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Kevesebb hiánnyal számolnak a tavalyinál
A február 6-i testületi ülésen a székkutasi képviselõk egyhangúlag megszavazták a

település idei költségvetését. A testület helyzete már most könnyebb, hogy tavaly megtette

a nehéz lépések jó részét – értékelte Szél István polgármester a település helyzetét.

(Írásunk a 2. oldalon)
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Kevesebb hiánnyal számolnak a tavalyinál
A február 6-i testületi

ülésen a székkutasi képvi-

selõk egyhangúlag megsza-

vazták a település idei költ-

ségvetését. A testület helyze-

te már most könnyebb, hogy

tavaly megtette a nehéz lé-

pések jó részét – értékelte

Szél István polgármester a

település helyzetét.

Az idén a tavalyi 21 millió

helyett 14 millió hiánnyal állí-

tották össze a költségvetést,

amelynek fõösszege a tavalyi

280 millióról 202 millióra

csökkent, amelyben jelentõs

részt képvisel, hogy az általá-

nos iskola mûködtetése a

kistérséghez került. A polgár-

mester minden vezetõt – a

könyvvizsgáló véleményével

egyezõen – takarékos gazdál-

kodásra és a pályázati lehe-

tõségek kihasználására hívott

fel. 

A költségvetésben 36 millió

forintot terveztek szociális jut-

tatásokra, 700 ezer forintot a

civil szervezetek támogatásá-

ra, félmillió forintot az önkor-

mányzati tulajdonú bérlaká-

sok felújítására, kétmillió fo-

rintot járda és útépítésre,

valamint játszótér rekonstruk-

cióra, 700 ezer forintot a vízi

közmû társulat önerejéhez,

egymilliót a közmunkások bé-

rének önrészére, továbbá 100

ezer forintot a külterületi utak

karbantartására.

Az elfogadott anyagban a

mûvelõdési központban mû-

ködõ könyvtár munkatársá-

nak munkaidejét hat órára

csökkentenék, ám a testületi

ülésen Kovácsné Rostás Er-

zsébet kulturális tanácsnok

szükségesnek ítélte a nyolc-

órás munkaidõ megtartását, a

hiányzó összeghez – várható-

an a február végi testületi ülé-

sen – módosítják a költségve-

tést azzal, hogy a forrást rész-

ben a mûvelõdési központ

növekvõ bevételeibõl fedezik.

Tembel Tibor képviselõ ennek

kapcsán kifejtette: az ÁMK

megszüntetése óta fontosab-

bá vált a központ tevékeny-

sége a kultúra és a civil

szervezetekkel való kapcso-

lattartás területén.

Változás az idei költség-

vetésben, hogy idén nem

hitelbõl fedezik a fejlesztések

önrészét, így az Öregek Nap-

közi Otthonának pályázati

önrészét a büdzsébõl állják,

így nem kell ez után kamatot

fizetnie Székkutasnak.

A polgármester fontosnak

nevezte, hogy az önkormány-

zat újságján és megújult hon-

lapján keresztül is tájékoztatja

a település lakóit, amit a jövõ-

ben folytatni fognak.

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ

a költségvetés kapcsán adott

tájékoztatójában közölte: 14-

en dolgoznak a polgármesteri

hivatalban: a polgármester,

kilenc köztisztviselõ, valamint

négy Munka Törvénykönyve

szerinti alkalmazott, a területi

szociális központban öten,

míg egy fõ a mûvelõdési köz-

pontban és öten egészségügyi

dolgozóként állnak munkavi-

szonyban az önkormányzattal.

A testületi ülésen a polgár-

mester megköszönte a hó-

helyzet megoldásában Rostás

Kihûléstõl mentették meg 
az idõs férfit

Rendõrök, polgárõrök és

vadászok is keresték azt a 79

éves idõs embert, akinek

eltûnését január 30-án este

jelentették be a helyi körzeti

megbízottnak. Végül a föl-

dön fekve találták meg. Ha

nem érkezik idõben a segít-

ség, kihûlhetett volna.

Január 30-án este jelezte a

bácsi unokája a székkutasi

körzeti megbízottnak, hogy

felkereste egyedül élõ nagy-

apját a tanyáján, hogy meg-

nézze be tudott-e gyújtani. Mi-

vel nem találta otthon, keresni

kezdte. Kiderítette, hogy a

férfi a szomszéd tanyájáról

elindult hazafelé, de nem

érkezett meg. A bejelentést

követõen a hódmezõvásárhe-

lyi rendõrök mellett a környe-

zõ kapitányságokról is moz-

gósítottak egyenruhásokat. A

terepkutatásban részt vettek a

helyi polgárõrök és a va-

dászok is. A csoport végül éj-

fél elõtt egy magas fûvel be-

nõtt területen, a szomszéd

tanyájától kb. 500 méterre

találta meg a bácsit, aki a gye-

pen aludt. A körzeti meg-

bízotti irodába vitték, ahon-

nan a mentõk az orosházi

kórházba szállították, onnan

azóta már hazaengedték.

Az eset kapcsán Szél István

Székkutas polgármestere fel-

kérte az öregek napközi ott-

honában dolgozó tanyagond-

nokot, hogy a vásárhelyi rend-

õrséggel együttmûködve jár-

ják körbe a tanyán, egyedül

élõket, és azokat, akik vélhe-

tõen a nagy hidegben segít-

ségre szorulhatnak.

Péter alpolgármester vezeté-

sével segítséget nyújtók mun-

káját, azokét is, akik a hó elta-

karításában dolgoztak, és azo-

két is, akik az õ részükre me-

leg teát és zsíros kenyeret biz-

tosítottak.

Az ÖNO pályázatán szám-

viteli pontosítást szavaztak

meg a képviselõk, és úgy dön-

töttek, hogy nem indul a

település azon az árverésen,

amelyen a külsõ benzinkút

melletti ingatlan kerül kala-

pács alá.

A nyilvános ülés végén va-

lamennyi képviselõ támo-

gatta, hogy Szél István polgár-

mester a Vásárhelyi Vidék

Jövõjéért Alapítvány elnöki

tisztét betöltse.

mûsorán az FM 97,6 
és 107.0 MHz-en!

Székkutasi Magazin
március 2-án 
13.15-kor a
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Új alapokon a gyógyszerkiadás
Folytatódik-e a harc a kis

gyógyszertárakért, illetve

kell-e több vitamint szedni a

hidegben? Többek között

ezeket a kérdésekre is vá-

laszolt dr. Kõhegyi Ferenc, a

Csongrád Megyei Gyógysze-

részkamara elnöke.

Szakmai, morális és gazda-

sági problémák vannak –

kezdte a beszélgetést dr. Kõ-

hegyi Ferenc, a Csongrád Me-

gyei Gyógyszerészkamara

elnöke, aki hozzátette, hogy

folytatják a harcot a kis pati-

kákért. Megnehezíti a helyze-

tüket, a nagy gyógyszertárak

marketing fogásai, valamint a

gyógyszertárak eladósodása.

Nem könnyíti meg a dolgu-

kat az új törvényi módosítá-

sok, ami új alapokra helyezi a

gyógyszer felírást és kiadást.

Ennek értelmében a gyógy-

szerész köteles tájékoztatni a

beteget az olcsóbb, generikus

gyógyszerekrõl is. A generi-

kumok, olyan gyógykészítmé-

nyek, amelyek hatóanyagai

megegyeznek az eredetivel,

de szedésük fokozott figyel-

met igényel, mert más össze-

tevõi miatt a hatás is más

lehet.

Még december 3-án tartot-

ta meg tisztújító közgyûlését a

Csongrád Megyei Gyógysze-

rész Kamara, ahol dr. Kõhegyi

Ferencet elsöprõ gyõzelem-

mel újra megválasztották, így

az elkövetkezõ 4 évben to-

vábbra is elnök marad. Egy

héttel késõbb december 10-

én Budapesten az Országos

Gyógyszerészkamara is meg-

tartotta a tisztújítást. Mint

megtudtuk, az országos ka-

mara folyamatos tárgyalásban

van az egészségügyi kor-

mányzattal, és a közös munka

a remények szerint pozitív

eredménnyel zárul majd.

Az elmúlt napok rendkívüli

idõjárása megnövelte a meg-

betegedések számát is. Dr.

Kõhegyi Ferenctõl megtudtuk,

hogy a megemelt vitamin adag

nem minden esetben segít

ilyenkor. A vízben oldódó vita-

minokból, mint például a C- vi-

taminból, a szervezetünk csak

annyit használ fel, amennyire

szüksége van; a többi kiürül.

Más a helyzet a zsírban oldó-

dókkal, mert ott túladagolás

veszélye is fennáll – figyelmez-

tetett a kamaraelnök.

A szakgyógyszerész a hideg

napokra inkább azt tanácsol-

ta, öltözzenek melegen, ke-

rüljék a közösséget, ahol na-

gyobb a fertõzés veszélye is. A

rendkívüli hideg miatt a fagyá-

si sérülések számát is meg-

növeli, erre is van megoldás: a

fagykenõcs, amely a vérkerin-

gést fokozó hatásával védi a

szervezetet. A fagyos napok

megkövetelik, hogy jobban

figyeljünk egymásra, így ha

kihûlt embert találunk, min-

denképp vigyük meleg helyre

és hívjunk hozzá mentõt –

tanácsolta dr. Kõhegyi Ferenc.

Segítség az áramdíj hátralékosoknak
Az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai

Szeretetszolgálat hátralékkezelõ prog-

ramot indít az áramdíj megfizetésével

nehezen küzdõ háztartások megsegí-

tésére. 

Az elsõdleges cél a díjhátralékkal

rendelkezõ családoknál felhalmozódott

áramtartozások rendezésének elõsegí-

tése, a kikapcsolt fogyasztók visszacsa-

tolása a villamos energiafogyasztásba,

valamint a támogatott fogyasztók segí-

tése abban, hogy elkerüljék a hátralék

újraképzõdését.

A támogatást egy elektronikus pá-

lyázat benyújtásával lehet igényelni. A

pályázati ûrlap a www.halozat.maltai.hu

honlapon érhetõ el.  Pályázat benyújtá-

sára 2012. február 15. és 2012. június 30.

között van lehetõség. Az elbírálás folya-

matosan történik, a támogatási keret

teljes felhasználásával a pályázat befo-

gadását 2012. június 30. elõtt is lezár-

hatják. 

Pályázhat:

Olyan magyar állampolgárságú la-

kossági fogyasztó,

- aki az EDF DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási

területén fogyasztási hellyel rendelke-

zik, vagy a tartozás miatti kikapcsolás és

szerzõdésfelmondás elõtt rendelkezett,

- akinek a villamos energia fogyasztá-

si hely állandó lakhelyét képezi,

- aki az igényelt támogatással azonos,

vagy nagyobb összegû önrészt tud

vállalni,

- aki (vagy a vele egy háztartásban élõ

személy) védendõ fogyasztónak mi-

nõsül.

Az alábbi kategóriákban lehet

pályázatot benyújtani:

1. a pályázat kiírása napján

(2012.02.01.) a szolgáltatásból már

kikapcsolt fogyasztók

2. kikapcsolási értesítést kapott

fogyasztók (a pályázat kiírásakor a

fogyasztónak a pályázat kiírását követõ

idõpontra szóló kikapcsolási értesítõje

van)

3. elõre fizetõs mérõvel rendelkezõ

és korábbi idõszaktól hátra maradt hát-

ralékos fogyasztók

4. rendszeresen fizetõ, de igazoltan

súlyos szociális helyzetû védendõ

fogyasztónak minõsülõ ügyfél

A pályázni szándékozóknak az ûrlap

kitöltéséhez a Székkutasi Polgármesteri

Hivatalnál Varjúné Rostás Éva ügyintézõ

nyújt segítséget, illetve további tájé-

koztatást ad a pályázattal kapcsolatban.

Hunyák Zsuzsanna

jegyzõ

Családi események
Születés: 

Tóth József és Albert Piroskának Ádám,

Gajdos Dániel és Jaksa Viktória Évának Noel Dániel 

utónevû gyermeke.

Elhalálozás: 

Terhes Pál - Székkutas, Dózsa Gy. u. 13.
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Négy csoportban kattinthatnak
Varga Árpád Attila a székkutasi plébánia akolitusa, hitoktató, hivatásos katona, Szél Ist-

ván polgármester felkérésre vállalta, hogy levezényli a „Kattints nagyi!” képzéssorozatot a

településen. A tanfolyam megkezdése elõtt, február 9-én a Gregus Máté Általános Iskolában

tartottak megbeszélést a résztvevõkkel.

Varga Árpád Attila elmond-

ta, ingyen, saját szabadidejé-

ben végzi a munkát a Székku-

tasi Általános Iskola számító-

géptermében, ahol 15 munka-

állomás áll rendelkezésre, így a

60 fõnyi jelentkezõ négy turnus-

ban fog informatikát tanulni.

Zömében idõsek érdeklõd-

nek a lehetõség iránt, de

nagyon sok a fiatal is, hiszen -

Székkutason még sok lakás-

ban nincs Internet, de egyre

többen vezetik be, és vásá-

rolnak számítógépet otthonra,

ezért nagyon fontos, hogy

minél többen értsenek is

hozzá  – mondta el az oktató.

A foglalkozásokon a kály-

hától indulva haladnak, vagyis

elõbb a számítógép szerkezeti

felépítésével, kiegészítõivel,

az operációs rendszerekkel, a

programokkal ismerkednek,

majd bonyolultabb fejezetek-

kel folytatják, mint például a

zip tömörítés. Emellett az

internetes levelezés rejtelmei-

be, a világháló használatába

és a közösség oldalak nyúj-

totta lehetõségekbe is bepil-

lantanak.

Ötórai teadélutánok a könyvtárban
A Székkutasi Olvasókör és

a Községi Könyvtár „Ötórai

teadélutánokat” tart a téli

hónapokban a Mûvelõdési

Ház emeleti kistermében.

Községünk egy-egy „híres”

emberével beszélgetnek an-

nak életérõl, munkájáról,

hobbijáról, emlékeirõl.

Elsõ összejövetelünk ven-

dége január 20-án Labozár

Antal volt, akit nemcsak mint

prímást, hanem mint versírót

is kérdeztünk, és õ szívesen

mesélt szüleirõl, munkájáról,

családjáról, tanyájáról, Mur-
gács Kálmánhoz fûzõdõ em-

lékeirõl, zenész pályájáról, hí-

res emberekrõl, az általa írt

nótákról és versekrõl. Elhozta

és megmutatta azt a hatalmas

kötetet, amelynek lapjaira

több ezer nóta szövegét írta

címük szerinti betûrendbe

szedve és a dalszerzõk ne-

vével. Megnézhettük a vaskos

mappákba lefûzött verseit,

fényképalbumait is. A progra-

mot színesítette a szerzõ több

verse is, melyeket Molnár

Ernõ olvasott fel, és voltak

olyanok is, amelyeket Toncsi

bácsitól hallhattunk. 

A jó hangulatú sütemé-

nyes, teás beszélgetés végén

elõkerült a hegedû is, és az

este örömzenéléssel fejezõ-

dött be. 

Következõ összejövetel:

február 17. (péntek) 17,30 óra.

Vendégünk: Szabó Józsefné
Erzsike néni a Nyugdíjas Klub

vezetõje és a Sóshalmi Olva-

sókör lesz.

A Székkutasi Olvasókör és

a Községi Könyvtár hívja és

várja az érdeklõdõket hétfõi

napokon kézimunka szakkö-

rére, szerdai napokon rejtvény

fejtõ klubjába. Mindkét szak-

kör 14.30 órakor kezdõdik és

a könyvtárban van. 

Kovácsné Rostás Erzsébet 

kulturális tanácsnok
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Munkára fel!
Az elsõ közfoglalkoztatás Székkutason  február 9-én

indult a Start munka program kertében, melyben hat

személyt foglalkoztatnak. A dolgozók két hónapig kapnak

munkát, amely november-decemberben folytatódik, tehát

összesen négy hónapot dolgozhatnak.

E program keretében nyí-

lászáró cserét fognak saját

erõbõl végrehajtani a polgár-

mesteri hivatal épületén, tehát

asztalos szakmunkát biztosíta-

nak majd a közfoglalkoztatot-

tak. Ezt követõen az önkor-

mányzat épületeinek karban-

tartását és takarítását fogják

végezni, mondta el Hunyák
Zsuzsanna, a település jegy-

zõje, aki hozzátette, jelenleg

az agyag és eszközbeszerzés

van folyamatban, hogy elin-

duljon az ablakgyártás és az

ablakcsere. Ezt két fõ végzi

majd, négyen pedig már el is

kezdték a munkát az önkor-

mányzat épületeiben napi

nyolc órás munkaviszonyban.

A következõ, a hosszabb

idõtartamú önkormányzati

közfoglalkoztatás lesz, amely

február 15-én indul. Ide nyolc

fõ kiközvetítését kérte az

önkormányzat. Két fõ 8 órá-

ban, míg hat fõ 6 órában fog

dolgozni 5 hónapon keresztül.

Õk közterület fenntartási

munkákat, intézményekben

takarítást, gondnoki feladato-

kat látnak majd el, valamint

egy fõt irodában alkalmaznak.

A jegyzõ asszony elmondta,

hogy a jelentkezettek már

megkapták a kiközvetítõ lap-

jukat, ezt követõen orvosi viz-

sgálatra mennek, így idõben

el tudják kezdeni a munkát.

Ezzel párhuzamosan ter-

mészetesen mûködik az

országos közfoglalkoztatási

program is, amelyben Szék-

kutasról az Alsó-Tisza-vidéki

Vízügyi Igazgatóságnál, illetve

a Tisza-Marosszögi Vízgazdál-

kodási Társulatnál alkalmaz-

nak közfoglalkoztatottakat.

A TIMA-nál jelenleg 11 fõ

van alkalmazásban. Ez a prog-

ram február 1-jén indult és

december 31-ig tart. A hidegre

és a hóra tekintettel jelenleg

az önkormányzatnak segíte-

nek a hó- és belvíz-mentesí-

tésben, és ha ezzel végeznek,

akkor a külterületeken fognak

rekonstrukciós munkálatokat

végezni. Székkutasról össze-

sen 11 embert szeretnének

foglalkoztatni, de elképzelhe-

tõ, hogy lesz még egy követ-

kezõ körös felvétel, és egy-két

embert még fel tudnak venni,

de nem valószínû a létszá-

memelés, mondta el Szap-

panos Sándorné, a Tisza-

Marosszögi Vízgazdálkodási

Társulat személyügyi gazdál-

kodója. Jelentkezni a területi

illetékes csoportvezetõnél le-

het, illetve az önkormányzat-

nál is segítséget nyújtanak.

Hunyák Zsuzsanna kiemel-

te, hogy az önkormányzati

közfoglalkoztatásban olyan

embereket tudnak alkalmaz-

ni, akik támogatásban része-

sülnek az önkormányzattól.

Az országos programba vi-

szont bárki jelentkezhet, aki

álláskeresõ.

Kedvenc tanára mellett kampányolt, és õ is nyert
12 éves, de már remek diplomata a

székkutasi Szántó Kornél, a Rádió 7 és

a promenad.hu „Legkedvesebb taná-

rom” címû játékának egyik nyertese. A

tanárversenyt osztályában és falujá-

ban is népszerûsítõ diák telefont sze-

retne venni nyereményébõl.

A promenád.hu-t naponta nemcsak a

gyerekek, de a család többi tagja is hasz-

nálja, mondta el a kísérõként érkezõ

édesapa, Tibor, aki hozzátette, nem szól

bele mire költik a BBK Hungary kft. 10

ezer forintos utalványát, azt Kornél

nyerte, majd õ választ valami szépet.

Kornél elmondta, annak is nagyon

örül, hogy tanárára, „Marika nénire” érke-

zett a legtöbb szavazat. Elárulta, most

mennek a Németh László Gimnáziumba,

mivel ott szeretne továbbtanulni, onnan

pedig sportiskolába jelentkezne. Ked-

venc sportja a foci és a tenisz, a HFC U13-

as csapatában is játszik, bátyja Tibi pedig

már középiskolásként az Orosházi

OMTK-t erõsíti.

Tanulni is szeret, kedvenc tanára iro-

dalomra és nyelvtanra oktatja, melybõl

jól is teljesít, 5-ös és 4-es volt a bizonyít-

ványban.

Tisztelt székkutasi
polgárok!

Községünk megújult honlapján (a

szekkutas.hu) lehetõségük van arra,

hogy esetleges kérdéseiket feltegyék,

észrevételeiket jelezzék.

Üzenetet a „Kapcsolat” menü-

pont alatt, a regisztrációt követõen

küldhetnek.





2012. február 7
Civil pálya

Idén még nagyobb dobásra készülnek a motorosok
Új sorozatot indítunk a Kutasi Hírek-

ben, amelyben a község civil szer-

vezeteit mutatjuk be olvasóinknak.

Nem mintha ismeretlenek lennének a

székkutasiak számára, hiszen ott van-

nak a rendezvényeken, a tagok benne

vannak a település vérkeringésében,

de tevékenységük mindenképp ér-

demes a figyelemre. Elsõként a Szék-

kutasi Motorosok Baráti Körével foglal-

kozunk.

Éveken keresztül 6-8 motoros kísérte

el a község cross versenyzõjét, ifjabb
Horváth Pált minden versenyére. Ez a kis

csapat összekovácsolódott, barátságok

szövõdtek, együtt javították motorjaikat,

segítették egymást. Aztán 2006-ban meg-

alapították a Székkutasi Motorosok Baráti

Klubját. Folyamatosan bõvült a létszá-

muk, jelenleg mintegy 40-45 fõ.

Célul tûzték ki a közlekedésbiztonság

javítását, a motorosok érdekvédelmét,

veterán jármûvek üzemképessé tételét, a

csapatszellem erõsítését, a családokkal

való barátság kialakítását.

A Baráti Kör jelenleg 40 veterán, 15

túra és 6 sportmotorral rendelkezik. A

technikai vezetõ Horváth Pál, a rendez-

vényszervezõ Kerekes Ferenc, a szervezõ

titkár Dovalovszki György és a szóvivõ,

szaktanácsadó Labádi Ernõ.
Tavaly három székkutasi eseményük

volt: a tavaszi évnyitó rendezvény, au-

gusztus elején a nagy motoros találkozó

és november elsõ hétvégéjén az évzáró

rendezvény – tudtuk meg Labádi Ernõtõl.

Az augusztus 4-i dél-alföldi motoros

találkozót az Autóklubbal közösen szer-

vezték meg. 160 motorkerékpár érkezett

Székkutasra, ezek részt vettek a köz-

ségben tartott motoros felvonuláson,

majd kihajtottak a Csomorkányi temp-

lomromhoz, ahol egy makói hagyomány-

õrzõ csoport mutatta be mûsorát. Vissza-

térve a faluba vetélkedõn vettek részt:

díjazták a legmesszebbrõl illetve a leg-

nagyobb köbcentivel érkezõt, össze-

mérték a résztvevõk KRESZ tudásukat, és

ügyességi versenyen is kipróbálhatták

magukat. Körülbelül 300 fõ ebédelt

együtt, a fõzõversenyen 18 bográcsban

fõztek a vendégek és a székkutasi csalá-

dok, illetve három grilltárcsa is készült

étel – idézte fel a szóvivõ.

Mint mondta, a 17 órakor tartott ered-

ményhirdetés idejére mintegy 500 fõre

nõtt a résztvevõk száma, mivel a 47-es

úton közlekedõk közül is sokan megáll-

tak, és csatlakoztak a találkozóhoz. A díj-

kiosztást követõen tábortûz melletti, haj-

nalig tartó baráti beszélgetéssel telt az idõ.

Az elmúlt évben a Székkutasi Moto-

rosok Baráti Köre 11 kiállításon, faluna-

pon és egyéb rendezvényen vett részt

megyeszerte. Labádi Ernõ ezek közül kie-

melte a nagymágocsi falunapot, ahová

30-35 motorral mentek át.

A novemberi évzáró rendezvényen

összegezték és értékelték az esztendõt,

felolvasták a köszönõlevelek tömkelegét,

az év közben készült fotókból fotókiállí-

tást állítottak össze, mikulásoztak is, és a

nap vacsorával zárult. Több régi nagy

motorost is meghívtak, akik örömmel lá-

togattak el hozzájuk.

Labádi Ernõ úgy érzi, tevékenységük

híre elég messzire eljutott. Elárulta, hogy

készülnek az idei programokra, ame-

lyekhez sorra érkeznek a pontosítások.

Augusztus 4-ére ismét tervbe van véve a

fõzõversennyel egybekötött találkozó. Az

eddigiek mellé a 22 évig Szegeden meg-

rendezett „Boszorkányok négy keréken”

autós ügyességi versenyt is szeretnék

átcsábítani Székkutasra.

Az évnyitó rendezvényt április 28-ára

tervezik a motoros megálló mögötti

szabad területre, ahogy eddig is, felvonu-

lással, ebéddel és délutáni beszélgetés-

sel. Az érkezõ motorokat most is kiállítják

egész napra. Fotó: Böjti Gábor  
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A film foroghat tovább
Székkutason az elmúlt év a község alapítójára, Gregus

Mátéra való emlékezés jegyében telt. De a mintagazda életét

felidézõ rendezvények sora az esztendõ végével nem zárult

le, január 26-án este Baté Szilveszter „Homoki apostol”

címû kétórás dokumentumfilmjét mutatták be nagy érdeklõ-

dés mellett Hódmezõvásárhelyen, az Emlékpontban.

A székkutasi amatõrfilmes

idõs székkutasi embereket

szólaltatott meg a kamera

elõtt, ami elmondása szerint

nem volt könnyû, mivel még

sokakban él a Rákosi-rend-

szer emléke, és nem szívesen

beszélnek bármilyen témáról

is a nagy nyilvánosság elõtt.

Abban, hogy még is sikerült

szóra bírni õket, Baté Szilvesz-

ter szerint az is közre játszott,

hogy az elmúlt tíz évben a

filmjei alapján megismerték

õt a kutasiak, és tudják, hogy

nem csapja be õket.

A nyilatkozók mellett sok

fotóval és külsõ felvételekkel

is igyekezett az alkotó bemu-

tatni Székkutas (az egykori

Vásárhely-Kutas) életét és

kultúráját, de Labozár Antal
prímás nótái sem maradhat-

tak ki a filmbõl. Tavaly az

emlékév alkalmából Szenti
Tibor író-néprajzkutató is tar-

tott egy elõadást idõsebb

Gregus Máté életérõl, ebbõl is

szemezgetett a filmkészítõ.

Baté Szilveszter mesélt

arról is, hogy a „Homoki apos-

tol” meglehetõsen nehéz

körülmények között készült,

hiszen segélyekbõl forgatta,

de így is igyekezett a legjobbat

kihozni a témából. Megemlí-

tette azt is, hogy hiába a jó

ötlet, ha a megvalósításhoz a

megfelelõ technikai háttér

nem áll rendelkezésre.

Apropó technikai háttér. A

filmvetítés elõtt Szél István,

Székkutas polgármestere egy

komoly számítógépes hard-

ware csomag átadásával lepte

meg az amatõr filmest. A

község vezetõje reményét

fejezte ki, hogy Baté Szilvesz-

ter ezeknek az eszközöknek a

segítségével még jobban tudja

folytatni munkáját. A polgár-

mester felvetette annak lehe-

tõségét is, hogy a vásárhelyi és

székkutasi bemutatót követõ-

en a filmet a Gregus-kiállítás

tovább vándoroltatásával akár

más településeken is bemu-

tathatják.

Székkutason február 21-én

18 órai kezdettel mutatják be

a „Homoki apostol” címû

dokumentumfilmet a Mûvelõ-

dési Központban.




