
Istentisztelettel, koszorúzással és

ünnepi mûsorral emlékeztek Székkuta-

son az 1848-49-es forradalom és sza-

badságharcra. A rendezvényen Szél

István, a település polgármestere el-

mondta: „nem vagyunk másodrangú

állampolgárai Európának”.

A helyi Református templomban

tartott istentisztelettel kezdõdött az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc tisz-

teletére rendezett megemlékezés Szék-

kutason. Ezt követõen a 48-as kopjafánál

hajtottak fejet a résztvevõk.

Az ünnepség a Mûvelõdési Házban

folytatódott. Szél István beszédében el-

mondta: 1848 példát mutat elszántságból

és abból, hogy Magyarország képes újat

alkotni és sikeres lenni. - 166 évvel ezelõtt

ennek az országnak volt hite, elszántsá-

ga, küzdeni akarása. Megmutattuk az ak-

kori világnak, hogy az ország mire képes,

ha a benne élõk szíve egyként dobban.

Nem vagyunk másodrangú polgárai Euró-

pának - hallhattuk a polgármestertõl.

- Felteszem a kérdést: olyan országot

szeretnénk, ami meghunyászkodik

Brüsszel és Washington elõtt, vagy egy

szabad és erõs államot, ami nem futamo-

dik meg a feladatai elõl? 1848-ban sza-

badságot, egyenlõséget és testvériséget

akart a magyar. 2014-ben szabad ország-

ban akar élni, szabad emberként. Egyen-

lõséget szeretne a lehetõségben, a

kötelességben és felelõsséget minden-

kiért - folytatta a község elsõ embere.

Ezután a Gregus Máté Általános Iskola

diákjai és a Suli Színpadosok álltak a szín-

padra, a gyerekek az "Európa" címû mû-

sort adták elõ.

Székkutason hagyomány, hogy a nem-

zeti ünnepek alkalmával községi kitün-

tetéseket adnak át. A helyi önkormányzat

a január 24-ei ülésen úgy határozott, hogy

a "Székkutas Díszpolgára" címet dr. Ur-

bán Jánosnak adományozza, aki az

egészségügyben eltöltött évtizedekig

tartó munkájával, háziorvosként segítette

a település fejlõdését.

Dr. Urbán János február 21-én bekö-

vetkezett halála miatt az elismerést a csa-

lád részére egy késõbbi idõpontban ad-

ják át.

Megyeri József

a Kutasi Hírek alkalmi kiadványa

Kulturális Hírmondó

1848-ra emlékezett a Székkutasi Kistermelõk Szövetsége

Szél István: „Nem vagyunk másodrangú 
állampolgárai Európának!”

„Magyarország történelmében Kossuth Lajos politikai

programja volt az elsõ, ami megszólította a kisembereket” –

mondta ünnepi beszédében Lázár János országgyûlési kép-

viselõ, Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár a Székkutasi

Kistermelõk Szövetsége által rendezett megemlékezésen. Az

esten több mint százan vettek részt.

A Székkutasi Kistermelõk Szövetsége a rendszerváltás óta

minden évben ünnepséget szervez március 15 elõestéjén az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére.

A Fûzfa Vendéglõben tartott rendezvényen elsõként Szél István

polgármester, majd Rostás János, a szövetség elnök-helyettese

köszöntötte a megjelenteket. Ezután Fejes Attila székkutasi fiatal

szavalta el a Nemzeti dalt.

Ezt követõen Lázár János mondott

ünnepi beszédet. - Csak a két világháború

közötti Magyarország politikai rendszere tar-

totta fontosnak, hogy állami ünnep rangjára

emelje március 15-ét, amit egyébként

Kutaspusztán korábban is megünnepeltek,

ezt igazolják azok az 1860-as évekbeli írásos

források, amik szerint a kutaspusztai gazdák

Kossuth-köröket, olvasóköröket hoztak

létre. A céljuk az volt, hogy megõrizzék

Kossuth Lajos emlékét, küldetését - hallhattuk Lázár Jánostól.

Az államtitkár hozzátette, Magyarország történelmében

Kossuth politikai programja volt az elsõ, ami megszólította a

kisembereket: mindenki számára egyenlõ közteherviselést, a feu-

dális jogok és a jobbágyság eltörlését, valamint az úrbériség

megszüntetését szorgalmazta.

- Ha politikai tanulságot szeretnénk vonni, azt kell mondanunk,

hogy az a kormány lehet sikeres, amelyik az emberek oldalára áll,

ami egy nyelvet beszél Székkutas népével, és akinek a tervei,

elképzelései és tettei elfogadhatóak a székkutasiak számára.

Olyan államvezetésre van szükség, ami képviseli a társadalmat és

képes megvédeni azt a nagyhatalmaktól - folytatta az ország-

gyûlési képviselõ.

Ezt követõen Bajnóczi Fanni, a helyi általános iskola tanulója

állt egy verssel a résztvevõk elé. Az ünnepségre Székkutas

testvértelepülésérõl, a romániai Révrõl is érkeztek vendégek.

Técsi Rita a határon túliakat képviselte egy produkcióval.

Az esten természetesen az ízletes vacsora sem hiányzott, birka-

pörkölt került az asztalra, majd élõzenével kedveskedtek a

szórakozni vágyó vendégeknek. Megyeri József



KULTURÁLIS HÍRMONDÓ

Büszkék lehetünk 
a székkutasi diákokra

Az elmúlt egy hónapban

számos program színesítette a

székkutasi Gregus Máté Általános

Iskola életét. A község diákjai

országos versenyeken is kie-

melkedõ teljesítményt nyújtottak –

számolt be lapunknak Patyi Éva,

megbízott tagintézmény-vezetõ. 

- Az iskola diákjai részt vettek a

mohácsi busójáráson, valamint

elbúcsúztatták a telet az Emlékház-

nál - kezdte beszélgetésünket Patyi Éva. 

A gyerekek számos tanulmányi versenyen indultak. Tóth

Aranka országos nyelvészeti versenyeken ért el kiemelkedõ

eredményeket, a Száguldó Mátrix Komplex Országos Ver-

senyen bejutott a 12 döntõs közé és elsõ helyezést ért el. A 7.

osztályos lány a szintén országos, Arany János Magyar Verseny

döntõjében a 8. helyen végzett. 

A Gregus Máté Általános Iskola tanulói a Zrínyi Ilona

matematika versenyen, valamint a vásárhelyi angol szépkiejtési

versenyen is részt vettek. A Bessenyei Ferenc Mûvelõdési

Központban a 28. Petõfi Sándor Szavalóverseny döntõjében

Jáger Cintia és Bodó Beatrix könyvjutalomban részesült. 

A székkutasiak a tanulmányi megmérettetésen kívül sport-

vetélkedõkön is képviseltették magukat, például a vásárhelyi

Városi Mezei Diákolimpián tízen indultak. A 6. osztályos Dara-

Kiss Anett ezüstérmes, míg a Városi Sportnapon is díjazott hete-

dikes Czövek Róbert ötödik lett. 

- Az elkövetkezendõ hetekben is folyamatosan készülünk

megmérettetésekre. Jelenleg a hetedik osztályosokra a német

nyelvi országismereti vetélkedõ, az alsósokra szavalóverseny

vár - mondta a megbízott tagintézmény-vezetõ, aki további

programokról is beszámolt.

Március 25-26-27-én nyílt napokat szerveznek az iskolában,

amely során a szülõk megtekinthetik, hogyan zajlanak a tanítási

órák. 

Természetesen a leendõ elsõsökre és szülõikre is gondol-

nak, akiknek április elején „Bekukkantó Délelõttön” lesz

lehetõségük ismerkedni az intézménnyel. 

Patyi Éva zárásként elmondta, az alsó tagozatosoknak április

4-én indul az úszásoktatás, a mindennapos testnevelés

keretében a gyerekek tíz alkalommal úszhatnak a vásárhelyi

fürdõben. 

Megyeri József 

A hölgyeket ünnepelték
Székkutason

Zenés, táncos mûsorral és operett dallamokkal köszön-

tötték Nõnap alkalmából a település hölgy tagjait március 8-

án délután. Az ünnepségre megtelt a Mûvelõdési Ház.

Együtt énekelték az ismert operettslágereket, és nagy

örömmel tapsolták meg a táncosokat március 8-án délután a

helyi Mûvelõdési Házban, a település nõnapi ünnepségén

megjelentek. Rostás Péter alpolgármester elmondta: "Nagy

örömmel köszöntöttem a székkutasi hölgyeket. Sokan eljöttek

a Székkutas Község Önkormányzata által szervezett programra,

körülbelül 120-an voltak itt. Remélem, hogy ebbõl hagyományt

tudunk teremteni. Isten éltessen minden nõt, nagyon sokáig!"

Major Zsuzsi 

Retro Pince Cafe
Rock Est

2014.04.11.
Fellépõ zenekarok:

- PROLETÁR
- A MEDVE BÕRE

- T-34
Kezdés: 21:00

Belépés: Ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját a Retro Pince Cafe 

1 éves születésnapi bulijába 
2014. április 26-án 
21 órai kezdettel.

Az este jó hangulatáról
a Gazsó- Szûcs Duó

gondoskodik.
Mindenkit 

szeretettel várunk.
Az est folyamán 

italakció és unikum
nyereményjáték.

Családi események 
február hónapban

Születés: Surinya Kitty és Kaszás Zoltánnak Mátyás,

Magony Nikolett és Szántai Balázsnak Olivér utónevû gyer-

mekük.

Házasságkötés: nem volt.

Elhalálozás: Horváth László, Rostás Ferenc László, Móza

Bálintné Kenéz Mária Eszter és Dr. Urbán János.


