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Székkutas 100 milliós terve: 
a központba kerülhet a Gondozási Központ

Új pályázati lehetõség jelent meg a szociális szolgáltatások területén. Szél István

polgármester felvázolta: a Gondozási Központtal kapcsolatban két, teljesen más léptékû

lehetõség is szóba jöhet. (Írásunk a 2. oldalon)
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Székkutas 100 milliós terve: 
a központba kerülhet a Gondozási Központ
Honosítással kezdte meg

munkáját október 17-én a

székkutasi képviselõtestület.

Tízen a vajdasági Péterré-

vérõl érkeztek, hogy állam-

polgársági esküjüket Szék-

kutason tegyék le, a Szabó

család rokoni kapcsolatai

miatt választotta a

települést.

Szabó Mihály, Szabó Éva,
Szabó Krisztián, Szabó Anna-
mária, Szabó Réka, Szabó
Kristóf és Szabó Mónika mel-

lett a romániai Rév telepü-

lésrõl érkezett Domján Imre
mondta el az eskü szövegét,

és vehette át a honosítást iga-

zoló dokumentumot Szél Ist-

ván polgármestertõl, aki el-

mondta: nem a határon túliak

hagyták el az országot, hanem

a történelem változtatta meg a

határokat, így most a haza tért

vissza hozzájuk. 

A testület zárt ülésre vonult,

ahol több jelentkezõ közül a

Gondozási Központ vezetõi

munkáival a következõ öt

évre is a feladatot eddig ellátó

Ludányi Rozáliát bízta meg. 

Dr. Szöllõsy Krisztina és dr.
Baráth Ferenc háziorvosok

beszámolója kapcsán elhang-

zott: a székkutasiak egészsége

megfelel az országos átlag-

nak, és a testület felkérte a

doktornõt, hogy vegyen részt a

székkutasi egészségtervek

elõkészítésében. 

Tembel Tibor képviselõ, az

iskola igazgatója köszönetet

mondott a doktornõnek, hogy

az iskola tanulói körében

megoldotta az iskola- és sport-

egészségügyi szolgáltatást. 

Szél István kijelentette: vár-

ható, hogy megfelelõ pályázat

jelenik meg, amely segítsé-

gével felújíthatják az egész-

ségházat, és az eszközparkot

is bõvíthetik egy-két éven

belül. 

Vass Katalin védõnõ el-

mondta: az idén hat baba szü-

letett a településen, és további

két gyermek megszületése

várható még az idén. Mint

elmondta, a tanyagondnoki

szolgálattal közösen a tanya-

világban is ellátja feladatát,

míg a polgármester rámuta-

tott: több családdal beszélt,

amelyeket a védõnõ látogat,

és elégedettek a tevékenysé-

gével, viszont több mosolyt

várnának Katalintól. A védõ-

nõi és háziorvosi beszámoló-

kat a testület tagjai egyhangú-

lag fogadták el. 

A kistérség munkájáról

adott beszámolójában Szél

István szólt arról, hogy hét fo-

lyamatban lévõ pályázat is

érinti Székkutast, közülük ki-

emelte a jövõ évben megva-

lósuló, a települést Kakas-

székkel összekötõ kerékpárút

megépülését, valamint a

2013-ban sorra kerülõ beruhá-

zást, amely során a 47-es út

megújul Vásárhelyig. Ennek

keretében kerékpárutat építe-

nek a megyei jogú városig, és

kerékpárút fut majd Székku-

tas belterületén is, a már meg-

lévõket is felújítják és széle-

sítik. A település két végén te-

lepüléskaput alakítanak ki,

amely lassításra fogja késztet-

ni a belterületre érkezõ jármû-

veket, Ez az év lesz a csatorná-

zás éve is – említette meg a

polgármester. A beszámolót

egyhangúlag fogadta el a tes-

tület. 

A magánszemélyek kom-

munális adójáról szóló dön-

tést elhalasztották a képvi-

selõk az önkormányzati tör-

vény elfogadásáig. A tárgyalás

során elhangzott: ez az adó

biztosítja az alapot a település

fejlesztéséhez, a többi adó a

mûködést szolgálja. 

Elfogadta a testület a gon-

dozási központ szakmai prog-

ramjának módosítását,

amelyre egy ellenõrzést köve-

tõen került sor. Ludányi Ro-

zália elmondta: a programban

a meglévõ körülményeket

kellett pontosabban körülírni,

az ott végzett munkáról szóló

részt megfelelõnek találták a

szakmai felügyelet munkatár-

sai. A tanyagondnoki rend-

szerrõl a központ vezetõje

kijelentette: az eddig tapasz-

talt jó idõjárás, illetve a jól jár-

ható utak miatt kevesebben

kértek szállítást, amelyre az

õszi idõ beköszöntével na-

gyobb szükség lesz. Beszámo-

lóját a testület egyhangúlag

fogadta el. 

A település lejáró földbér-

leti szerzõdéseinek meg-



2011. október 3
hosszabbításáról határoztak a

képviselõk azzal, hogy ahol a

terület alapú támogatást a föld

bérlõje veszi fel, neki kell gon-

doskodni a terület parlagfû-

mentességérõl. A polgár-

mester elmondta: a követ-

kezõ vegetációs idõszakban a

Herbáriával közösen megpró-

bálnak nagyobb területen fog-

lalkozni kamilla termesztés-

sel, amely alapja lehet annak,

ha az önkormányzat a Start

program keretében közmun-

ka-lehetõséghez jut, ezen a

területen végezhessenek ter-

melõ tevékenységet, amely

minimálisan az önkormány-

zatra jutó bérhányadot fedezi. 

Elfogadta a testület a

köztisztviselõk elé kitûzendõ

célokat, amelyek a dolgozók

munkaköri leírásában szemé-

lyenként kerülnek rögzítésre. 

Azoknál az önkormányzati

bérlakásoknál, amelyeknek a

szerzõdése lejár, pályázatot ír

ki a testület. Mint elhangzott:

olyan szerzõdéseket kötnek,

melyekben csak az lehet bér-

lõ, aki élõ bankszámlával ren-

delkezik, és arra az önkor-

mányzatnak inkasszó lehetõ-

séget biztosít. A polgármester

rámutatott: a bérlõk 300 ezer

forint lakbérrel tartoznak az

önkormányzatnak, amelyet

nem szabad hagyni tovább

halmozódni, és vannak, akik

már hónapok óta nem is fizet-

tek. Az önkormányzat csak

azokkal elnézõ, akik jelzik,

hogy miért késnek a fizetés-

sel, és annak ütemezésérõl

írásos megállapodást kötnek.

A testület úgy döntött. Hogy

csak azoknak hosszabbítják

meg a bérleti szerzõdését,

akik fizetik a vállalt díjat. 

November 28-án, hétfõn,

17 órakor tart közmeghallga-

tást a testület – döntöttek a

képviselõk, azonban ezt meg-

elõzõen a csatornamû társulat

is fórumot tart, hogy a köz-

meghallgatáson más témákra

is sor kerülhessen. 

Új pályázati lehetõség je-

lent meg a szociális szolgál-

tatások területén. Szél István

polgármester felvázolta: a

Gondozási Központtal kap-

csolatban két, teljesen más

léptékû lehetõség is szóba

jöhet. A kisebbik változás a je-

lenlegi épület felújítását, bõví-

tését hozhatja, esetleg besze-

rezhetnek egy kisbuszt is. 

Azonban tudva lévõ, hogy a

központ jelenleg nem jó he-

lyen található, a településnek

nem a központjában, hanem

a szélén van, a központból

vasúti síneken áthaladva lehet

csak oda eljutni. Annak oka,

hogy a kihasználtsága nem

teljes, az elhelyezkedésében

is kereshetõ. Szél István el-

mondta: a pályázat 100 millió

forintos keretet biztosíthat ar-

ra, hogy a mûvelõdési ház

elsõ részében alakítsák ki a

helyiségeket. Az idõsek szá-

mára a földszinti rész meg-

felelõ lenne, míg az irodák és

a kiszolgáló helyiségek az

emeleten kapnának helyet. 

Az áthelyezéssel az épület-

részt energetikailag korszerû-

sítenék új fûtéssel, elektro-

mos hálózattal és nyílászárók-

kal látnák el, és épülne egy tá-

lalókonyha is, amely a nagyte-

remben tartott rendezvények

esetében is biztosítaná a ki-

szolgálást. A keretbõl meg-

újulna a könyvtár – amely

szintén az idõsek rendelkezé-

sére is állna, és a pályázat

keretet biztosít jármûbeszer-

zésre valamint az intézmény-

ben dolgozók továbbképzésé-

re. A pályázat támogatási in-

tenzitása 95 százalékos, azaz a

100 millióból Székkutasnak

csak ötmilliót kellene kifizetni.

A polgármester hozzátette:

egy másik településfejlesztési

pályázatból pedig a nagyter-

met lehetne felújítani – 100

százalékos támogatás mellett

–, így a teljes épület megújul-

hat. 

Tembel Tibor rámutatott:

ha az ellátás a település köz-

pontjában van, biztosan töb-

ben veszik majd igénybe, hi-

szen közel az orvosi rendelõ

és a bolt. A testület megbízta a

polgármestert, hogy a na-

gyobb változást hozó tereket

készítse elõ, és mérje fel azok

megvalósításának lehetõ-

ségét.

64 millióból épülhet csapadékvíz elvezetõ
A legtöbb esztendõben

jelen volt, de az elmúlt év-

ben különösen súlyosan súj-

totta Székkutas belterületét

a belvíz. A szélsõ falusi há-

zak, de sok esetben a kertek

is szenvedtek a víztõl. Ezt

kiküszöbölendõ most az ön-

kormányzat pályázat segít-

ségével próbál csapadékel-

vezetõ rendszert építeni.

Rostás Tibor településüze-

meltetési ügyintézõ elmondta,

a mostani DAOP-os pályázat

90 százalékos támogatottság

mellett a település jelentõs ré-

szén megoldhatja a csapadék-

víz-elvezetési problémákat.

A legsúlyosabb gondot a

község keleti határában a Né-

meth László utca mögött

okozta a belvíz. Az Orosháza

felõl árkokban is érkezõ víz

elvezetése eddig nem volt

megoldva. A sikeres pályázat

azonban most erre is meg-

oldást nyújthat.

A pályázat 64 millió forintos

beruházást jelent, amibõl 6.6

milliót az önkormányzat ön-

erõként biztosít, és 3100 folyó-

méter csapadékvíz elvezetõ

árok kialakítását, vagy felújítá-

sát foglalja magában. A pályá-

zat október 3-án került be-

adásra, jelenleg a feldolgozá-

si, hiánypótlási idõszakban

tart.

A pozitív elbírálást kö-

vetõen a kivitelezés 2013 ele-

jén indulhat, ami azt jelenti,

hogy a szennyvíz csatornázási

munkálatokkal egy idõben és

egyszeri kényelmetlenséget

okozva kerülhet sor mindkét

projektre.
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Lehullt a lepel a mintagazda szobráról
Gregus Máté olyan forra-

dalmi újítások kezdeménye-

zõje volt, melyek ugrásszerû

minõségi változásokat hoz-

tak e táj életében. Azt is

mondhatjuk, hogy megelõz-

te a kort, amelyben élt –

mondta beszédében dr. Fa-

zekas Sándor vidékfejlesz-

tési miniszter Székkutason,

a „homoki apostol” emléké-

re állított szobor avatásán

szeptember 24-én, szomba-

ton. 

A szeptember délutáni szo-

boravatáson részt vett dr.
Lázár János, Hódmezõvásár-

hely Megyei Jogú Város pol-

gármestere, országgyûlési

képviselõ, Szél István, Szék-

kutas község polgármestere,

Rostás Péter alpolgármester,

Magyar Anna, a Csongrád Me-

gyei Közgyûlés elnöke és Kiss-
Rigó László megyés püspök

is. 

A vendégeket Szél István

köszöntötte. A polgármester

beszédében kiemelte, a köz-

ség megalapítója soha nem

pihenõ, a szegénységben is a

közért mindig harcra kész

egyéniség volt. A XX. század

elsõ évtizedeiben fanatikus

szervezõ munkájának köszön-

hetõen óriási léptekkel haladt

elõre a Vásárhelyi-Kutasi ha-

tár. Ekkor lett a térségnek pati-

kája, olvasóköre, postája és

patika, anyakönyvi hivatala és

csendõrsége is. Gregus Máté

mindig is fontosnak tartotta a

tanulást és a taníttatást, talán

ezt a gesztust viszi tovább a

Gregus család, amikor egy

alapítvány létrehozásán gon-

dolkoznak hátrányos helyzetû

székkutasi gyermekek tanítta-

tására. A településvezetõ kö-

szönetet mondott mindazok-

nak, akik részt vállaltak a

szobor létrejöttében, különös

tekintettel az alkotóknak, Lan-

tos Györgyinek és Máté István-
nak. 

- Gregus Máté életébõl a

XXI. században több tanulsá-

got is levonhatunk – mondta

dr. Lázár János. A családok

életében nemcsak az õsök

tisztelete, hanem a család hite

és meggyõzõdése is nagyon

fontos. A mintagazda jó példa

arra, hogy nehéz körülmé-

nyek között, egy igazságtalan

országban, egymással szem-

benálló közösségben is lehet

elõre jutni, azért mert az em-

bernek van meggyõzõdése,

hite és nem szégyell dolgozni.

Az országgyûlési képviselõ

rámutatott, egy ember életé-

hez nem csak az tartozik

hozzá, hogy ápolja a családi

hagyományokat, hanem, hogy

felelõsséget vállaljon a közös-

ségért és azokért is, akik nála

jóval szegényebbek. 

- A település megalapítójá-

nak legendás alakja bizonyí-

ték arra, hogy a magyar embe-

rek nem ismernek lehetetlent,

a föld meghálálja a törõdést,

még akkor is, ha szikes, ho-

mokos területet kell megmû-

velni. Magyarországnak ma is,

éppúgy, mint annak idején,

pontosan ilyen forradalmárok-

ra van szüksége, akikben az

alázat, a lelkesedés és a

munka szeretete összefonó-

dik, és akik tudják, hogy építe-

ni, alkotni csak békében és

szorgos munkával lehet -

jelentette ki avatóbeszédében

a vidékfejlesztési miniszter.

Miután dr. Fazekas Sándor,

dr. Lázár János és Szél István

felavatta Gregus Máté mell-

szobrát a Mûvelõdési Ház elõt-

ti parkban, azt Kiss-Rigó Lász-

ló megyés püspök áldotta

meg. 

A család nevében a meg-

emlékezést, és a szobor lét-

rehozatalát Gregus Mária,

Gregus Máté hatodik unokája

köszönte meg. Mint mondta,

sokan bírálták nagyapja tevé-

kenykedését, de egy gondolat

erejéig azoknak is hálát kell

adni, akik segítették és támo-

gatták munkáját. 

Az eseményen közremû-

ködött a Hódmezõvásárhelyi

Városi Fúvószenekar, a Szék-

kutasi Kamilla Dalkör és Ben-
kõ László. 

A szoboravatást követõen a

vendégek elsétáltak a Gregus

Máté Általános Iskolába, ahol

megtekintették a mintagazda

emlékére, a Tornyai János

Múzeum és Közmûvelõdési

Központ munkatársai által

összeállított kiállítást.
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Mérlegen az elmúlt egy év – Sajti Mihály
Sorozatunkban az önkor-

mányzati választások óta

eltelt idõszakot értékelik a

székkutasi képviselõtestület

tagjai. Ezúttal Sajti Mihályt

kérdeztük az elmúlt egy év

munkájáról, eredményeirõl.

A képviselõ rögtön a be-

szélgetésünk elején leszögez-

te, hogy az önkormányzatok-

ról szóló törvények még a 90-

es években születtek, és ezek

még ma is behatárolják a mû-

ködésüket, és az állam évrõl

évre visszafogta a finanszíro-

zást, így nagyon nehéz a dol-

guk van. „Az új képviselõtes-

tület megalakulása után meg-

próbált ezekhez a körülmé-

nyekhez igazodni” – mondta

Sajti Mihály. 

A folytatásban kitért arra,

hogy az emberek azt várják

tõlük, hogy fejlõdjön a tele-

pülés, munkahelyeket teremt-

senek, a dûlõutak rendben le-

gyenek, a járdák jók legyenek,

az utakat kátyúzzák, az orvosi

rendelõ rendben mûködjön,

legyen éjszakai ügyelet. Le-

szögezte: Nagyon keveset tud-

nak tenni, mivel kevés pályá-

zatot tudnak igénybe venni az

önrész fizetése miatt. Ezzel

szemben kiemelte, hogy a

község infrastruktúrája jó, és

kimondottan elõnyös az elhe-

lyezkedése két város, Hódme-

zõvásárhely és Orosháza kö-

zött, jó az autóbusz- és vonat-

közlekedés is. Hatszáz ház

van belterületen, ezek kom-

fortosak, persze az emberek

azt szeretnék, ha még jobb

körülmények között élhetné-

nek.

Hozzátette, hogy az elmúlt

ciklus után két beruházást be

kellett fejezniük, a falu köz-

pontja és az iskola felújítását,

és a belvíz miatt is hendikep-

pel indultak, mivel ez koráb-

ban nem okozott nagy prob-

lémát. Az intézmények, léte-

sítmények fenntartásból ere-

dõ költségek a szûkös forrá-

sokhoz képest nagyok (pl.

iskola, óvoda, kulturális köz-

pont, tornaterem).

Sajti Mihály azt tartja a

legnagyobb eredménynek,

hogy mûködik a falu minden

porcikája, nem kellett leállí-

taniuk semmilyen szolgálta-

tást. Ezt óriási dolognak tart-

ja, mivel amikor a régi tes-

tülettõl átvették a stafétabo-

tot, fennállt a jelenlegi hiány,

ennek ellenére nem sok

kifogás volt az önkormányzat

mûködésével kapcsolatban.

A képviselõ úgy érzi, a

képviselõtestület teljesen

egységes, mint mondta, ed-

dig nem volt komolyabb vita

a tagjai között.

Ha nincs helyi adó – nincs támogatás a járdához
Nagyon fontos dolgok ke-

rülnek kifizetésre a helyben

befolyó adókból Székku-

tason – mondta el Szél Ist-

ván polgármester. Éppen

ezért, ha az adóbevétel hi-

ányt szenved, a település is

megérzi azt. Az adóbevéte-

lek realizálására több lépést

is terveznek.

Azért van közvilágítás a falu-

ban, fûtés, víz, villany a

mûvelõdési házban, mert a

lakosság befizeti a helyi adóját.

Ez azonban nem mindig tör-

ténik meg. A község ilyen jelle-

gû kintlévõsége több mint 16

millió forint. Szél István ki-

emelte, ez az összeg, figyelem-

be véve a település 280 milliós

költségvetését, nagyon magas.

Természetesen tisztában

vannak az önkormányzatnál

azzal, hogy sokan nehéz anya-

gi helyzetben vannak, megél-

hetési gondokkal küzdenek,

de a legtöbb dologra lehet

megoldást találni, ha a kezde-

ményezés vagy a szándék

meglenne. Erre akár részletfi-

zetési formát is biztosítana az

önkormányzat. A polgármes-

ter hozzátette, úgy mint Hód-

mezõvásárhelyen, itt is van

számos olyan egyén, aki bár

megtehetné, mégsem fizeti

be a helyi adót.

Nem szeretnének egy, a

vásárhelyihez hasonlatos adó-

slistát közzétenni, inkább

elõbb mással próbálkoznak. A

polgármester azt is megje-

gyezte, a megye települései

között Székkutas az utolsók

között van, ami a helyi adó

mennyiségét és mértékét ille-

ti. Nincs például építmény-

adó, csak kommunális adót

vetnek ki, annak a díja is a

többi hasonló községhez ké-

pest jelentõsen kisebb, sõt az

iparûzési adó is mindössze 1,7

százalék. 

A nem fizetések ellen ke-

vés lehetõsége van a hivatal-

nak, és ezek egyik sem po-

zitív. Kivonják a jármûvet a

forgalomból, ezzel az illetõ

munkába járása is nehézzé

válik, vagy ráterhelik az ingat-

lanra, esetleg ügyvédi úton

behajtják. 

A polgármester elmondta,

tud olyan esetrõl, hogy elma-

radása volt az illetõnek helyi

adóban, de az önkormányzat-

hoz fordult a járdaépítési tá-

mogatási kérelemmel. Ezért

az egyik elsõ lépés az lesz,

hogy az adósságát nem ren-

dezõ, vagy az azt be nem üte-

mezõnek nem ad többé támo-

gatást, vagy hasonló segítsé-

get az önkormányzat.

A járdaépítési támogatás

már jövõ évre is be van progra-

mozva, az igénylõk az önkor-

mányzati felmérést követõen

megkapják a megfelelõ meny-

nyiségû alapanyagot. Csak a

szállítást és a kivitelezést

kellett az igénylõnek állnia.

Eddig a nagyon rossz álla-

potú járdákhoz adtak ilyen

segítséget, de lassan a többi

igénylõ kívánalmait is ki tud-

ják elégíteni. A polgármester

még hozzátette, természete-

sen folytatódik az önkormány-

zati felújítás is, így az iskola

környéki és a Ságvári utcai jár-

dák után például mintegy 30

centis járdasáv indul Pósa

felé, megkönnyítendõ az on-

nan a faluba kerekezõk köz-

lekedését.

„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
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Új élmény – Van, aki még sohasem járt strandon
Az idei tanévtõl minden

héten Vásárhelyre járnak

úszni a székkutasi diákok.

Minden héten kedd az a

nap, amikor ebéd után busz

szállítja õket egy órára a

Strandfürdõbe. A gyerekek

hamar megszokták és meg-

szerették az iskolarendszer-

be bevezetett újdonságot.

Mindig három nevelõtanár

kíséretében indulnak Vásár-

helyre a gyerekek, mondta el a

kedden a diákokkal tartó

Kovács Lászlóné magyartanár,

aki erre az alkalomra szintén

kísérõtanárrá is vált. 10-10

alkalommal jutnak õsszel és

tavasszal a gyermekek a

strandra, a felsõsöké az õsz,

õket kísérik a két Szabó János
és Kruzslicz Péter tanárok,

akik nemcsak a felügyeletet,

hanem az oktatást is ellátják.

Kovács Lászlóné elmondta,

a felsõsök között vannak olya-

nok, aki már tudnak úszni, de

van olyan gyermek is, aki még

strandon sem járt. A többiek

tudásszintje is különbözõ, így

a három tanárnak nem kis fej-

törést okoz az úszásoktatás. A

strandon töltött egy óra elsõ

felében egyébként úsznak, a

második félórában pedig ját-

szanak és fürdenek.

Eddig az idõjárással is sze-

rencséjük volt, bár az utóbbi

napon már kissé csípõs hideg

volt a strandon, de a mozgás

és a meleg víz elûzte a dider-

gést. A gyerekek és szülõk

egyaránt nagy megelégedett-

séggel veszik immáron a

strandra járást, mondta Ko-

vács Lászlóné. Volt ugyan

olyan diák, aki ódzkodott a

víztõl, de mára már õ is búvár-

kodik.

Nehézségeket majd az al-

sósok gondozása okozhat, hi-

szen õk még picurkák, mond-

ta a kísérõtanár, de a szülõk

látogatására is számítanak,

akik közül már eddig is elkí-

sérték páran a csoportot.

Rendben zajlik a népszámlálás 
Folyamatosan és rendben zajlik a népszámlálás Székku-

tason, mondta Hunyák Zsuzsanna, jegyzõ, a település nép-

számlálási felelõse. 70 százalékos feldolgozottság mellett

811 címet sikerült rögzíteni. 

Az eddigi információk sze-

rint a válaszadást senki sem

tagadta meg, valamint töb-

ben éltek az idén elõször

elérhetõ internetes adatszol-

gáltatás lehetõségével is. Az

összesen 15 összeíró körzet-

ben 11 népszámláló biztos

végzi feladatát, és az általuk

kitöltött kérdõíveket a két

felülvizsgáló rögzíti az infor-

matikai rendszerben. Az

adatgyûjtés rendbontás nél-

kül zajlik, visszaélésrõl nem

érkezett bejelentés. Továbbra

is nagyon fontos azonban,

hogy a számlálóbiztosok iga-

zolvánnyal rendelkeznek,

melyet kérésre kötelesek

mutatni, az esetek többségé-

ben viszont kérés nélkül is

igazolják magukat.

Ezüstérmes szántóbajnok
Kis László 27 éves székkutasi gazdálkodó kategóriájában

ezüstérmet szerzett a szeptember 17-én megrendezett

országos szántóversenyen. A versenyt a Kaposvár melletti

Deseda víztározó partjánál tartották meg. 

Kis László mindig rohanás-

ban van mint gazdálkodó,

mikor telefonon sikerült elér-

nünk, elmondta, nagyon bol-

dog, és büszke a szép ered-

ményre, nagyon sokat kö-

szönhet mentorának és ok-

tatójának, Mihály Károlynak,

aki szintén beírta már nevét a

szántóverseny gyõztesek

nagykönyvébe. 

Elárulta, egy gyomaendrõdi

versenyen vett részt nézõként,

ekkor fogalmazódott meg a

gondolat, hogy kipróbálná ma-

gát. Az elhatározásban barátai

erõsítették és biztatták. A ver-

senyrõl elmondta, nem ismerte

a vetélytársait, akik az ország

különbözõ pontjairól érkeztek,

de bízott a jó szereplésben.

Az ezüstérem mellé egy

céges különdíjat és a minisz-

térium különdíját is átvehette,

természetesen a kupa és az

oklevél mellett.

Családi események
Születés: 

Kismárton György és Nagy Viktóriának Abigél Viktória

Domján Ferenc és Nagy Bernadettnek Ferenc

utónevû gyermeke

Elhalálozás:

Baksa Ferenc Székkutas, Ságvári u. 2. I. em. 4.

Fári Józsefné Székkutas, Jókai utca 58.

Tóth Kálmánné Székkutas, Felszabadulás utca 1.

Novemberi programelõzetes:
-November 11-én 16.30 órától a Gregus Máté Általános

Iskola Márton-napi lámpionos felvonulása, majd a

Székkutasi Olvasókör liba szépség és futtató versenye.

Nevezéseket a könyvtárban várjuk.

-November 12-én 15 órától a Harmonika Klub mûsora a

Mûvelõdési Házban.

-November 19-én 9 órától Gregus Máté vetélkedõ a

Mûvelõdési Házban, melyre 5 fõs csapatok jelentkezését

várjuk a könyvtárban november 5-ig.

-November 27-én Adventi koszorúkészítés, gyertyagyújtás

a szökõkútnál.
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Amerikai vendéget fogadtak Székkutason

Jaime egy önkéntes prog-

ram keretében érkezett Szék-

kutasra, és a legfõbb feladata,

hogy segítsen a gyermekek-

nek a tanulásban. Németh Ka-
ta, az intézmény angol szakos

pedagógusa elmondta, van-

nak olyan diákok, akik nem

szereznek elsõkézbõl, szemé-

lyes élményeket arról a nyelv-

területrõl, amelyet tanulnak.

Ez a program erre nyújt le-

hetõséget. A tanulók a vendég

által beleláthatnak abba, hogy

miért is jó angolt tanulni. Az

önkéntesek két hétig tartóz-

kodtak az országban, általános

és középiskolákba is jártak.

A székkutasi diákok 4.

osztálytól egészen 8. osztályig

tanulták az angolt, az idei tan-

évtõl pedig már elsõ osztály-

ban is megkezdõdött a tan-

tárgy oktatása, igaz még csak

játékos formában. 

Az önkéntes segítõt elsõ-

ként a tantestület tagjai kö-

szöntötték, majd kezdetét vet-

te az osztályok látogatása, a

negyedikesektõl a nyolcadi-

kosokig. Jamie az aktuális

tananyag oktatásába is bese-

gített, valamint válaszolt a diá-

kok által feltett kérdésekre,

hiszen a gyerekek rengeteg

mindent akartak tudni. A ven-

dég beszámolt életérõl, csa-

ládjáról és mindennapjairól is.

Nagy örömmel és még nagyobb kíváncsisággal várták a

szeptember 22-ét a HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és

Óvoda Gregus Máté Tagintézményének diákjai, hiszen csü-

törtökön az intézménybe látogatott Jamie Schell-Hanson,

egyenesen az Amerikai Egyesült Államokból. 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

A hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõ-

oktatási tanulmányainak támogatása érdekében

Székkutas Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa

Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2012. évi fordulójához.

A pályázat kiírására 2011. október 17. napján kerül sor,

mely a település hirdetõtábláin megtekinthetõ. 

Pályázati ûrlapok a Polgármesteri Hivatalnál érhetõk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás a

Polgármesteri Hivatalnál Verók Bernadettõl, a pályázat

kezelõjétõl kérhetõ.

Dombon van a kisangyalom tanyája

Csikós Miklósné, a házigaz-

da Kamilla Népdalkör vezetõ-

je elmondta, megyehatáron

túlról is érkeztek népdalkörök

a délutánra, közöttük szlovák

dalkör is Kétsopronyból. Mel-

lettük és a helyieken kívül

vásárhelyi, nagymágocsi,

csorvási, földeáki, szegvári és

szentesi csoportok fellépése

tette igazán „nemzetközivé” a

napot. 

A bevezetõ után Szél István
polgármester mondott kö-

szöntõ beszédet, és méltatta a

hagyománnyá vált kezdemé-

nyezést, valamint az idén 18

éves Kamilla Népdalkört, akik

mint Csikós Miklósné elmond-

ta, már nagyon készülnek a

2013-as esztendõre, amikor

kerek évfordulót ünnepelnek

majd. 

Népzene és nóta is színesí-

tette a hangulatot, hiszen

Murgács Kálmán nótái is fel-

csendültek a Harmónikaklub

és Labozár Antal kíséretével. 

Egy különleges dolog

bemutatására is sor került a

délutánon, ez pedig a helyi

népdalkör eddig hiánypótló

zenei összeállítása egy CD for-

májában. A hanghordozón

szerepel többek között az

egyetlen kutasi vonatkozású

népdal, a „Dombon van a kis-

angyalom tanyája” címû Pé-

czely Attila gyûjtötte népdal,

Gregus Máté három legked-

vesebb dala, valamint a Hugo

Hartung Piroschka regényé-

bõl ismert „Gimbet-gombot

reá”.

Székkutas Község Önkormányzata és a székkutasi

Kamilla Dalkör közös szervezésében került sor az idei õszi

népzenei találkozóra október 15-én délután a község

mûvelõdési házában. A hagyományokkal bíró rendezvényen

ezúttal tíz népzenei csoport képviseltette magát. 
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Lajos bácsi 90 éves lett
A Magyar Köztársaság Kormányának emléklapjával és

virágcsokorral köszöntötte Szél István polgármester és Ros-

tás Péter alpolgármester a székkutasi Oláh Lajost, aki szep-

tember 22-én, csütörtökön töltötte be a 90. életévét. 

Lajos bácsi elmondta, na-

gyon örül, hogy megérte ezt a

szép kort, már rengeteg min-

denen ment keresztül az eltelt

évek során. 1921-ben, a vásár-

helyi pusztán látta meg a nap-

világot. Az iskolás éveit köve-

tõen 21 éves koráig cseléd-

ként dolgozott, majd bevonult

a katonaságba. 13 év munka

után az Új Élet Mezõgazdasági

Szövetkezettõl ment nyug-

díjba. Feleségével, Máriával

1948. december 18-án kötött

házasságot. Két gyermekük

született: Mária és Lajos. 

1956-ban költöztek jelenle-

gi otthonukba, ahol Oláh La-

jost a születésnapján már töb-

ben felköszöntötték, így a tele-

pülésvezetõ és az alpolgár-

mester is, akik az emléklap és

a virágcsokor mellett egy cd-

vel is kedveskedtek az ünne-

peltnek, melynek címe: „Nép-

dalok, nóták” a Kamilla Dal-

kör és a Harmonika Klub elõ-

adásában.

A székkutasi szépkorú be-

számolt eddigi életérõl, és bi-

zony a régi emlékek, történé-

sek is felelevenedtek a család-

A sóshalmiak a borukat adták, a kutasiak a Mûvelõdési Házat
A felnõttek bort, a gyere-

kek mustot kóstolhattak a

Székkutasi és a Sóshalmi

Olvasókör szüreti rendezvé-

nyén szeptember 24-én dél-

után.

Fogatos felvonulással in-

dult a hacacáré Székkutas

utcáin, majd 17 órától a Mû-

velõdési Ház parkolójában

folytatódott, ahol az óvoda

Százszorszép Csoportja nép-

dalokat, népi játékokat adott

elõ, majd a Kamilla Dalkör

szüreti dalcsokra következett,

és Szakál László citera muzsi-

káját is élvezhette a közönség.

Bemutatkozott a Szent Vin-

ce Borrend is. – Magyaror-

szágon több mint 40 borrend

mûködik, közülük a Szent

Vince Borrend Csongrád és

Békés megye területét fedi le -

mondta el Gulyás Ferenc el-

nök, hangsúlyozva, hogy a

kulturált borfogyasztást propa-

gálják. Az idei szüretrõl meg-

jegyezte, hogy 2-3 hónapja

még az utóbbi évek legjobb-

jának ígérkezett, de aztán a

szárazságtól összeaszalódtak

a szõlõszemek. Azért remé-

nyét fejezte ki, hogy a bor

minõsége jó lesz.

A rendezvényen borokat is

lehetett kóstolni, a Vásárhelyi

Róna Kft. munkatársa, Kecs-
keméti István pedig egy kézi

szõlõpréssel és egy nagy ku-

pac saszla szõlõvel érkezett. A

Mûvelõdési Ház elõtt egy ön-

kéntes segítõ közremûködé-

sével készült az édes must a

hagyományos préssel. Így az

ról és a munkáról egyaránt.

Lajos bácsi jó egészségnek

örvend, a mindennapi bevá-

sárlás is az õ feladata, de mel-

lette sokat segít a háztartási te-

endõk ellátásában, a kerti

munkálatok elvégzésében. A

házaspárnak nagy támaszt

nyújtanak gyermekeik, vala-

mint unokáik, akik, amikor

csak tehetik látogatást tesznek

a szülõknél, nagyszülõknél.

autóval érkezõk és a gyerekek

számára is akadt innivaló.

Kovácsné Rostás Erzsébet-
tõl, a kulturális és civil ügyek

tanácsnokától megtudtuk,

hogy már negyedik alkalom-

mal rendezték meg a mulat-

ságot, amely a régi szüretek

hangulatát idézi meg. A ha-

gyományok jegyében zajlott

az esti bál is a Mûvelõdési

Házban. Az õszi termésekkel

feldíszített teremben 160 felfû-

zött szõlõfürt csábította a tán-

cosokat. Azonban a gyümöl-

csöket csõsz párok õrizték, és

ha a tolvajt fülön csípték, a

bíró elé vitték, és 100 forint

bírságot kellett fizetnie. A va-

csora népies töltött káposzta

volt, amely azonban nem

ülhette meg a gyomrot, mivel

a Viktória Duó gondoskodott a

tüzes talpalávalóról.


