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Kiürül a székkutasi teleház?
Eddig a Székkutasért Egyesület mûködtette a mûvelõdési házban a teleházat, de a

szervezet finanszírozási gondokkal küzd, és eddig nem sikerült megegyezniük az

önkormányzattal egy esetleges támogatást vagy az átvételt illetõen.

(Írásunk a 2. oldalon)
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Az önkormányzat tovább vinné a teleházat
Eddig a Székkutasért

Egyesület mûködtette a mû-

velõdési házban a teleházat,

de a szervezet finanszírozási

gondokkal küzd, és eddig

nem sikerült megegyezniük

az önkormányzattal egy

esetleges támogatást vagy

az átvételt illetõen.

Szél István polgármestertõl

megtudtuk, hogy a Székkuta-

sért Egyesület idén február-

ban kereste meg a képvise-

lõtestületet, hogy nem tudják

finanszírozni a mûködésüket,

ezért támogatást szeretnének

kérni az önkormányzattól. A

képviselõtestület felajánlotta,

hogy bizonyos összegben

csökkenti a rezsiköltséget. Ezt

nem találták elegendõnek,

ezért a következõ testületi ülé-

sen a teljes rezsiköltség elen-

gedését kínálta fel a grémium,

ami egy évre 350 ezer forint.

Ennek fejében azt kérték az

egyesülettõl, hogy 18 éves

korig ne kérjenek pénzt a

számítógép-használatért. „Ez

nagy összeg, az összes civil

szervezet nem kap ennyi

pénzt” – hangsúlyozta a pol-

gármester.

De az egyesület tagjainak

ez sem volt megfelelõ. Ezután

az egyesület kérésének meg-

felelõen tájékoztatást kaptak

a rezsi elmaradásukkal, mely

augusztus hónapig bezáródó-

an 250 ezer forint.

Az egyesület kifogásolta,

hogy a 350 ezer forintos ígéret

és a levélben feltüntetett 250

ezer forint nem egyezik, to-

vábbá azt is nehezményezik,

hogy eddig semmilyen támo-

gatást nem kaptak. Szél István

felhívja a figyelmet arra, hogy

a 350 ezer forintot az egész

évre ajánlották fel, a 250 ezer

forint viszont a 8 hónap rezsi-

költsége. Ami pedig a támo-

gatást illeti, az egyesület eddig

egyik javaslatukat sem fogad-

ta el. Tehát a támogatást ki-

nek adják oda, ha nincs gaz-

dája? Valamint arra kéri az

egyesület vezetését, hogy fon-

tolják meg döntésüket, és ne

zárkózzanak el az önkor-

mányzat segítségétõl.

A több éves számítógépek

a civil szervezet tulajdonát

képezik. A polgármester kie-

melte, hogy tiszteletben tartják

az egyesület eddigi tevé-

kenységét, hiszen az általuk

üzemeltetett teleházban na-

gyon sokan megfordultak, gye-

rekek és idõsek egyaránt. Ha

ez megszûnne, komoly ûrt

hagyna maga után. Ha az

egyesület nem tudja tovább

vinni az üzemeltetést, az ön-

kormányzatnak feltett szándé-

ka folytatni a szolgáltatást. Ez

nagy terhet róna rájuk, hiszen

több új számítógépet, nyom-

tatót és egyéb eszközt kellene

vásárolni, de fontosnak tartják

a teleház mûködtetését, ezért

hajlandóak lennének erre 300-

400 ezer forintot is áldozni.

Az ügyben telefonon meg-

kerestük a Székkutasért Egye-

sület elnökét, Vígh Viktort, aki

azonban nem kívánt lapunk-

nak nyilatkozni.

Októberben indul a népszámlálás
A Központi Statisztikai Hi-

vatal fontos feladata, hogy

10 évente számba veszi az

ország népességét, lakásál-

lományát. Ennek megfelelõ-

en Magyarország területén

2011. október 1. és 31. kö-

zött népszámlálásra kerül

sor, amelyrõl a 2009. évi

CXXXIX. Törvény rendelke-

zik. A részletekrõl Hunyák

Zsuzsanna jegyzõt kérdez-

tük.

A népszámlálási törvény

értelmében ez az adatszolgál-

tatás mindenkire nézve köte-

lezõ, azonban a kérdõívnek

vannak olyan pontjai, melyek-

re nem kötelezõ a válaszadás.

Ezek fogyatékosságra, és

egyéb betegségre utaló ada-

tok. A felvett adatokat – az

adatvédelmi törvény szigorú

szabályait betartva – bizalma-

san kezelik, és kizárólag sta-

tisztikai célokra használják fel. 

Az október 1. és 31. közötti

idõszakban valamennyi ház-

tartást népszámlálási biztos

keres majd fel, aki azonosító

kártyával igazolja azt, hogy az

adott feladatot végrehajthatja,

az adatgyûjtést elvégezheti.

Õk a számlálóbiztosok, és

közvetlen kapcsolatban állnak

az adatszolgáltatóval. Eljuttat-

ják az adatszolgáltatói csoma-

gokat a lakcímekre, lebonyo-

lítják az interjúkat és kitöltik a

papírokat. 

A jegyzõtõl megtudtuk, há-

rom módja van annak, hogy

valaki a kérdõíveket kitöltse.

Megválaszolhatja az interne-

ten keresztül, kitöltheti önál-

lóan vagy a számlálóbiztos

tölti ki a beszélgetés folya-

mán. Elõször a lakáskérdõívet

kell kitölteni, majd minden

egyes személy, aki azon a

lakcímen tartózkodik egy sze-

mélyi kérdõívre is választ ad,

név nélkül – hangsúlyozta Hu-

nyák Zsuzsanna. Hozzátette:

minden esetben az október

elsejei állapotról kell nyilat-

kozni.

A települést számlálókör-

zetek szerint osztották fel, és

már a számlálóbiztosok is ki-

választásra kerültek, felkészí-

tésük folyamatban van. A biz-

tosok névre szóló igazolványt

kapnak, amellyel jogosultak

ezt a feladatot elvégezni és az

érintett lakóingatlanokat fel-

keresni. Munkájukat felülvizs-

gálók fogják ellenõrizni, irá-

nyítani és segíteni. 

„Raiffeisen Mindenki Ebédel 2010-2011.” pályázat

keretében Székkutas településen 2011. májustól 2011.

októberig valamennyi hétvégén 30 rászoruló gyermek jut

napi 1-1 adag élelemhez.

Köszönjük a Raiffeisen Bank Zrt. jótékony támogatását!

Székkutas Község Önkormányzata



2011. augusztus 3

Ízlett a székkutasi gulyás a japán gyerekeknek
A Hódmezõvásárhely ál-

tal kezdeményezett és tá-

mogatott Kizuna projekt ke-

retében Magyarországra ér-

kezett fukushimai diákok

július 31-én, vasárnap Szék-

kutassal és környékével is-

merkedtek. Bár az idõjárás

nem kedvezett a kirándu-

lásnak, ez szerencsére nem

rontotta el a japán fiatalok

jókedvét.

A földrengés és atomka-

tasztrófa helyszínérõl kimene-

kített diákok pályázhattak a

Vásárhely kínálta lehetõségre,

leírták, hogy mi történt velük

és mit várnak a magyarországi

látogatástól. Olyan gyerekek-

rõl van szó, akiknek el kellett

hagyniuk otthonukat a sugár-

szennyezés miatt, nem tud-

nak iskolába járni. Az egyik fiú

a repülõtéren mesélte el, hogy

meghaltak a nagyszülei, és

azért jött, hogy erõt merítsen.

A Fukushimából jött 17

diák itt tartózkodása alatt

Hódmezõvásárhely mellett

Budapesttel, a Balatonnal és

Ópusztaszerrel ismerkedett,

július 31-én pedig Székkutas

látta õket vendégül. Szél Ist-
ván polgármestertõl megtud-

tuk, hogy a gyerekek egy aiki-

dó vizsga megtekintésével

kezdték a napot, majd a kar-

doskúti pusztával ismerked-

tek, megnézték a szürkemar-

ha gulyát és távcsöveztek, a

természetvédelmi központ-

ban pedig természetfilmet

néztek. Egy helyi gazdaság

életébe is betekintést nyerhet-

tek, majd igazi magyar ebéd

következett.

A Kutasipuszta Vendégház-

ban futottunk össze a felnõtt és

diák kísérõkkel túrázó japán

csoporttal. Így személyesen

gyõzõdhettünk meg arról, hogy

a gulyás könnyedén átlépi a

kultúrák közötti határokat,

japán és magyar gyerekek egy-

aránt élvezettel kanalazták

Labádi Katalin fõztjét. A felke-

lõ nap országából érkezett

vendégek közül többen szinte

tökéletesen ejtve mondták,

hogy „köszönöm”, „finom”, sõt

volt egy fiú, aki még azt is meg-

jegyezte: „tele a has”.

A kiadós ebéd után a japán

fiatalok ajándékcsomagot ve-

hettek át, amelyben Székkuta-

son készült gyümölcstea, pi-

rospaprika és magyar csoko-

ládé egyaránt szerepelt. A cso-

port a vendégházba busszal

érkezett, a távozáskor azon-

ban a bejáratnál várakozó fo-

gatokra ülhettek fel a gyere-

kek. Bár a borús idõben az ég-

hajlathoz nem szokott japán

vendégek idõnként fázósan

húzták összébb magukon a

ruhát, a lovaskocsis falunézés

közben megfeledkeztek a

mostoha idõjárásról, moso-

lyogva integettek egymásnak

és a járókelõknek.

A nap további részében a

kirándulók ellátogattak Ma-
czelka György kovácsmûhe-

lyébe, és Kenéz Sándorné ta-

nyájára, ahol bepillanthattak a

lepény- és palacsintasütés rej-

telmeibe, illetve kézmûves-

kedhettek, és közben a japán

fiatalok újabb különös magyar

szavakkal gyarapíthatták szó-

kincsüket (pl. csuhéjbaba).

Mérlegen az elmúlt 10 hónap – Kovácsné Rostás Erzsébet
Sorozatot indítunk melyben a vá-

lasztások óta eltelt idõszakot értéke-

lik a székkutasi képviselõtestület tag-

jai, kiemelve saját mûködési te-

rületüket.

Kovácsné Rostás Erzsébet elmondta,

izgalmas és eseménydús volt a válasz-

tások óta eltelt idõ, mivel a polgármesteri

kampányban elhangzottak közül már sok

dolog megvalósítása elindult. Rostás

Erzsébet a falusiak között mozog, így elsõ

kézbõl értesül azokról a problémákról,

gondokról, amik foglalkoztatják az embe-

reket.

Az elmúlt idõszak legfontosabb ese-

ményeivel kapcsolatban a csatornázást

emelte ki, amely egy komoly infrastruktu-

rális fejlesztés lehet, és amire egy ekkora

településnek szüksége van. Az Európai

Unió biztosította pályázati lehetõséggel

vétek lenne nem élni, valamint a környe-

zetvédelmi törekvéseknél is ez jelentõs

elõrelépést jelentene.

A másik terület, ami szakmájához is

köthetõ, a készülõ egészségterv, melynek

aktív részese. A projekt lényegi változást

hoz majd a település lakóinak életében,

szemléletében, valamint nem utolsó

sorban pályázati pénzek felhasználási

lehetõséget biztosít. 

A képviselõasszonyra szabott feladat,

mint kulturális tanácsnok a helyi civil

szervezet összefogás, illetve a községhez

köthetõ kulturális események segítése.

Az idén már nagyon sok színes és színvo-

nalas rendezvény volt a településen, mai

azt mutatja, szükség van a kultúrára és

erre a munkára. 
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Hadseregnyi motor dübörgött Székkutason
Motoros napra és fõzõ-

versenyre hívta az érdeklõ-

dõket augusztus 6-án, szom-

baton a Székkutasi Motoros

Klub a falu üzletsora mögöt-

ti parkba. A település köz-

pontja délre zsúfolásig meg-

telt.

Az idei a második motoros

nap a sorban, melyet ezúttal a

régi grillfesztiválok mintájára

fõzõversennyel is fûszereztek

a szervezõk. Kora reggel fel-

kerültek a tûzre a bográcsok

és hamar finom illat terjengett

a levegõben. 

A helyi és az igen messzirõl

is érkezett veterán jármûvek

rövid túrára indultak délelõtt a

csomorkányi romtemplom-

hoz, majd ebéd elõtt a több

mint 100 motor végig dübör-

gött a falu utcáin. Rengeteg

motorritkaság vonult fel a

menetben, de akadtak autók

is, bogarak és pár Velorex,

azaz bõregér is.

A fõzõverseny mellett dél-

után szabadidõs programok

és ügyességi verseny foglalta

le a kilátogatókat, valamint

gépi és élõzene gondoskodott

a jó hangulatról. Este hatal-

mas tábortûz és a Január 3

koncertje zárta a napot, ahol

egész nap árusok, kirakodók

is kínálták portékájukat. 

Az esemény egyik fõszerve-

zõje, a Motoros klub szóvivõje,

Labádi Ernõ elmondta, igen

sikeres volt a nap. 160 motor

és 11 veteránautó vett részt a

felvonuláson, 18 bográcsban

és 3 grilltárcsán készült az étel

és 220 fõt láttak vendégül.

Jövõre pedig még ezt is

szeretnék túlszárnyalni. 

Szombat Mihály

Még gyûjtenek a Gregus szoborra
Gregus Máté szellemisége

jegyében, születésének 150.

évfordulóján szoborállítás-

sal kíván emlékezni Székku-

tas a mintagazda életére és

munkásságára. Egy dom-

bormû az iskola falán már

átadásra került júniusban, a

szoborátadást pedig szep-

temberre tervezik. 

A szobor alkotója Lantos
Györgyi lesz, a helyét pedig a

Mûvelõdési Ház oldalában a

Hartung szobor mellett jelölték

ki, mondta el az Emlékbizott-

ság elnöke, Kovácsné Rostás
Erzsébet települési képviselõ.

Mivel most nincs ilyen pályázati

lehetõség, ezért közadako-

zásból készül a szobor. Az erre

létrehozott számlán már több

mint 532 ezer forint gyûlt össze

28 felajánlásból, társadalmi

szervezetek, civil csoportok és

magánszemélyek által. 

A szobor teljes költsége 1

millió 250 ezer forint, így még

várják a felajánlásokat. Az al-

kotó a már átadott dombor-

mûvet mintegy grátisz készí-

tette, annak csak az anyag-

költségét kellett kifizetni. A

tervezett szeptemberi átadás-

ra ünnepséget is terveznek a

településen.

A Gregus Máté szoborra

az adományokat a

következõ számlaszámra

várják:

CIB BANK, SZÉKKUTASI

OLVASÓKÖR GREGUS

MÁTÉ SZOBOR 

10700158-48791700-

52100008
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Mária néninek századik szülinapjára
Szénásiné Mária, a falunk büszkesége,

Hozzá száll most szívünk szava, legszebb köszöntése.
Katedrán töltött éveit, sokan felidézik,

Lassúbbodó szíve izzik most is, azért vérzik.

Csicsatéri diák sereg, holtáig tiszteli,
Csatlakozik Székkutason sok-sok falum béli.

Kevés embernek adatik száz évet megérni,
Nehéz idõk viharait, hõsként átvészelni.

Az Istenben vetett hite kísérte az útján,
Embersége, becsülete túlnõtt minden csúcsnál.

Szelíd szeme, tekintete, hinti a jóságot
Hirdeti a reményteljes, földi igazságot.

Kívánjuk, hogy ezt az igét sokáig hirdesse,
Lexikonnyi valós képet lelkünkre vetítse.

Tudáshalmaz mit õ adott legyen kõbe vésve,
Éljen tovább sok szép napot, friss jó egészségbe.

Nagy tisztelettel 

Székkutas, 2011. augusztus 24. 
Labozár Antal

Száz év, ezer élmény – Mária nénit
köszöntötték a volt tanítványok

Századik születésnapján

köszöntötték Szénási Gyulá-

né Béla Mária tanárnõt

szerdán a székkutasi Gon-

dozási Központban család-

tagok, egykori tanítványok, a

Kamilla Dalkör és a Székku-

tasi Harmonikaklub tagjai.

Az önkormányzat nevében

Kovácsné Rostás Mária kul-

turális tanácsnok kívánt jó

egészséget a Székkutason

több generációt tanító és

nevelõ pedagógusnak.

Mária néni – ahogy tanít-

ványai és tisztelõi a mai napig

is szólítják – 1930-ban került a

Csicsatéri tanyai iskolába taní-

tónak. Az Erdélybõl származó

fiatal tanítónõnek szokatlan

volt a környezet, a tanyavilág,

hiszen vasutas édesapjával Er-

dély számos városában, Ko-

lozsvárott és a nagyvárad mel-

letti Erdõteleken éltek, de

mint mondja, a kutasiaktól

nagyon sok segítséget kapott.

- A csicsatéri két tanerõs

iskola volt – idézte fel Mária

néni –, Ormos Ferenc tanította

a felsõsöket, én az alsós diá-

kokat. Amikor 1938-ban õt

elvitték katonának, az iskola

mind a 96 diákját én egyedül

tanítottam tovább, reggeltõl

estig, és még hetente ehhez

jött az ismétlõ iskola, és a fiúk

még levente foglakozásra is

jártak. Hiába voltak már nagy

fiúk, nagyon fegyelmezettek

voltak: egyetlen pisszenés

nem volt az órákon.

- Miben segítették a kuta-

siak?

- Sok tanulni valóm volt

nekem is, tõlük tanultam

meg, hogyan különböztessem

meg a búzát az árpától. De az

egyik bácsi, akinek három fiát

is tanítottam, egyszer azt

mondta: ha valamelyik gye-

rekkel bármilyen probléma

van, csak szóljak. Akkor ez

ilyen világ volt… A kisebbeket

minden reggel elhozták az

iskolába, de haza már egyedül

mentek. Amikor jött a tél,

rövidebb volt a tanítás, hogy

még sötétedés elõtt hazaérje-

nek. 

- Hogyan emlékszik a ta-

nítványokra?

- Ma is nagy szeretettel gon-

dolok azokra a kis gyerekekre,

akik közül nem egy három

kilométerrõl járt az iskolába.

Télen, amikor megérkeztek,

fázott kezük-lábuk, s én oda-

állítottam õket a meleg vas-

kályha mellé, és addig dör-

zsöltem a kis kezüket, amíg

föl nem melegedtek.

Mária néni egy évtizedig

tanította csicsatéri iskolában,

s amikor már két gyermeke

volt, a székkutasi iskolába hív-

ta az akkori igazgató, ahol már

közelebb volt az orvos, ami

már fontos volt, ha a gyere-

kekkel valami gond lenne.

Matematikára, fizikára és ké-

miára tanította a kutasi gyere-

keket, saját bevallása szerint

szigorú tanár volt. Büszke

arra, hogy tanítványai közül

többen egyetemre kerültek,

közöttük hárman matemati-

kusok. A legbüszkébb Dévai

Ferencre, aki ma Londonban

egyetemi tanár. 

- Mi adott Mária néninek

erõt az évtizedek alatt, külö-

nösen a tanyavilág nehéz

körülményei között?

- Olyan tanáraink voltak,

akik belém oltották a hivatás-

tudatot, és esküt is tettünk

arra, hogy tudásunkat a gyer-

mekek, a nép javára fordítjuk.

A nagynénéim is tanárok vol-

tak, szüleim erre a pályára

szántak, és én engedelmes-

kedtem nekik, de ez nem

ment nehezen, hiszen szeret-

tem tanulni, sõt a mai napig is

szívesen tanulok. Németet

tanultam korábban, manap-

ság az angollal foglalkozom,

hiszen nagyon sok hasonlósá-

got látok a két nyelv között.

- Mit szólt Mária néni a

mai ünnepséghez?

- Meg vagyok hatódva. Egy

kicsit izgultam, mert úgy gon-

dolom, hogy elég szigorú

tanár voltam, és attól tartot-

tam, hogy ezt majd felróják az

egykori tanítványok, de nem

tették. Volt, aki akkor nem

szívesen tanulta a matemati-

kát, de késõbb rájött, hogy

fontos ez a tantárgy is.

Mária néni elsõ osztályának

tagja volt Rostás János, aki

azóta is folyamatosan tartja–-

a diktatúra börtönévtizedét le-

számítva – tanítójával a kap-

csolatot. Az ünnepségen õ is a

köszöntõk között volt.

- Nagyon nagy szeretettel

emlékszem vissza arra az idõ-

re, 1930-at írtunk, és Mária né-

nitõl nagy szeretetet és sok is-

meretet kaptunk ott, a tanyasi

iskolában. Azóta is sokszor fel-

hívom, és õ a mai napig

megkérdezi: hogy vagy, Jani-

kám, és ez a kapcsolat közöt-

tük a mai napig szeretetteljes.

Mária nénit köszöntötték a

Harmonika Klub tagja is, akik

szintén tanítványok voltak, és

az alkalomra Labozár Antal
verssel kedveskedett a száz-

éves pedagógusnak, amelyet

Molnár Ernõ volt tanítvány,

harmonikás olvasott fel. A

szintén volt tanítvány dalkörö-

sökkel és harmonikásokkal

együtt idézték fel a régi idõk

dalait, közöttük az Írom a le-

velem címû nótát, amelynek

történetét Mária néni lánya, a

Bethlen Gábor református

Gimnázium korábbi igazgató-

ja, Faragóné Szénási Emese
osztott meg.

- Édesapámat vagonban

vitték el, és egy papírszeletre

ennyit írt: Írom a levelem Béla

Máriának… és kidobta a va-

gon ablakából. Ezt a levelet

megtalálták, és eljuttatták a

címzettnek, édesanyámnak.

Azóta ez a nóta az egyik ked-

vence. Arnay
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„A távolságot, mint üveggolyót megkapod”
(Fejes Sándor mesélt az életérõl)

„1947 nyarán, hordás

idején (akkoriban így

mondták) egy meleg nyári

napon nagy vihar készü-

lõdött, sietõsen kellett az

asztagot befejezni. Édes-

anyám az asztag tetején

igazgatta a kévéket, majd

lecsapott a vihar jéggel esõ-

vel, jómagam éjféltájt szü-

lettem meg, Ferenc bátyám

után másodikként” – idézte

fel világrajöttét a Rádió 7

Szõttes mûsorában Fejes

Sándor nyugalmazott nem-

zetközi tehergépkocsi veze-

tõ, a székkutasi Harmoni-

kás Club énekese. 

Édesapja, Fejes Ferenc és

édesanyja, Baricsa Erzsébet
Székkutas környékén szület-

tek, éltek és dolgoztak. Bérelt

földön és tanyában éltek a Ba-

rackosi dûlõben a kanális par-

ti Szula tanyán. Késõbb egy

másik Szula tanyába költöz-

tek, ahonnét az aranyadhalmi

kis tanyai iskolában végezte

az elsõ négy osztályt. A máso-

dik négy osztályt már Kardos-

kúton végezte. Az általános is-

kola után kovácsinasnak állt a

helyi tsz-be. A tanyákat, földe-

ket elvették, így a termelõ-

szövetkezetben kellett dolgoz-

ni. 

Ekkor adódott a lehetõség,

hogy az MHSZ keretében

megszerezze a hivatásos jogo-

sítványt, és õ élt is ezzel.

Ahogy befejezte, a honvédség

se tétovázott sokáig, behívták

tényleges katonai szolgálatra,

Kiskunfélegyházára. A két év

szolgálat alatt rengeteg gya-

korlatot szerzett. Leszerelés

után visszament a tsz-be dol-

gozni, de a sok munkán és

kevés pénzen kívül más nem

volt. 1971 szeptembere már az

orosházi Volán vállalatnál ta-

lálta, itt buszvezetõként foglal-

koztatták, és tartalmas, szép

tíz évet töltött. 

Kinyílt a világ és a látószög

is, a távolság lerövidült. Ezen

tíz év alatt bejárta az országot,

sõt még határon túlra is elju-

tott. Közben a D kategóriás

jogosítványt is megszerezte,

így kamion vezetésére is al-

kalmassá vált. 

1981-ben helyezkedett el a

Hungarokamionnál. 1 év pró-

baidõ és az útlevélképes stá-

tusz megszerzése után 2005-ig

dolgozott ennél a cégnél. Be-

járta Európát és a Közel-kele-

tet, rengeteg, 1 700 000 kilomé-

tert tett meg balesetmentesen. 

A mûsor közben csörögtek

a telefonok és érkeztek az

üzenetek. Elsõként Gulyás
Ferenc harmonikás, majd

Molnár Ernõ, illetve Takácsné
székkutasi lakosok köszöntöt-

ték a Szõttes fõszereplõjét. 

Purgel Sándorné két évvel

ezelõtti eseményre emléke-

zett, amely nagyon jól sikerült,

s még ennyi idõ után is

köszönetét tolmácsolta. Hege-
dûs Lajos Hódmezõvásárhely-

rõl, Szolomie Gábor és Forrai-
né Mózes Katalin Székkutas-

ról hívta Fejes Sándort, vala-

mint egy szulai tanyaszom-

széd, Hajdú Jenõ is jelentke-

zett. Már majdnem kicsusz-

szanva az adásidõbõl gratulált

fiának édesanyja, valamint a

hugi és a sogi.

Osztrák csomagok és vendégek jöhetnek
Osztrák turisták érkeztek

nemrégiben villámlátogatás-

ra Székkutasra. Az egyik

vendégháznál találták meg a

Székkutasi Vendégvárók

Egyesületének elnökét,

Szombat Mihályt és kérték

fel idegenvezetésre a tele-

pülésen és környékén. 

A kisbusznyi osztrák ven-

dég Gyulán nyaralt, és egy na-

pot Piroska falujában szeret-

tek volna eltölteni. Az út szer-

vezõje az Ausztriában élõ Mi-
kus Éva a csoporttal a pusztát

és a falumúzeumot is felke-

reste, valamint ellátogattak a

polgármesteri hivatalba is,

ahol Szél István polgármester

fogadta õket. A kialakult jó

hangulatú beszélgetés alkal-

mával Mikus Éva felajánlotta

segítségét és közvetítését a

településnek. Õ és kollegája,

Gerhardt Stengel, mindketten

Gyula város díszpolgárai,

évek óta humanitárius cso-

magokkal segítik a várost.

Ebbõl a szállítmányból aján-

lott fel Székkutasnak is, amit a

polgármester örömmel foga-

dott.

A következõ napon egy

egész autónyi felajánlás érke-

zett Székkutasra, csokoládé,

konzerv, egyéb tartós élelmi-

szer, ruhanemû, játékok és

könyvek formájában. A pol-

gármester elmondta, ezek az

iskolakezdés alkalmával lesz-

nek kiosztva a rászorulók kö-

zött. 

Mikus Éva egyúttal további

segítségre tett ígéretet, vala-

mint elmondta, rendszeresen

szeretne a késõbbiekben né-

met és osztrák vendégeket

hozni Székkutasra a Piroska

kultusz emlékeinek megtekin-

tésére. Ebben a település és a

vendégvárók segítéségére is

számíthat – tette hozzá Szél

István. 

mûsorán
az FM 97,6 és 
107.0 MHz-en!

Székkutasi Magazin
szeptember 2-án 

13.15-kor a
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Középkori házasság papírok nélkül
Nem mindennapi és egy-

általán nem hagyományos

lánykérésnek és esküvõnek

lehetett tanúja Székkutas

augusztus 13-án és 14-én.

Baranyi Mónika és Sipka

László, a Sivatag Gyöngye

Hastánccsoport és a Hunya-

diak Örökében Történelmi

Hagyományõrzõk vezetõi fo-

gadtak örök hûséget egy-

másnak, de nevüket hiába

keresnénk a házasságot kö-

töttek között az anyakönyv-

ben.

„Szombatnak éjszakáján

gyûltek össze a keresztes vité-

zek a nagy füves térségen, és

verték fel sátraikat. Sipka

László a Hunyadiak heroldja,

pogány leányt szemelt ki

párjául, ama Székkutasi Ba-

ranyi Mónikát, ki török társai-

val várta a magyar csapato-

kat. Hagyománynak tiszteleg-

ve elsõ vitézi feladat vala

megszentelni és megtisztítani

a másnapi nász nemes terüle-

tét. Itt helyi nemesek és job-

bágyok tekinték meg a nagy

elõkészületeket. Tömegbõl

vitézek ragadtak ki boszorká-

nyokat és ördögi befolyás

alatt álló népeket, hogy tûz-

fúvóik és korbácsos-ostoros

inkvizítoraik megtisztítsák

testüket, lelküket. Tüzes csó-

vák és kardlapok pengése

közepette a szertartásra beál-

lított önnön maga Belzebúb,

ki ördögök leghatalmasab-

bika. Elbájolá magyar vitézik

egy részét, és csatára hívá

Hunyadiak Heroldját, ki ne-

mes küzdelemben legyõzé a

démoni erõk parancsolóját.

Ezzel a föld alkalmassá vala

arra, hogy megüljék a más-

napi esküvõt."

Vagyis mai nyelvre áttérve:

a programok augusztus 13-án,

szombaton fáklyás esttel kez-

dõdtek. A házasítás elõtt egy

keresztény tisztítást kellett

végezni, melynek az a lénye-

ge, hogy mindenféle gonosz

szellemet elûzzenek. A vasár-

napra tervezett nász kapcsán.

Székkutason hamar szóbe-

széd is terjedni kezdett, hogy

a történet valójában is lány-

kérést foglal magában. Ezzel

kapcsolatban a fõszereplõk,

Baranyi Mónika és Sipka Lász-

ló elmondták, hivatalos for-

mában nem kötik össze életü-

ket, de a felrebbent pletyka

ezúttal igaznak bizonyult, csak

éppen „papírral” nem kíván-

ják összetartozásukat megpe-

csételni. 

A középkori hagyományok-

nak megfelelõ házassághoz

vendégül látták a falu apraja-

nagyját. A lánykérésre vasár-

nap került sor, amikor a lovagi

delegáció lovon, hintón és

gyalogosan indult a sportpá-

lyáról a leányos házhoz. A

település utcáit színpompás

menet lepte el, és pár utca-

sarkon hadászati bemutatót is

tartottak. 

A boldog ifjú pár rövid

közjáték után lehetett egymá-

sé, hiszen a galád kunok elra-

bolták a menyasszonyt. A lo-

vagi torna után került sor a

menyegzõre, majd a hatalmas

közös mulatságra, melyet a

székkutasi hastáncosok mû-

sora tett teljessé. 

Az ifjú férj társaitól násza-

jándékot is átvehetett, és

elmondta, nem papírok, nem

hivatalos eljárás, csupán két

ember szükséges egy kapcso-

lathoz. Õk eképpen képzelték

el a házasságot. Az pedig tény,

hogy ilyesfajta lakodalmat

még nem látott Székkutas,

ahol több százan szórakoztak

és izgultak a részvevõkkel

együtt. 

Családi események
Az elmúlt idõszakban történt családi események

Székkutason

Születés: 

Hódi Sándor és Hajdu Mariannak Vivien, 

Bubela Árpád és Juhász-Nagy Szilviának Flórián Árpád

utónevû gyermeke

Elhalálozott:

Hunyák Jánosné Székkutas, Erkel Ferenc utca 6.

Kovács Ferencné Székkutas, Kun Béla utca 23.

Kaszás Imréné Székkutas, Németh László utca 32.
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A 

KKutasi hírekutasi hírek
következõ lapszáma

szeptember 16-án, pénteken

jelenik meg.

Népszerû a családi napközi
2 éve hoztuk létre családi napközinket, ami azóta is teljes

kihasználtsággal mûködik – mondta el lapunknak Kecske-

méti Károlyné, az óvoda vezetõje.

A családi napközi mûköd-

tetésével azokat a családokat

támogatják, ahol a szülõk ko-

rábban vissza akarnak menni

dolgozni, s a gyermeket nincs

kire hagyni. Ez a lehetõség

olyan népszerûvé vált az el-

múlt idõszakban, hogy az új

jelentkezõk várólistára kerül-

nek. Az elbírálásnál fontos

szempont a családi és a szo-

ciális helyzet is. 

A nyár folyamán az óvoda a

Hódmezõvásárhelyi Többcélú

Kistérségi Társuláshoz került,

a családi napközi azonban to-

vábbra is az önkormányzat

irányítása alá tartozik. A

2011/2012-es tanévre 12 fõ je-

lentkezett, az éves normatíva

átlagosan 7 fõ. A jelentkezés

folyamatos, a gyerekek 3 éves

kor felett automatikusan átke-

rülnek az óvodai részlegbe.   

Zöldséges tészta gyorsan
és egyszerûen

A könnyed, nyári finomság többféleképpen elkészíthetõ,

attól függ, hogy ki milyen zöldséget tesz hozzá. A recepttel

Nagy Ilona kedveskedett az olvasóknak, aki azt is elárulta,

hogy saját maga találta ki, ajánlására már többen kipró-

bálták, és mindenkinek nagyon ízlett. 

Hozzávalók ízlés szerint:

- vöröshagyma

- lilahagyma

- paprika (piros vagy zöld)

- gomba (lehet dobozos is)

- só, bors

- karfiol

- sárgarépa

- borsó

- kukorica

Elkészítése:

A zöldségeket apró koc-

kákra vágjuk és egy kis zsira-

dékon megdinszteljük, majd

kevés pirospaprikát szórunk

rá, de csak azért, hogy legyen

színe. Közben megfõzzük a

tésztát, végül hozzáadjuk a

zöldséges szószt. 

Jó étvágyat kívánunk!


