (Bakos Sándor)
III. helyezett: a bohóc (Kovács Enikõ)
A farsangon különdíjban részesült Cleopatra (Maczali Boglárka).
Az eredményhirdetés után megkezdõdött a mulatság. A gyerekek ajándék csokoládét kaptak, majd táncoltak és énekeltek. Mészáros Judit tanítónõ elmondta, nagyon örülnek, hogy ilyen sokan
beöltöztek, valamint annak is, hogy a szülõk és a nagyszülõk közül is többen megtisztelték a rendezvényt.
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Nem csak zenél,
szöveget is ír

Süssünk
fahéjas-almás sütit!

Fodor Tibor tizenöt évvel ezelõtt ült elõször a szintetizátorhoz, és három éve foglalkozik vers-, szöveg- és
zeneírással. A huszonhárom éves székkutasi fiatal nem
szeret átlagos lenni. Jelenleg egy dallamosabb rockzenét
játszó helyi zenekar tagja, de a legfõbb célja, hogy a kortárs
zongora stílusban kamatoztassa a tudását, és minél
nagyobb sikert érjen el.

Az édességet Mihály Ferencné elsõsorban a családjának
süti, de a Kertbarát Kör vacsoráira is szívesen elkészíti. A
receptet egy újságban olvasta, és egybõl kipróbálta, hiszen
– mint mondta – nagyon szeret sütni-fõzni, kedvence a
töltött csirkecomb.

Tibor Rob Costlow mûveinek a hatására kezdett el zongorázni 1996-ban a Mindszenti
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulójaként, majd az iskola
megszûnésével továbbra is
Kaszás László, majd Rigó Péter tanítványa lett. Elárulta, ha
éppen nem a szintetizátornál,
akkor a zongora mellett ül,
ilyenkor fõként klasszikus stílusú saját szerzeményeket játszik. Fellépett már falunapokon, községi rendezvényeken
és tavaly a Mezi Fesztiválon is,
valamint indult a Mindszenti
Országos Elektronikus-zenei
Találkozó alkalmából megrendezett versenyen, ahol II.
helyezést ért el. A legutóbbi
fellépése a helyi Pince Klubban volt, ahol csak a saját dalait adta elõ.

írás fõként hangulattól és a
hétköznapi érzelmi töltetektõl
függ, melyek megihletik. Még
egyik dalt sem kottázta le,
csak a szövegeket vetette
papírra. Mint mondta, nem
szereti a megkötéseket, csak
szabadon játszik.
Tibor már jó néhány –
fõként székkutasiakból álló –
zenekarban játszott, ilyenkor
az általa szintén kedvelt mûfaj, a rockosabb, alternatívabb
zenei irányzat került elõtérbe.
Jelenleg is tagja egy idén januárban alakult bandának,
ugyan még nevük nincs, viszont már több próbát tartottak, és saját dalokat is terveznek.
A fiatal zenész 2010-ben
végzett a Szegedi Tudományegyetem földrajz szakán táj-

Hozzávalók:
6 tojás
2 bögre kristálycukor
1 bögre étolaj
3 bögre liszt
1 evõkanál fahéj
2 mokkáskanál szódabikarbóna
kb. 70-80 dkg kockára
vágott alma
Elkészítése:
Az egész tojásokat a cukorral jó habosra keverjük. Az étolajat belecsorgatjuk, a szódabikarbónát a fahéjjal és liszttel elkeverve beleszitáljuk, óvatosan elkeverjük, majd lazán beleforgatjuk az almadarabokat is. Sütõpapírral bélelt nagy tepsibe
öntjük, elõmelegített sütõben közepes lángon sütjük kb. 40-45
percig.
Jó étvágyat kívánunk!
Tisztelettel kérjük Önt, hogy személyi jövedelemadójának
1 %-ával támogassa alapítványunkat!
A kedvezményezett adószáma: 18470312-1-06
A kedvezményezett neve: Székkutasi Gyermekek

Tanulását és Mûvelõdését Segítõ Alapítvány
Köszönjük a székkutasi ovisok és iskolások nevében!

A Kutasi hírek
következõ lapszáma március 18-án,
pénteken jelenik meg.

Kutasi hírek
közéleti havilap

Az elsõ saját dal 2008 õszén
született, úgymond próba jelleggel, de az eltelt évek alatt
több zene és szöveg is íródott.
Így a „Pusztul a világ”, „Nem
ilyen vár”, „Nem akarok” és a
„Semmilyen dal”, melynek
elsõ sora egy délutánon, a
szobájában ülve ötlött a fejébe – árulta el Tibor. Hozzátette: a szövegekhez könnyebb
zenét írni, mint fordítva. Az

és környezetkutatóként, jelenleg pedig villanyszerelõnek
tanul. A jövõt illetõen elmondta, a kortárs zongora stílusban
szeretne sikereket elérni, és
még több olyan zenét és szöveget írni, melyek kifejezik a
személyiségét. Fodor Tibor is
azon elõadók között lesz, akik
fellépnek az idei Mezi Fesztiválon, mely minden székkutasi lakosnak ingyenes lesz.
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