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Megújulhat a gondozási központ
Közel 53 millió forintból újulna meg a székkutasi Területi Szociális Gondozási Központ,

amennyiben sikeresen bírálják el azt a pályázatot, melyet január 9-én adtak be -– tájé-

koztatta lapunkat Rostás Tibor, településüzemeltetési ügyintézõ. Ebbõl a pénzbõl teljesen

felújítanák az intézményt. (Írásunk a 2. oldalon)
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Növekvõ díjak és sok pályázat 2012-ben
2011-ben utolsó rendes

testületi ülését december

19-én délután tartotta Szék-

kutas község képviselõtestü-

lete. Az utolsó ülésen többek

között döntés született több

a 2012-es évet érintõ díj-

emelésrõl is.

Elsõ napirendi pontként

tájékoztatót hallgattak meg a

képviselõk a település szilárd

hulladék-szállítását végzõ

Orosházi Városüzemeltetési

Zrt. egész éves mûködésérõl,

amelyet a cég képviselõjének

távollétében Hunyák Zsu-
zsanna jegyzõ tárt a testület

elé.

Elhangozott, a cégnek je-

lentõs kintlévõsége van

Székkutason. Több mint 1,4

millió be nem fizetett számla

van kint cégeknél, vagy ma-

gánszemélyeknél, de ebben

csak az 5000 forintot meghala-

dó tartozások vannak benne.

A hulladékszállítást végzõ

cég élni szeretne az idén is a

jövõ évre vonatkozó tarifa-

emelési lehetõségével. Ez,

mivel más inflációs tétel alá

esik, 7,5 százalék lesz. Szél Ist-

ván polgármester arra kér-

dezett rá, mi történne, ha

most ezt a testület nem fogad-

ná el. A jegyzõ elmondta,

akkor a cég akár bíróságon is

érvényesíthetné akaratát. A

polgármester ekkor hozzátet-

te, ha most nem jött el a cég

képviselõje, a jövõ tavaszi

közmeghallgatásra elvárják,

mivel nagyon sok panasz

érkezik a szolgáltatással kap-

csolatban.

Az elõterjesztések tárgyalá-

sánál a képviselõtestület dön-

tést hozott az elõzetesen

bizottsági üléseken már meg-

tárgyalt jövõ évet érintõ díj-

emelésekrõl. A kommunális

adó rendeltének módosításá-

val a jövõ évtõl 5000 forintra

emelkedik ez az adónem.

Szél István elmondta, ez

ugyan 250 százalékos emelést

jelent, és nagyon soknak

tûnik, de a korábbi években

ezt nem tették meg, és a

településnek nagyon nagy

szüksége lesz 2012-ben az így

befolyó bevételre.

Emelkedik az ivóvíz és a

szennyvízcsatorna díja is 203,

illetve 262 forintra köbméte-

renként, ebben még nem fog-

laltatik benne a január 1-étõl

esedékes 27 százalékos áfa

emelés, tette hozzá a jegyzõ.

Eddig nem volt telekadó a

településen, de a testület úgy

gondolta, járuljanak hozzá a

falu gyarapodásához azok a

zömében nagyobb cégek,

vagy gazdaságok is, akik Szék-

kutas külterületén tartanak

fenn vállalkozást. Ennek hatá-

lya alá eshet major, udvar,

romépület, szérûskert, mo-

csár és egyebek, ami nem

esik más adónem alá, és nem

mezõgazdasági hasznosítású

terület. A telekadó mértékét 0

és 200 Ft között határozza

meg a jogszabály. Székkuta-

son most 10 Ft-ban állapítot-

ták ezt meg négyzetméteren-

ként 2012 január elsejétõl.

A nagyjából 9 tulajdonos

kezében lévõ területek nagy

része után 10-15 millió forint

bevételt vár jövõre ebbõl az

önkormányzat.

Három startmunka-progra-

mos pályázatban is érdekelt

jövõre a település 14 fõt,

zömében nõket szeretnének

alkalmazni mezõgazdasági

munkára, ahol a település

burgonyát, vöröshagymát és

gyógynövényeket termeszte-

ne. Siker esetén a pályázatból

a béreken túl finanszírozná-

nak vetõmagokat, eszközöket,

szerszámokat, üzemanyagot,

szakmai képzést, egy 2 millió

forintos kistraktort és egyebe-

ket, mely mind a községet

gyarapítaná a késõbbiekben.

A program 2012 márciusától

októberéig tart.

A téli közmunkaprogram-

ban 6 fõ vehetne részt 5 hóna-

pon keresztül, erre 3 millió

150 ezer forint jutna, aminek

keretében önkormányzati

épületek és parkok szépülhet-

nek, valamint felújításra

kerülhetnek anyagköltséggel

együtt az intézmények nyílás-

zárói is.

A mezõgazdasági utak

rendbetételére szintén pályáz-

nak, ebben szintén 6 fõ 5

hónapig dolgozhatna és látná

el a település 70 kilométernyi

külterületi földútjainak napi

munkálatait. Erre 3 millió 780

ezer forintot várnak.

A testületi ülésen még

meghallgatták a tanyagond-

noki szolgálat beszámolóját,

valamint a Gondozási Köz-

pont pályázati terveit. Össze-

gezték a 2011-es év testületi

és bizottsági munkáját, vala-

mint meghallgatták Tembel
Tibor intézményvezetõtõl az

általános iskola 2012-es prog-

ramtervezetét.

A sporttelep sportkörnek

való átadásának vitáját a tes-

tület az elsõ 2012. évi ülésre

napolta el, csakúgy, mint a

Víziközmû Társulás ügy-

intézõjének önkormányzati al-

kalmazását. Szél István el-

mondta, ezt azért szerették

volna megvalósítani, hogy az

ügyintézõ bére ne a lakosság

által befizetett összeget ter-

helje.

Megújulhat a gondozási központ
Közel 53 millió forintból újulna

meg a székkutasi Területi Szociális

Gondozási Központ, amennyiben

sikeresen bírálják el azt a pályázatot,

melyet január 9-én adtak be –

tájékoztatta lapunkat Rostás Tibor,

településüzemeltetési ügyintézõ. Eb-

bõl a pénzbõl teljesen felújítanák az

intézményt.

Szociális alapszolgáltatások infrastruk-

turális fejlesztése címen kiírt pályázaton

52 millió 631 ezer 533 forintot nyerhet

Székkutas Önkormányzata, ami mellé 5

százalékos önerõt, azaz 2 millió 631 ezer

533 forintot kell biztosítaniuk.

Ebbõl az összegbõl teljesen megújulna

a gondozási központ. A jelenlegi konyha

nem felel meg az elõírásoknak, így ott

kezdenék a munkálatokat, de az épület

teljes akadálymentesítésen is keresz-

tülmenne. Megújulnának a belsõ szobák,

egy-két falat áthelyeznének. Az ingatlan

tetõszerkezetét is felújítanák, míg az égõ-

ket energiatakarékosra cserélnék ki. A

fûtési meleg vizet szilárd tüzelésû rend-

szer, a használati meleg vizet napkol-

lektorok biztosítanák.

Mindezek mellett a pihenõ szobákban

és az illemhelyeken vészjelzõket építené-

nek, a könnyebb internet elérés miatt

WIFI rendszert alakítanának ki. Az épü-

let mellett az udvaron is végeznének fel-

újításokat. Kerti padokat és filagóriát he-

lyeznének el, melyek a szabadtéri ren-

dezvények lebonyolítását szolgálnák. 

A pályázat 8,4 millió forintjából esz-

közbeszerzésre is sor kerülne. Terepjá-

rót, kerékpárt, mûszaki eszközöket,

nyomtatót, fénymásolót, erõsítõt, hang-

fal szettet, mikrofont és bútorokat

vásárolnának.

A pályázatot január 9-én adták be és

pozitív elbírálás esetén várhatóan július

elején indulna a beruházás – tájékoztatott

Rostás Tibor, aki szerint 6-8 hónap után

készülne el teljesen az intézmény. 2,6

milliós községi befektetésbõl több mint

50 milliós beruházásra tehet szert ezzel a

pályázattal Székkutas – zárta az ügyintézõ.
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Gondok vannak a tömegközlekedéssel
Még tavaly jelezték Oros-

házán tanuló székkutasi diá-

kok Szél István polgármes-

ternek, hogy a Szeged – Haj-

dúszoboszló között közle-

kedõ, Szegedrõl 15.50-kor

induló, a Székkutas ABC-nél

6.45-kor megálló autóbusz a

tanév tartama alatt olyan

zsúfolt, hogy helyhiány miatt

szinte naponta lemarad va-

laki.

Ráadásul – a diákok jelzése

szerint – ez a járat nem áll

meg a Székkutas, Szõkehalmi

iskola megállónál. A Körös

Volán beállított ugyan egy

járatot Székkutas és Orosháza

között, amely 7.10-kor indul az

ABC-tõl, de ezzel a 7.25-re járó

diákok nem érnek be idõben

az iskolába.

A Tisza Volán az önkor-

mányzat írásos megkeresésé-

re szintén írásban válaszolt.

Kifejtették, hogy a zsúfoltság

csökkentésére beiktatott 7.10-

kor induló járatnak köszön-

hetõen csökkent a hajdúszo-

boszlói járat utasforgalma, és

csak esetenként fordul elõ

néhány álló utas.

Egy másik, a távolsági busz-

közlekedéssel kapcsolatos

panasszal is megkeresték a

polgármestert a székkutasi

lakosok. December 12-étõl a

Hajdú Volán Szeged felé köz-

lekedõ, korábban Székku-

tason 8.46-kor és 9.50-kor

megálló járatai, illetve ezek

Szegedrõl visszafelé közleke-

dõ délutáni ellentett járatai

nem állnak meg a községben.

Az év végére is jutott a támogatásokból
Székkutas község önkor-

mányzata 2011-ben több

mint 30 millió forintos álla-

mi támogatásban részesült.

Ebbõl 5,8 millió forintot a

két ünnep között kapott

meg a település – tudtuk

meg Szél István polgármest-

ertõl.

Az önhibájukon kívül hátrá-

nyos helyzetbe jutott telepü-

lések jogcímén pedig több

mint 850 ezer forinthoz jutott

Székkutas. Ha a két ünnep

között juttatott összegeket

összeadjuk a tavaszi 10 millió

és az õszi 13 millió forintos

segítséggel, akkor több mint

30 millió forintot kapott a

község. Ezen felül a belvíz

elleni vis maior támogatás

közel 2 millió forint volt.

A támogatások döntõ

többségét számlakifizetésre,

iskolafenntartásra és telepü-

lésüzemeltetésre ment el,

valamint ennek egy részébõl

lett finanszírozva az a szociális

segítség, amelyben a közel-

múltban székkutasiak része-

sültek (faosztás, élelmiszer-

osztás).

Ezzel az önkormányzat

mérlegét pluszosra sikerült

zárni, és nincs az önkormány-

zatnak 30 napon túli tartozása,

ami a mai világban példamu-

tató – jelentette ki Szél István.   

A kiesõ buszok miatt az isko-

lába, munkába ingázók uta-

zási ideje jelentõsen meg-

hosszabbodott. 

Káity Károly, a Tisza Volán

forgalomfejlesztési és koor-

dinációs igazgatója szerkesz-

tõségünknek elmondta, a

Hajdú Volán a járatgyorsítást a

vezetési idõt befolyásoló uniós

elõírások miatt hajtotta végre.

A Tisza Volán kérte a Hajdú

Volánt, hogy próbálják a prob-

lémát megoldani. Ha ez nem

történik meg, a Tisza Volán-

nak és a Körös Volánnak kell

megoldást találnia. Káity Ká-

roly ígéretet tett, hogy valami-

lyen módon legkésõbb már-

ciustól rendezik a problémát. 

FELHÍVÁS

Kérjük rendelkezzen adója 1%-áról a Székkutasi Olvasókör

javára, Székkutas község  kulturális életének fellendítése

céljából. 

A rendelkezõ nyilatkozatra a 

18479469-1-06

adószámot szíveskedjenek feltüntetni!

Felajánlásukat köszönjük!

Az Olvasókör Elnöksége

Programok

A Könyvtár és a Székkutasi Olvasókör kézimunka szakkört

indít.

Elsõ foglalkozás 2012. január 30-án hétfõ 14.30-kor a

könyvtárban lesz. Vezeti: Varga Árpádné Ildikó

Gobelin és tetszés szerint népi kézimunkák varrása

Február 1-jén (szerda) 14.30-kor Keresztrejtvény klub

indul a könyvtárban.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk: a Szervezõk
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Családi események
Az elmúlt idõszakban történt családi események

Székkutason

Születés: 

Csillag Zoltán és Mohos Ibolyának Karina,

Bárkányi Gyõzõ és Zakar Viktóriának Zita Hilda, 

Banka János és Dudás Katalinnak Kitti Dóra

utónevû gyermeke.

Elhalálozás:

Németh János Székkutas, Németh L. u. 63.

Domján Mihály Ferencné Galambosi Piroska 

Székkutas, VII. körzet 92.

Nem a nagy fagy 
miatt csúszik

A székkutasi önkormány-

zaton és a lakossági befize-

téseken kívülálló okok miatt

csúszik a csatornázási pá-

lyázat beadása, tájékoztatott

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ.

A beruházás vízjogi lé-

tesítési engedélyéhez nagyon

szigorú környezetvédelmi elõ-

írásai vannak. A hatóság még

olyan plusz tanulmányokat

kért az önkormányzattól, me-

lyek nem készültek el, mivel

ezeket novemberben írtak elõ.

Továbbá vannak olyan in-

gatlanok melyek sem lakos-

sági, sem önkormányzati tu-

lajdonban nincsenek, és

tulajdonosaik nem reagáltak a

megkeresésre, ezek a MÁV, a

közútkezelõ, a Magyar Nem-

zeti Vagyonkezelõ.

A jegyzõ asszony hozzátette:

az önkormányzat átveszi a

Víziközmû Társulatnál foglal-

koztatott irodai alkalmazottat,

hogy annak bér- és járulékkölt-

ségei ne a lakossági befizetése-

ket terheljék. A Társulat köny-

velési szolgáltatásra is keve-

sebbet fog fizetni 2012-ben. A

két módosításnak köszön-

hetõen a megtakarítás éves

szinten közel 900 ezer forint.

Tûzifát osztottak 40 családnak
40 családnak adott téli tü-

zelõt a székkutasi önkor-

mányzat, amirõl elõzõleg a

szociális bizottság döntött. A

tûzifaosztás január 12-én és

13-án zajlott a településen –

tájékoztatott Rostás Péter

alpolgármester.

3 és 5 mázsa a személyen-

ként kiadott famennyiség –

mondta el Rostás Péter, aki

reméli, jövõre is tudnak adni.

Az alpolgármester felhívta a

figyelmet arra, hogy a faosz-

tást az adófizetõk pénzébõl

finanszírozták. Hozzátette: ez

mennyiség a rendelkezésre

állt.

A szállításról mindenkinek

magának kellett gondoskod-

nia, csakúgy mint a fa felaprítá-

sáról, mivel a rönkök egészben

érkeztek az önkormányzathoz.

a juttatás adható, de nem jár.

Az igénylõk száma idén is

több volt, mint amekkora

Tartaléklistára került a pályázat
Székkutas önkormányzata 2011 szeptemberében pályá-

zott belterületi csapadékvízelvezetésre. A 64 millió forintos

beruházásból 90 százalék (vagyis 58 millió forint) lett volna

a támogatás, és 10 százalék az önerõ (6,4 millió forint) – a

pályázat fejleményérõl Hunyák Zsuzsanna jegyzõ tájékoz-

tatta a Kutasi Híreket.

A belterület védelmét szolgáló vízelvezetõ hálózatot fejlesz-

tették volna új árokrendszer kiépítésével. A pályázat a bírálat

során tartaléklistára került, ami azt jelenti, hogy szakmailag

megfelelt, csak a rendelkezésre álló keret kimerült. Amint

rendelkezésre áll a forrás, az önkormányzatot értesíti a Dél-

Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, és kaphatnak

támogatást, anélkül, hogy újabb pályázatot kellene benyújtani.
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Ismét sikert aratott az újévköszöntõ hangverseny
Két év után újra újévkö-

szöntõ hangversenyt ren-

deztek a székkutasi Mûvelõ-

dési Házban, ahol a vásár-

helyi Városi Fúvószenekar

lépett fel január 8-án dél-

után. Az elõzõ évekhez ha-

sonlóan idén is nagy sikert

aratott Vágó János karnagy

és csapata.

Korábban a mindszenti

kulturális központban jártunk

egy hasonló újévi hangverse-

nyen – kezdte beszélgetésün-

ket Kovácsné Rostás Erzsébet,
a kulturális és civil ügyek ta-

nácsnoka, aki elmondta, hogy

a Tisza-parti település rendez-

vényének mintájára immár

második alkalommal érkezett

Székkutasra a vásárhelyi Vá-

rosi Fúvószenekar.

Két éve is nagy sikert ara-

tott a Vágó János karnagy

által vezetett zenekar, akiket

most is szinte telt ház foga-

dott Székkutason. – A Vá-

sárhelyen elõadott produk-

ciót ismételtük meg ezen a

délutánon – tudtuk meg a

karnagytól, aki hozzátette,

hogy fõleg magyar mûvek

szerepeltek az elõadásukban.

Mindezek mellett szerepet

kapott még a keringõ, a

polka, operett részletek, és

egy kis könnyûzenével bú-

csúztak.

Erzsike nénit köszöntötték
A szépkorba ért Fejes Ferencné Baricsa Erzsé-

betet köszöntötték Székkutason. A hölgy 90 éves

lett.

Erzsike néni fia, lánya és veje szertetettel fogad-

ták Rostás Pétert, Székkutas alpolgármesterét, aki a

képviselõtestület nevében köszöntötte a hölgyet. Az

ajándék pedig egy doboz édesség, egy nagy csokor

virág, és rengeteg jókívánság volt.

Erzsike néni tõsgyökeres székkutasi, és nagy

örömmel beszélt az életérõl. A tizenéves korában

végzett cselédségi munkájáról, hogy háztartásban

dolgozott, és hogy hogyan kezdte a kenyérsütés

elsajátítását. Örömmel beszélt az unokákról, déd-

unokákról és a családról is. Az idõs hölgy nagyon

meghatódott, mondta az alpolgármester. Az ünnepi

hangulatot megkoronázva alkoholmentes

pezsgõvel is koccintottak.

Februárban indulhat a téli közmunka
Január elsejével indult volna a téli

közmunka program Székkutason, de

az önkormányzaton kívülálló okok

miatt ez várhatóan csak februárba tud

elindulni, tájékoztatott Hunyák Zsu-

zsanna jegyzõ.

A téli közmunka így februártól már-

ciusig, majd novembertõl decemberig

tart összesen 4 hónapon át. A lecsökkent

idõn túl sajnos a felhasználható összeg is

csökkent, így kevesebb tervezett munkát

tudnak elvégezni a benne részt vevõk.

A 6 fõ közfoglalkoztatott egyik feladata

lesz az iskola és polgármesteri hivatal

nyílászáróinak rendbetétele és cseréje. A

startmunka lehetõséget nyújt eszközök

és szerszámok vásárlására is, de mû-

helybérletre is. Egy fõ szakmunkás veze-

tése mellett folyik majd a szakmunka,

amelynek során a nyílászárókat elkészíti

a hat fõ.

A hagyományos téli munka ebben

nincs benne, a csúszásmentesítést, hó

eltakarítást, egyéb közterületen folytatott

feladatokat február 9-ig egy másik

programon keresztül végzik.
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Néptánc az oviban

Már négy éve tart gyermek néptánc foglalkozásokat a

Székkutasi Olvasókör, a hagyományok életben tartása, és a

fiatalok nevelése céljából. December 16-án, pénteken este

az óvoda zsibongójában adtak számot tudásukról a

legkisebbek.

A Napsugár Néptánccso-

port lázasan készült az elõ-

adásra pedig már rutinosnak

számítanak. Évrõl évre mindig

új koreográfiát és táncokat

tanulnak, amiket egész évben

Játszótér javára szólt a dal
A székkutasi új játszótér

javára fordítják a december

18-i esti, a katolikus temp-

lomban megrendezett kon-

cert bevételét – mondta el a

nagysikerû elõadást köve-

tõen Kovácsné Rostár Erzsé-

bet önkormányzati képvise-

lõ, az olvasókör elnöke.

Már ismerték a székktasiak

az orosházi Szokolay Bálint
Madrigál Kórust, amelyet

karácsony elõtti koncertre

meghívtak a község katolikus

templomába. Az énekegyüt-

tes a karácsonyi dalok hazai

és a nemzetközi palettájáról

válogatta össze mûsorát,

amely a templom remek

akusztikájában örömet oko-

zott a rendezvényre érkezõk-

nek.

Az 1959-ben alakult ének-

együttes alapítójának nevét

viseli, tiszta énekükkel, szug-

gesztív elõadásukkal közel

kerültek a székkutasiak lel-

kéhez, és az elõadást köve-

tõen részt vettek a község

adventi gyertyagyújtásán is,

és a mûvelõséi központban

rendezett szeretetvendégsé-

gen.

Kovácsné Rostás Erzsébet

sikeresnek értékelte az elsõ

olyan rendezvényt, amelynek

bevételét a település lakott

területének központjában, a

Kossuth utca végén tervezett

játszótér anyagi bázisának

megteremtésére kívánják for-

dítani.

Az olvasókör elnöke el-

mondta: igaz, hogy a község-

ben van több játszótér is, de

ezek mind vasból készültek,

és szeretnék, hogy a gyerekek

a mai kornak megfelelõ, biz-

tonságos játszótéren játszhas-

sanak.

különbözõ helyszíneken ad-

nak elõ.

Ezúttal rábaközi játékokat

és néptáncokat adtak elõ a

szülõk legnagyobb gyönyörû-

ségére, természetesen kor és

stílushoz hû öltözékben,

mondta el az olvasókör elnö-

ke Kovácsné Rostás Erzsé-
bet.



Júliusban ünnepli Hugo

Hartung szülõvárosa, a né-

metországi Netzschkau 325

éves fennállását. Az ünnep-

ségre Székkutas is meghí-

vást kapott, és testvértele-

pülési szerzõdés aláírására

is sor kerül.

A 80-as években nosztalgia

vonatokkal, IBUSZ szervezés-

ben nagy német csoportok

látogattak a Piroschka-kultusz

vonzásában Székkutasra, ahol

vidám napokat töltöttek. Ez a

nosztalgia a mai napig meg-

maradt.

Hugo Hartung az 1920-as

években látogatott Székku-

tasra. Emlékeit 1954-ben írta

meg Ich denke oft an Pi-

roschka (Gyakran gondolok

Piroskára) címmel. A regény

és a belõle készült film nagy

siker lett, fõleg német nyelv-

területen. Annyira megtetszett

az olvasóknak ez a pusztai

romantika, hogy rendre Ma-

gyarországra látogattak. A Pi-

roschka-kultuszt nem is

annyira Székkutas környéke,

hanem az egész ország igye-

kezett meglovagolni, szám-

talan helyen lehet Piroska

nevû csárdával, vendéglõvel

és vendégházzal találkozni,

sõt még ilyen nevû májkrémet

is készítenek Nyíregyházán.  

- Ezek fényében hazánk

régi adósságát törleszti Szék-

kutas község vezetése, ami-

kor testvértelepülési szerzõ-

dést ír alá az író szülõváro-

sával Netzschkauval – fogal-

mazott Szombat Mihály. A

székkutasi Vendégváró Egye-

sület elnöke elmondta, hogy a

Polgármesteri Hivatal 2011

tavaszán vette fel a kapcso-

latot a német kisvárossal.

Azért 2012 nyarán kerül alá-

írásra a szerzõdés, mert ekkor

ünnepli Netzschkau 325 éves

fennállását.

A kis létszámú küldöttség

Székkutast bemutató német

nyelvû ismertetõvel, prospek-

tussal tarsolyában, és min-

denféle távlati tervekkel érke-

zik majd Hugo Hartung szülõ-

helyére.

2012. január 7

A megyei II. osztály élén a kutasi csapatok

Ennek megfelelõen nagy

és pozitív tervekkel vágtunk

neki a bajnokságnak – folytat-

ta Horváth. A szezon elsõ mér-

kõzésén a másik bajnokaspi-

ráns Bordány otthonából hoz-

ták el a három pontot. Ez a

gyõzelem nagy lendületet

adott a csapatnak, így a leját-

szott 17 forduló után 15 gyõze-

lemmel, egy döntetlennel és

egy vereséggel az elsõ helyen

áll a gárda.

Ez mindenképpen egy szép

teljesítmény, az egyetlen vere-

ségünket Ülésen szenvedtük

el. Az is egy elkerülhetõ vere-

ség volt, de a nagy számok

törvénye alapján be kellett,

hogy következzen – mondta

az elnök. A tavaszi szezonra az

elvárás, hogy megõrizzék ezt

az elsõ helyet, és sikerüljön

megnyerni a megyei II. osz-

tályt. Ha minden így marad,

akkor jelenleg úgy néz ki,

hogy jövõre el tudunk indulni

a megyei I. osztályban – jelen-

tette ki Horváth Zoltán.

A felnõttek mellett nagyon

büszke az egyesület az ifjúsági

csapatra is, hiszen az õszi baj-

nokság folyamán a lejátszott

15 meccsbõl mind a 15-öt

megnyerték. 105 rúgott góllal

és 11 kapottal zártak az élen.

Külön kiemelendõ, hogy csak

helyi játékosok alkotják a csa-

patot. Velük szemben is, azaz

elvárásuk a vezetõknek, hogy

megõrizzék elsõ helyüket és

megnyerjék a bajnokságot.

Jelenleg még pihenõjüket

töltik a futballisták. A felnõtt

gárda január 28-án kezdi meg

a felkészülést a tavaszi rajtra,

míg az ifjúságiak egy héttel

korábban. Távozókról még

nem tudott beszámolni az el-

nök, aki szerint nem is lesz,

míg az érkezõk oldalán lehet-

séges egy-két új arc.

Az edzõmérkõzéseket már

lekötötték. Az ifik várhatóan

két-három meccsel készülnek

majd a rajtra, míg a felnõttek

összecsapnak a HFC megyei I.

osztályú és a megyei III. osz-

tályú csapataival, mindezek

mellett a Nagyszénás és a

Tótkomlós ellen is összemérik

erejüket a szezon elõtt.

Az elõzõ bajnokság tavaszi szezonja igen nyögvenyelõsre

sikeredett, hiszen szinte teljesen elfogytunk a végére. Igaz

bejutottunk a felsõházba, de ott a kilencedik helyen végez-

tünk. A nyári idõszakban sikerült megerõsíteni a keretet, sõt

Orosházáról Nagy István vette át a csapat irányítását. A tré-

ner nem volt ismeretlen Székkutason, mivel három évvel

korábban már volt a gárda trénere – értékelte az elmúlt sze-

zont Horváth Zoltán elnök, aki a változásokról is beszámolt.  

Székkutas régi adósságot törleszt

mûsorán az FM 97,6 
és 107.0 MHz-en!

Székkutasi 
Magazin

február 3-án 
13.15-kor a
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Nehéz körülmények között készült az új film
Január 26-án 17 órakor

mutatják be a hódmezõvá-

sárhelyi Emlékpontban a

székkutasi Baté Szilveszter

Homoki Apostol címû film-

jét, amely idõsebb Gregus

Máténak állít emléket 125

percben.

Az amatõr filmestõl meg-

tudtuk, úgy próbálta összeál-

lítani a filmet, hogy a korabeli

Vásárhely-Kutast is bemutas-

sa, azért, hogy lássák az em-

berek, mit hozott létre Gregus

Máté a nagy semmibõl a ha-

talmas akaraterejével. A falu

alapítója nagy összegeket vett

fel bankokból, hogy õ maga is

gazdálkodhasson, de azért is,

hogy a tanyavilágból valami le-

gyen. Az apa még szerencsés-

nek mondható, hiszen a 20-as,

30-as években a parasztokat

valamennyire támogatták, vi-

szont a Rákosi-rendszer min-

denkinek – így az ifjabb Gre-

gus Máténak is – fejfájást oko-

zott, akinek 25 holdnál több

földje volt, de sokszor még

olyanokat is, akiknek nem volt

ekkora saját birtokuk.

Baté Szilveszter a Homoki

Apostollal jubilál, hiszen ez a

tizedik filmje, de talán egyben

az utolsó is. Egyrészt mivel

segélyekbõl él, nem tudja

tovább finanszírozni ezt a

szenvedélyét, másrészt a szá-

mítástechnikai háttér tönkre-

ment, a szükséges 800-900

ezer forint számára megfizet-

hetetlen.

Az alkotó elmondta,

nagyon sokat áldozott filmjei-

re. A Gregus-film születése

sem volt egyszerû, ezzel a

munkájával kapcsolatban ki-

emelte, hogy segélybõl ké-

szült, de így is próbálta a

lehetõ legtöbbet kihozni a

témából.

Baté Szilveszter úgy szá-

molta, tíz év alatt közel háro-

mezren látták filmjeit, de sze-

retné még szélesebb közön-

séghez eljuttatni ezeket, pél-

dául a helyi tévén keresztül.

Gregus Máté életét tanul-

mányozva sok helyen meg-

fordult. Temetõkben is sok

adatot gyûjtött, és a vásárhelyi

levéltárban is sokat kutatott.

Szeremlei Sámuel és Szenti
Tibor helytörténeti munkái

nagy segítségére voltak, Szenti

Tibor személyesen is részt vett

a filmjében. A nyilatkozók sze-

mélyét a filmes nem volt haj-

landó elárulni, mondván,

legyen meglepetés.

Arra viszont kitért, hogy két

olyan székkutasi téma van

függõben, amit még senki

nem dolgozott fel. Az egyik

1956 helyi történései, a másik

a Piroska-ügy háttere,

amellyel Tóth Imre lelkésszel

20 éve foglalkoznak. „Sokan

azt hiszik, mindent tudnak

errõl a történetrõl, de ha egy-

szer elkészül a film, meg fog-

nak lepõdni” – fogalmazott

Baté Szilveszter, aki a nagy fel-

bontással felvett anyagot nem

szeretné DVD-re kiírni, a blu-

ray technikában gondolkodik.

– Sokkal színgazdagabb az

anyag, és hangban is sokkal

színvonalasabb – mondta.

Beszélgetésünk végén az

alkotó megemlítette, hogy a

vásárhelyi Emlékponttól na-

gyon sok segítséget kapott, a

film bemutatását is õk karol-

ták fel. Az intézménnyel való

kapcsolat nem új keletû, a

székkutasi filmes az Emlék-

pont Galériában január végéig

látható Gregus-kiállításhoz is

sok képpel járult hozzá.

Naprakészebb az új honlap
Elindult Székkutas honlapjának próbaverziója. A felület,

a kinézet és a menük kialakítása december 23-ig megtör-

tént, továbbdolgozása folyamatban van. Ehhez a székku-

tasiak véleményét is várják.

Ebben a hónapban kiküldtek egy levelet a helyi vállal-

kozóknak, amelyben lehetõséget biztosítanak arra, hogy ingye-

nesen felkerüljenek a honlapra, bemutatkozzanak, és reklá-

mozzák a tevékenységüket – tájékoztatott Szél István.
A polgármester elmondta, a következõ lépés, hogy felrakják

az iskola, az Öregek Napközi Otthona és az egyéb intézmények

átfogóbb ismertetését, valamint a község történelmi áttekinté-

sét. Továbbá kialakítják azt a dokumentumtárat, amellyel a

székkutasi lakosok az adóbevallástól kezdve mindenféle doku-

mentumot le tudnak tölteni. Tervbe van véve az is, hogy az

autóbusz és vonat menetrend is felkerüljön, és a község életé-

rõl is igyekeznek a Rádió 7 és a Promenád.hu stábja segít-

ségével naprakész információkkal szolgálni. 

- Sokkal jobb, sokkal átfogóbb honlap lesz – ígérte a polgár-

mester, aki szerint a honlap elsõsorban a székkutasiakat céloz-

za meg, de lesznek olyan menüpontjai is, amelyek a turistáknak

és a vendégeknek nyújtanak hasznos ismereteket.

Szél István megemlítette, szeretnének egy képes program-

füzetet is készíteni, amelyet nyáron a községbe érkezõ

vendégek kezébe tudnának adni.


