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Pont kerülhet a több évtizedes probléma végére
Székkutas önkormányzata az Új Széchenyi Terv pályázatán nyert támogatást, hogy a település belvíz 

által leginkább sújtott területén megoldják a vízelvezetést. A 2000-ben megépült rendszer már akkor al-
kalmatlan volt arra, hogy a településről elvigye a vizet, folyamatosan visszaduzzaszt, és a szintezésével 
is vannak problémák – tájékoztatta lapunkat Szél István polgármester.

(Írásunk a 3. oldalon)

A forradalom becsületbeli
ügy volt
(2. old.)

Négy generáció köszöntötte
(8. old.)

A természet hívó szava
(6. old.)

A szépkorúakat köszöntötték
(8. old.)



III. évfolyam 11. szám2
1956-ban a hazugság és a félelem ellen

 is lázadtak
Áldó és könyörgő imádsággal kezdődött az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkal-
mából rendezett megemlékezés október 23-án 
Székkutason.

A Római Katolikus Plébániatemplomból a Művelődési 
Ház elé vonultak az ünneplők. A reggeli nyirkos, ködös idő 
ellenére sokan összegyűltek, hogy leróják tiszteletüket az 
1956-os emlékműnél. Az iskola három diákja vonta fel az 
ország és Székkutas zászlaját, miközben a megjelentek a 
Himnuszt énekelték. A koszorúzás alatt pedig a Kamilla 
Dalkör és a Kékibolya Népdalkör előadásában a Kell még 
egy szó csendült fel. Az 56-os emlékmű mellett a Fehér 
Gárda ellenállási mozgalom mártírjainak kopjafáját is 
megkoszorúzták.

– 1956-ban a magyar emberek nem csak a diktatúra el-
len lázadtak fel, hanem a hazugság és a félelem ellen is. 
Mert ez becsületbeli ügy volt. Nem egy, nem tíz, nem száz 
emberé, hanem millióké, magyar embereké, 
Magyarországé – jelentette ki Szél István. Székkutas pol-
gármestere a Művelődési Házban mondott beszédében 
kiemelte, közös céljainkat csak együtt tudjuk elérni. "Mint 
ahogy 1956-ban a megszálló szovjet csapatok ellen, úgy 
ma az országot megbénító államadósság ellen vívunk 
szabadságharcot. Ilyen harcot sikerrel megvívni pedig 
ugyanúgy csak összefogással lehet. Meg kell teremte-
nünk a nemzeti egységet, csak így oldhatjuk meg társa-
dalmi és gazdasági gondjainkat."

A Gregus Máté Általános Iskola diákjai és a Suli 
Színpadosok „Édes Hazám, fogadj szívedbe” címmel ad-
tak műsort, melyet Kovács Lászlóné állított össze. Az ün-
nepségen közreműködött Soós-Kirnyák Melinda hegedűn 
és Tótné Bereczki Marianna zongorán.

A község él a pályázati lehetőségekkel
Több mint hétmillió forintot nyert Székkutas pályá-

zaton. Több intézmény fűtését is korszerűsítik, vala-
mint köztéri épületeket is felújítanának – erről Szél 
István polgármesterrel beszélgettünk.

Október 26-án 7,3 millió forintot nyert pályázaton 
Székkutas Község Önkormányzata, és hamarosan elindul 
a „Bio- és Megújuló Energiafelhasználás Startmunka 
Mintaprogram”, melynek keretében a helyi polgármesteri 
hivatal és az óvoda fűtésrendszerét korszerűsítik, többek 
között két biokazánt, valamint tárolókat és adagoló gépe-

ket is vásárolnak. Ez mintegy 1,5 millió forint megtakarí-
tást jelent – tájékoztatott Szél István. Ehhez a pályázathoz 
kapcsolódik Székkutas, Derekegyház, Szegvár, 
Árpádhalom és Nagymágocs közösen nyert pályázata, 
melyben 8 millió forint értékben, egy aprítógépet szerez-
nek be – folytatta a polgármester.  A települések között 
most folynak a megállapodások, hogy melyik helység mi-
kor működteti a gépet.

A „Téli Kistértségi Startmunka Mintaprogram” kereté-
ben pedig november elején a polgármesteri hivatal ösz-
szes nyílászáró-szerkezetét lecserélik.

Újdonsággal is szolgál a közmeghallgatás
Székkutas Község önkormányzata 2012. december 19-

én 17 órától a művelődési ház nagytermében tartja idei 
közmeghallgatását. Szó lesz többek között a fejleszté-
sekről, a folyamatban lévő beruházásokról, település-
üzemeltetési kérdésekről, továbbá a közbiztonságról.

Az eseményen várják a székkutasi lakosok kérdéseit, ész-
revételeit, és mint azt Hunyák Zsuzsanna jegyzőtől megtud-
tuk, újításképpen az önkormányzat meghívja a közszolgálta-
tást végző szervezeteket (hulladékszállítás, kéményseprés, 
kábeltévé, áram- illetve gázszolgáltatás), hogy ugyanezen a 
napon 16 és 17 óra között külön asztaloknál fogadóórát tart-
sanak, ahol mindenki a személyes problémájával felkereshe-
ti őket.

December 17-ig írásban is lehet kérdést feltenni levélben 
vagy a titkarsag@szekkutas.hu email címre eljuttatva. Ezekre 
a kérdésekre a közmeghallgatáson válaszolnak, az ott szó-
ban feltett kérdések mellett.
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Pont kerülhet a több évtizedes 

probléma végére
Székkutas önkormányzata az Új Széchenyi Terv pá-

lyázatán nyert támogatást, hogy a település belvíz ál-
tal leginkább sújtott területén megoldják a vízelveze-
tést. A 2000-ben megépült rendszer már akkor alkal-
matlan volt arra, hogy a településről elvigye a vizet, 
folyamatosan visszaduzzaszt, és a szintezésével is 
vannak problémák – tájékoztatta lapunkat Szél István 
polgármester.

Két nagyon vizes esztendő után a település a pályázat 
révén nagy lehetőséghez jutott – szögezte le a polgár-
mester, akitől megtudtuk, a 64,8 millió forintos összköltsé-
gű beruházás révén megoldódik az Orosháza felől érkező 
vizek elvezetése, amely főleg a Németh László utcán és 
környékén okozott gondokat. Az önkormányzati önrész 10 
százalék.  

Mintegy 3 ezer folyóméter főleg nyíltszelvényű, föld-
medrű és burkolt gravitációs csatorna kerül kiépítésre, a 
közutak alatt és a kapubejáróknál átereszekkel. A beruhá-
zás közvetlenül 44 lakóingatlant és 132 főt érint.

Szél István hozzátette, a munkálatok termőterületeket 
is érintenek, ezért a betakarítást követően, jövő nyáron 
kezdenék el a kivitelezést, és várhatóan ősszel, kora télen 
fejeznék be. A polgármester hangsúlyozta, ezzel nem te-
kintik lezártnak a belvíz kérdést, a település többi részén 
is rendezni kívánják ezt a problémát.

A hónap kérdése
Milyennek találja Székkutas egészségügyi ellátását?

Kis Mónika Klaudia: Nem 
nagyon tudok hozzászólni, 
nem igen járok orvoshoz, 
de hallottam, hogy új orvo-
sa lesz a falunak, reméljük 
sokáig fog maradni, nem 
egy-két hónapig. Az egész-
ségügy általános helyzete 
már kicsit sötétebb, akinek 
van elég pénze, az jobb el-
látást kap, mint akinek 
nincs.

Horváth Pálné: Hála 
Istennek, mi nem nagyon 
vagyunk betegek. A bolt 
pénztáránál azért hall egyet 
s mást az ember, hol az 
egyik, hol a másik orvos 
rendel, nagyon figyelni kel-
lett eddig erre. Én az eddigi 
háziorvosokkal is meg vol-
tam elégedve, de hallom, 
nagyon nagy a várakozás 
az új orvos irányában.

Kis Sándorné: Hallottam 
az új orvos érkezéséről. Jó 
lenne, ha sokat lenne elér-
hető, mindig tudnák keresni 
a betegek a nap folyamán. 
Annak jobban örültem vol-
na, ha két orvos látná el ezt 
a feladatot, intenzívebb len-
ne az ellátás, egy ember-
nek úgy gondolom, ez na-
gyon megterhelő, de majd 
elválik.

Új orvoshoz, új rendszerben 
kopogtathatnak a kutasiak

Január elsejétől új orvos gyógyítja a betegeket 
Székkutason, egy hódmezővásárhelyi fiatalember, dr. 
Bakos Attila személyében. A fiatal orvos szerkesztő-
ségünk kérésére adott egy rövid bemutatkozást ma-
gáról, eddigi életéről és a jövőbeli terveiről.

– Hódmezővásárhelyen 
születtem, itt is élek felesé-
gemmel és gyönyörű, öt-
éves kislányommal – kezd-
te bemutatkozását dr. 
Bakos Attila. A 30 éves 
doktor két éve diplomázott 
le, és ekkor szerezte meg a 
háziorvosi szakvizsgáját; 
ám nem éri be ennyivel, az 
üzemorvosi és a belgyó-
gyász-reumatológiai kép-
zést is el szeretné végezni.

– A nagyszüleim, és 
anyukám több rokona is 
nagymágocsi volt, ezért 
Székkutason is sokan is-
merik őket – folytatta az or-
vos, aki eddigi munkássá-
gáról is beszélt. Zákány-
széken és Kunszentmár-
tonban is praktizált már há-
ziorvosként, ahol kétezer fő 
tartozott a körzetébe, és 
nagyon szeretett segíteni a 
betegein. A jövőbeli 
székkutasi munkásságáról 
úgy gondolja, hasonló lesz, 

mint a kunszentmártoni.
– Kétféle háziorvoslás 

létezik, a városi és a falusi, 
nekem már mindkettőben 
volt részem – avatott be a 
szakmai titkokba dr. Bakos 
Attila, akinek az a vélemé-
nye, hogy a falusi kötöt-
tebb, kevesebbet mehet 
szabadságra, mert a házi-
orvoson kívül nincs más 
egészségügyi dolgozó, aki 
foglalkozna az emberekkel. 
A szakma szépségének azt 
tartja, amikor is egy orvos-
nak sikerül elnyernie a kör-
zetébe tartozó betegek bi-
zalmát, ami csak komoly 
munkával elérhető.

– Ez városon nehezebb, 
mint egy kisebb települé-
sen – magyarázta. Ugyanis 
a városi emberek egy része 
évekig nem találkozik a há-
ziorvosával, hisz van kór-
házi szakrendelés, vala-
mint több magánrendelő-
ben is fogadják őket dokto-

rok. Sokkal mozgékonyab-
bak az emberek, míg falun 
a sebek kötözésétől kezd-
ve általános vizsgálatokig a 
háziorvoshoz fordulnak az 
ott lakók.

Arra a kérdésre, hogy 
milyen új rendszert kíván 

bevezetni Székkutason, dr. 
Bakos Attila így nyilatko-
zott: „egy szobában leszek 
én, a másikban a két nővér, 
és csak számítógépen tart-
juk egymással a kapcsola-
tot. Így könnyebben meg-
nyílik a beteg, hisz általá-
nos tapasztalat, hogy az or-
vosoktól még mindig félnek 
az emberek, ezért az ápo-
lóknak mondják el a sze-
mélyes titkaikat.”

– Szinte közhely, hogy a 
kis településeken, mint pél-
dául Székkutason, az orvo-
si váróterem az egyik leg-
fontosabb közösségi hely-
szín, ahol a legkülönfélébb 
beszélgetések zajlanak hí-
rekről, mindennapokról. Az 
biztos, hogy én ebben nem 
veszek részt, aki hozzám 
bejön, és elmond valamit, 
én senkinek sem adom to-
vább – tette hozzá a köz-
ség leendő háziorvosa, aki-
nek az elsődleges célja, 
hogy kemény munkával, de 
elérje mind szakmai, mind 
emberi szempontból 
Székkutas lakosainak bi-
zalmát.



III. évfolyam 11. szám4
Bátran viselték a csöppségek a szurit

Az önkormányzat által biztosított bárányhimlő elle-
ni védőoltás második üteme zajlott október 29-én hét-
főn délelőtt a székkutasi Egészségházban. A kicsik 
igazán hősiesen viselkedtek, alig sírtak, amikor meg-
kapták az apa és anya által „csak egy csípés”-nek ne-
vezett szurit.

Mint Szél István polgármestertől megtudtuk, az óvodá-
ba illetve családi napközibe felkerülő gyerekek szülei kö-
zül nyolc-kilencen már korábban beadatták az oltást, és 
tizenkét gyermek esetében nyilatkoztak úgy az apukák és 
anyukák, hogy élnek a község vezetése által felkínált le-
hetőséggel, csak két-három esetben nem igényelték ezt. 

Székkutasnak a két részletben beadott bárányhimló elleni 
oltás gyermekenként 15 ezer forintba kerül, de a polgár-
mester szerint egyrészt legfontosabb az egészség, más-
részt a gyermekekbe fektetett energia a jövőt nagyban be-
folyásolja. Az sem elhanyagolható szempont, hogy jár-
vány esetén a szülők is megkaphatják a himlőt, és kies-
nek a munkából, illetve az sem mindegy, hogy hány gyer-
mekkel üzemel az óvoda.

A szeptemberi első oltásra emlékezve a csöppségek 
már tudták mire számíthatnak, ezért megilletődve várták, 
hogy sorra kerüljenek, és amikor megkapták a szurit, 
rendszerint eltörött a mécses. Ám nagyon hamar meg is 
vigasztalódtak, mind nagyon bátran viselkedtek, de talán 
a 2 és fél éves Fazekas Luca volt a legbátrabb, aki kije-
lentette, "nem fájt", és hozzátette: „Megjavítottak”. Egyik 
kis sorstársához odalépve így vigasztalta: „Téged is meg-
javítottak.”

Útleírás és élménybeszámoló – könyv 
jelenik meg Székkutasról

Berta János, több mint 30 éve Németországban élő 
hazánk fia egy véletlen folytán találkozott a Piroska 
regénnyel pár éve. Német nejével útra keltek, és bejár-
ták Székkutast. A nyaralást több út is követte, az él-
ményeket, történeteket pedig papírra vetette az író. A 
Hódmezővásárhelykutasipuszta – Hugo Hartung nyo-
mában címet viselő könyv november végén jelenik 
meg.

Székkutason számta-
lan helyszínen, valós tör-
téneteket és élményeket, 
kicsit német, kicsit magyar 
szemmel mutat be a szer-
ző. Őszinte kedvességgel 
és átéléssel ír pusztai ki-
rándulásról, kocsikázás-
ról, a faluban tett sétákról, 
beszélgetésekről, ame-
lyek során sok helybéli 
barátjává is vált, megany-
nyi szép és vidám törté-
netről.

A Székkutason töltött 
hetek során az olvasó ki-
csit a Gyakran gondolok 
Piroskára című regény 

modernkori, mégis pusz-
tai nosztalgiával átitatott 
hangulatába csöppenhet. 
A településen kívül az író 
ellátogatott Vásárhelyre, 
Szegedre, sétált Oros há-
zán és Gyulán, sőt a bu-
gaci pusztán is. Eme él-
mények mind külön feje-
zetet kaptak a könyvben, 
amely iránt már a megje-
lenés előtt hatalmas az 
érdeklődés Ausztriából, 
az Amerikai Egyesült 
Államokból, Kanadából, 
Németországból és ter-
mészetesen kis hazánk-
ból is. Az író, amennyiben 
elfogyna az első kiadás, 
már az újat tervezi, 2013-
ban pedig német nyelven, 
német nyelvterületen is 
megjelenik, Székkutas hí-
rét tovább öregbítve.

A könyv elkészítésében 
a Rádió 7 és a promenád.
hu munkatársa, Szombat 
Mihály is részt vett, mint 
az író barátja, lektorálási, 
szerkesztői tanácsokkal.
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Hét éves hagyomány a harmonika est

2005 óta minden évben zenés délutánt rendez egy 
alkalommal a székkutasi Harmonika Klub a művelődé-
si házban. A november 10-i eseményre ismét megtelt 
a terem zenekedvelőkkel, kollégákkal és barátokkal.

Molnár Ernő, a klub oszlopos tagja elmondta, a 60-as 
években kedves tanár nénijük biztatására kezdtek muzsi-
kálni, aztán 7 éve ismét felelevenítették a fiatalkori hagyo-
mányt. Az idei évben is készültek új dalokkal, de most a 
szegedi társklubjuk is elfogadta a meghívást.

A program a Magyarok Himnuszával kezdődött, majd 
jött egy vidám csárdáscsokor. Lírai dallamok is megeleve-
nedtek a színpadon, többek között felcsendült az „Ott ahol 
zúg a négy folyó” is. Hegedűre és harmonikára alkalma-
zott ismert művek is helyet kaptak a repertoárban, így a 
Brahms féle Magyar táncok, vagy a Monti csárdás is.

A volt kakasszéki iskolások találkoztak
Több mint 80 fő jelezte részvételét az idei 

kakasszékiek találkozójára, amelyre elsősorban a régi 
időkben a tanyaközponttal kapcsolatban állók látogat-
tak el október 20-án. Erről a program szervezője, 
Fazekas János beszélt.

2005 óta minden évben egyszer összejönnek és kiláto-
gatnak a régi iskolához, amely az állomás túloldalán áll, 
és eredetileg olvasókörnek használták. Iskola benne 
1977-ig működött, a volt kakasszékiek 2006-ban emlék-
táblát helyeztek el az épület falán, visszagondolva az itt 
töltött szép évekre.

Évről évre mindenfelől jönnek az elszármazottak, soká-
ig Amerikából is járt egy hölgy, aki időközben elhalálozott, 
de most is érkeztek nemcsak Székkutasról, de Miskolcról 
és a fővárosból is. A nap fogatos kirándulással kezdődött 
a Fűzfa vendéglőtől Kakasszékig, este pedig vacsorával 
és mulatsággal zárult.

Családi események
Október hónapban:

Születés: Rostás Péter és Kapás Szabina Zsuzsannának 
Péter, László Tibor és Kolac Csilla Krisztinának Lili utónevű 
gyermekük. 

Házasságkötés:Kuczkó Zoltán és Gyóni Márta. 

Elhalálozás: Bukó Miklós Székkutas, Jókai u. 16.

Kulturális programok:
November 28. Ötórai tea keretében Szenti Tibor nép-
rajzkutató író Barangolás az Egyesült Államokban 
címmel tart vetített képes úti élmény beszámolót.

November 30. A Székkutasi Olvasókör adventi koszo-
rú készítést szervez  a szökőkútra. Segítőket várunk 8 
órától.

December 2. 16.30-kor: 1. gyertyagyújtás az adventi 
koszorún. 

December 5. A falu utcáin barangolva lovas kocsin ér-
kezik a Mikulás a Művelődési Házhoz 17 órakor

December 9. 16.30-kor 2. adventi gyertyagyújtás

December 11. 14 óra A Községi Könyvtár és a Nyugdíjas 
Klub kézműves foglalkozása a Művelődési Házban. 
Mézeskalács és karácsonyi díszek készítése.

December 14. 17 óra Gyarmati Lívia Táncrend c. film-
jének vetítése, majd beszélgetés Antali Zoltán táncpe-
dagógussal

December 16. 16.30-kor 3. adventi gyertyagyújtás

December 23. 15.45-kor az Orosházi Madrigál Kórus 
Karácsonyi Koncertje a Római Katolikus templomban. 
16.30-kor 4. adventi gyertyagyújtás.

A kézimunka szakkör és a keresztrejtvény klub tovább-
ra is várja az érdeklődőket.
Januárban ismét indul 20 órás társastánc tanfolyam 
kezdők és haladók részére!
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A természet hívó szava a Gregusban
Az ötödik és hatodik osztályosok évről évre kiállí-

tást rendeznek a szekkutasi Gregus Máté iskolában, 
amelyben természeti értékeinket veszik sorra. Ez idén 
sem maradhatott el – tájékoztatott Tembel Tibor, a tag-
intézmény vezetője.

Négy évvel ezelőtt vett részt az iskola egy pályázatban, 
melyben azt a célt tűzték ki, hogy a tanulóikat megismer-
tetik az ország nemzeti parkjaival. Abból indultak ki, hogy 
mivel Székkutas a Körös-Maros Nemzeti Park határán 
fekszik, így két éven keresztül a puszta, a Kardoskúti 
Tájvédelmi Körzet élővilágával foglalkoztak. Ezt a projek-
tet bővítették azzal, hogy a legutóbbi két alkalommal a 
Mártélyi Tájvédelmi Körzetbe szerveztek kirándulást, ahol 
csodálatos környezet várta őket.

Az épített környezet is hozzásegíti az érdeklődő tanuló-
kat, hogy minél inkább megismerjék egy vizes élőhely élő-
világát – mondta Tembel Tibor. Itt készítettek a gyerekek 
fotókat, tanulmányozták a vidrák életét, számba vették 
azokat a fajokat, melyek a holtág mentén évtizedek alatt 
megtelepedtek.

Az igazgató azt is elárulta, hogy a projekt egy komplex 
foglalkoztatási formát jelent, így a természetismeret, az 
informatika, a rajz vagy éppen a technika tantárgyat is 
érintette. Három héten keresztül zajlott a projekt, melynek 
zárásaként most az iskola aulájában a gyerekek bemuta-
tót készítettek, amelyen plakátok, fényképek, kartonlapok, 
festmények is láthatók, valamint egy terepasztal is megta-
lálható, amely a Mártélyi Kalandparkot ábrázolja.

Jövőre területi, 2014-ben országos 
verseny Székkutason?

Nem egyszerű évzáró vacsorát tartottak november 
10-én este Székkutason a Fűzfa Sörözőben. Az idei te-
rületi szántóverseny teljes gárdája búcsúztatta az 
évet, és támogatták Mihály Károly kezdeményezését, 
jövőre is megrendezik a rendkívül sikeres versenyt. 
Ezzel azonban még nincs vége, 2014-re magát az or-
szágos döntőt hoznák a településre.

Az idei verseny, mint a támogatók, a résztvevők és a 
vendégek visszajelzéséből kiderült, nagyon jól sikerült, 
más településeken sem ennyi kategória, sem ennyi neve-
ző, sem ennyi vendég nem jellemző, ami pedig külön ör-
vendetes, nagyon sok a lelkes és tehetséges fiatal.

A székkutasi versenyre a régió minden pontjáról érkez-
tek versenyzők, az országos döntőbe jutottak pedig gyö-
nyörű eredményeket – első, második helyezéseket – ér-
tek el. Így a főszervező Mihály Károly feltette a kérdést, 
belevágjanak-e jövőre is. A válasz egyértelmű igen volt, 
ehhez a település megjelent vezetői, a szponzorok, a ver-
senyzők is egy emberként csatlakoztak.

Mihály Károly elmondta, régi álmát is szeretné megva-
lósítani, 2014-ben magát az országos döntőt szeretné 
Székkutason tudni. Ehhez a szövetség támogatását is 
ígérte annak képviselője, a jelen lévő Bella László.

A mecénások közül Prónai Mihály kiemelte, valójában 
Mihály Károly nélkül nem jutottak volna el idáig, egyben 
megköszönte – Rostás Péter alpolgármesterrel egyetem-
ben – az idei szervezést, azt hogy ezzel is öregbítették a 
település hírét.

A főszervező megköszönte a támogatók lelkiismeretes 
munkáját, kiemelte a Rádió 7 és a promendád.hu támoga-

tását, valamint mesélt a kezdetekről is.
Elmondta, 1992-ben gondolt egyet és elindult a füzes-

abonyi versenyen, akkor még egy Zetorral. Hajnalban vá-
gott neki az útnak, délután ért oda, szállása nem lévén a 
fülkében, pokrócokon töltötte az októberi éjszakát. Másnap 
reggelre az akkumulátor lemerült, a versenytársak kicsit 
meg is mosolyogták, „ennek még a gépe se indul” jelszó-
val. Végül behúzták, elindult és az akkori favorit mögött a 
második helyen végzett. Szántóversenyző karrierje innen 
indult, az országos győzelmek után háromszor vett részt 
a világbajnokságokon, Írországban, Ausztráliában és 
Csehországban.

A jó hangulatú esten a bendők sem maradtak üresen, 
erről a marha és a vaddisznó pörkölt gondoskodott, a jó 
hangulatról pedig a délutáni zenés program felelősei 
Labozár Antal és barátai.

Egy ilyen esemény a kibékülésre is remek alkalom. A 
szántóversenyen kategóriájában első helyezést elért Kis 
László amellett, hogy gratulál versenyzőtársainak, lapunk 
nyilvánosságát kihasználva kér elnézést Gajdán Ferenctől 
a nekik okozott sérelemért és kellemetlenségért. Bízik ab-
ban, hogy ezután ismét barátokként versenyeznek együtt.

Egymillió csillag a szegényekért
Az Egymillió csillag a szegényekért akció 1998-ban 

Franciaországból indult, hogy meghódítsa az európai 
kontinenst. 1999 karácsonyán elsőként Spanyolország, 

Németország és Svájc csatlakozik a kiemelkedő 
programhoz. A Caritas Europa 2005-től, a Caritas 

Internationalis pedig 2006-tól vesz részt önállóan ezen 
szolidaritás-akcióban. 

Az „egymillió csillag” akcióban ma már 15 ország vesz 
részt évről évre. Az akció célja minden országban közös: 
az összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás 
érzésének erősítése. Figyelemfelhívás a társadalom 

peremére szorultak felé.
Magyarországon a szolidaritás egymillió csillaga, 2008. 

december 7-én ragyogott fel először, és 1 héten keresztül 
nap mint nap arra figyelmeztetett, hogy vannak nálunknál 
sokkal szegényebb emberek, akiknek napi megélhetési 

gondjaik vannak: figyeljünk rájuk, segítsünk rajtuk..
A régiek úgy tartották: valahányszor lehull egy csillag, 

meghal valaki a Földön. 
És valahányszor fellobban egy csillag fénye, 

szeretet gyúl egy emberi szívben…
Ezt a fényt hivatott jelképezni ez a kis gyertya. És minden 

egyes gyertya a Karitász kiáltása az elesettekért, az 
idősekért, a betegekért, a rászorultakért. 

Minden egyes meggyújtott gyertya egy vallomás a 
másikért. Felebarátunkért. Szimbólum, a szükséget 

szenvedő embertársért. Az országos akcióban a Katolikus 
Karitász 11 egyházmegyei szervezete vesz részt, így az 
ország több mint 130 településén gyúlnak ki a szeretet 

lángját szimbolizáló mécsesek.
Vegyen részt Ön is a Karitász akciójában és gyújtsa meg 
személyes csillagát a szegényekért, a szenvedőkért, a 

betegekért és minden rászorulóért. A gyertyáért felajánlott 
adományból a Karitász a rászorulókat segíti.

Székkutason a község adventi koszorújánál az első és 
a második gyertya meggyújtásakor (december 2-án és 

9-én) lehet csatlakozni ehhez az akcióhoz.
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A teljes család, gyermekek, unokák és déduno-
kák ünnepelték október 28-án, vasárnap a 90 éves 
Kovács Feri bácsit Székkutason, a Kutasipuszta 
Vendégházban, ahová Áder János köszöntőlevelét, 
valamint a község ajándékát is elhozta a szépkorú-
nak Rostás Péter alpolgármester.

Négy generáció köszöntötte 
Kovács Feri bácsit

Néhány ünnepelt is színpadra lépett
Székkutas Község Önkormányzata, a Területi 

Gondozási Központ, a Községi Könyvtár valamint a 
Székkutasi Nyugdíjas Klub közösen szervezte meg az 
Idősek Napi ünnepséget a művelődési házban októ-
ber 19-én. A szép korúakat kaláccsal és teával vala-
mint színes, kulturális műsorral vendégelték meg.
Szél István, Székkutas polgármestere nyitotta meg a ren-
dezvényt. Köszöntőjében elmondta, hogy a tisztelet jegyé-
ben telik ez az ünnepség, illetve hangsúlyozta, a fiatalok 
hálával tartoznak az időseknek, akik téglákat, köveket tet-
tek le eléjük, amelyből most építkezhetnek az utókor szá-
mára.

A fellépők sorát a helyi nyugdíjas klub nyitotta meg, akik 
a Nyugdíjasok dalát énekelték el. Az ének után a Községi 
Óvoda Százszorszép csoportja kedveskedett énekes, tán-
cos produkcióval. A játékos bemutató végén még puszit is 
dobtak az időseknek, akik között sok nagymama és nagy-
papa ült.

– Hagyomány, hogy az Idősek Napján fellép a helyi 
nyugdíjas klub – tudtuk meg Ludányi Rozáliától, a 
Gondozási Központ vezetőjétől, aki nagy örömmel konfe-
rálta fel a nem mindennapi produkciót. A klub asszonyai 
negyedik alkalommal mutatták be a Napsugár táncot, 

amellyel már Sopront is megjárták. A színvonalas táncot 
bemutató asszonyok között a legidősebb 84 éves volt. A 
produkcióban felléptek: Dura Imréné, Földi Bálintné, Imre 
Pálné, Kerekes Ferencné, Kiss Sándorné, Kozóné Szabó 
Klára, Szabó Józsefné és Tóthné Forgó Katalin.

Az idősek táncát a fiatalabb korosztály váltotta a szín-
padon. Táncos, énekes bemutatóval kedveskedett a 
Székkutasi Olvasókör Napsugár Néptánc csoportja. A 
gyerekek körtáncokkal és páros táncokkal, játékos formá-
ban mutatták be tudásukat.

A programot Labozár Antal prímás zenés fellépése zár-
ta. A jó hangulatú péntek délutánon csak úgy rohant az 
idő, a produkciókat elnézve észrevétlenül eltelt másfél 
óra.

Feri bácsinak gyermekei szervezték az összejövetelt a 
rendkívüli ünnepre, persze nagy egyetértésben vele. A 
családnak és a szép ajándékoknak is nagyon örült, meg-
hatódott minden egyes rokon láttán, közben nem győzte 
hangsúlyozni, nem kellett volna ajándékot hozni.

Feri bácsiról megtudtuk, Mártélyon született 1922-ben, 
szegény paraszti családban, munkás, sok dologgal és nél-
külözéssel teli gyermek és fiatalkora volt. Megesett, hogy 
iskolába sem tudott elmenni, mert kubikoltak az ártérben. 
Máskor pedig Vásárhelyen a Kossuth téren várták az 
„embörpiacon”, hogy a módos gazdák kiválasszák és elvi-

gyék őket termény fejébe dolgozni.
Székkutasra, a Banga birtokra került, aztán gyökeret 

vert a településen, ide nősült, itt alapított családot. Négy 
gyermeke (2 lány, 2 fiú), hét unokája, és 4 dédunokája 
mellett azok családjai is köszöntötték kilencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából, valamint délben a község alpolgár-
mestere, Rostás Péter is meglátogatta, elhozva a telepü-
lés csokrát és ajándékát, valamint Áder János köztársa-
sági elnök köszöntő oklevelét.

Az ünnepi ebéd tyúkhúslevessel, sültekkel, pörkölttel 
és hatalmas csokitortával vált még felejthetetlenebbé, és 
itt megtudtunk még egy érdekességet az ünnepeltről. Feri 
bácsi talán nem bánja, hogy ezt is elmondjuk, szereti a 
tyúkhúslevest, viszont a szárnyasok húsát nem eszi meg 
semmilyen formában. Ki tudja, talán ez is lehet a szép kor 
titka…


