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Lázár: Székkutas kiváló példa 
a kistelepülések számára

Példaértékűnek nevezte Székkutas fejlődését Lázár Já-
nos. Az országgyűlési képviselő, miniszter is részt vett a köz-
ség képviselő-testületének január 23-i rendkívüli ülésén.

Szél István az ülés kezdetén megköszönte Lázár János támo-
gatását. A polgármester beszámolt arról, hogy a községben mi-
lyen fejlesztéseket valósítottak meg az elmúlt években. Többek 
között felújították a Székkutasi Emlékházat, a Sportcentrumot 
és a Művelődési Házat, valamint csokoládéüzem és pálinkagyár 
is épült, illetve a katolikus templom 50 millió forintos rekonst-
rukción esett át.

- Február végén megkezdődhet a csatornázás kivitelezése. 
Összesen 10 km hálózat épül, amit október 30-ig be kell fejez-
ni – ismertette Szél István. A település első embere hozzátette, 
hogy ezen kívül számos fejlesztés várható 2015-ben.

A 47-es főút szélesítése a falut is érinti. Ezeket a munkálatokat 
a szennyvízberuházáshoz hasonlóan októberben fejezik be. Új 
buszmegálló szigetek épülnek, és kerékpárutat hoznak létre Vá-
sárhely és Székkutas között. Hamarosan a vízhálózat rekonstruk-
ció is megkezdődik, ami a közeljövőben négy utcát érint majd.

Szél István fontos feladatnak nevezte az önkormányzati ki-
adások csökkentését. Ebben nagy segítség lehet, hogy a közvilá-

gítást LED-es lámpákkal tervezik megoldani. Ez 8 millió forintba 
kerül, és négy év alatt térül meg.

A község idei költségvetése 241 millió forint. A településen a 
közbiztonságot is javítják, ezért egymillió forintból a rendőri és 
a polgárőri jelenlétet erősítik meg. Kamerarendszert is kialakí-
tanak.

Jelenleg 126 közmunkás van Székkutason. A kistelepülés 
segítséget kért Lázár Jánostól, hogy 2016-tól ne szűnjön meg a 
községben a mezőgazdasági startmunka mintaprogram, ugyan-
is ez 43 közmunkásnak ad munkát.  Mákot, pirospaprikát és 
tésztát is előállítanak. Szél István elmondta, márciustól a SZEFO 
Zrt. 15 új munkahelyet teremt a községben.

- Székkutas a hatalmas fejlődése miatt kiváló példa lehet a 
többi kistelepülésnek. A munkahelyteremtésben is kiemelkedő 
eredményt ért el, ugyanis nagyon kevés önkormányzat képes 
arra, hogy beruházásaival munkahelyeket teremtsen – mondta 
Lázár János, aki felajánlotta a további támogatását a községnek.

A munkahelyteremtésről még elmondta, a belügyminisztéri-
um kiemelten figyeli a kutasi mezőgazdaságot, és nagyon hasz-
nosnak látja azt.

A miniszter szerint az óvoda, az iskola, a helyi sport és szaba-
didős tevékenységek fejlesztése mind hozzájárul ahhoz, hogy a 
lakosok ne Orosházát vagy Vásárhelyt válasszák lakóhelyként, 
hanem Székkutast. – Egyik célunk, hogy a kutasiak itt akarják el-
tölteni a szabadidejüket, ezért a települések közötti kerékpáru-
tat a kardoskúti pusztán át a Csomorkányi Templomromhoz ve-
zetnénk el. Ezzel kialakulna egy túraútvonal – jelentette ki Lázár.

Dr. Bakos Attila háziorvos, képviselő azt kérdezte a politikus-
tól, hogy tervezik-e, hogy a kevés háziorvos miatt összevonnak 
háziorvosi körzeteket.

- A kormány a jövőben kiemelten támogatja a háziorvosokat. 
Rengeteg magyar orvos dolgozik külföldön, ez azt bizonyítja, 
hogy kiváló az orvosképzésünk. Ezért fejlesztenünk kell az ok-
tatást, akár a balkán doktorképzői is lehetünk – válaszolt az or-
szággyűlési képviselő, aki abban látja a jövőt, hogy önálló orvosi 
egyetemeket alakítsanak ki. Minél erősebbek az egyetemek, 
annál nagyobb az esély, hogy több orvos lesz.

Megyeri József 
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Március elején kezdődik  
a csatornázás Székkutason

Zsúfolásig megtelt a székkutasi Művelődési Ház február 
23-án, hétfő délután. A nagyteremben megtartott közmeg-
hallgatáson Szél István polgármester elmondta: március 
első hetében megkezdik a szennyvíz-beruházás kivitelezését 
a településen.

A közmeghallgatás témája a csatornázás volt. Herczeg Sán-
dor moderátor felkérésére Szél István polgármester ismertette, 
a beruházás által Székkutas egészségesebb és élhetőbb faluvá 
válik.  Mint elmondta, a helyi képviselő-testület 2011 májusában 
erősítette meg azt a szándékát, hogy megvalósítja a projektet a 
településen.

2013-ban írták alá a támogatási szerződést. A kormány több 
mint egymilliárd forinttal támogatta a községet. Az önkormány-
zat 10 millió forint önerőt biztosított, a fennmaradó összeg, 90 
millió forint pedig a lakossági önrész. Tavaly további 350 millió 
forint támogatást adott az állam, így az összérték már megha-
ladja a másfél milliárd forintot.

3 öblözetben 610 új bekötés, 5 kamerázott átemelő és egy 
szennyvíztisztító telep épül. A munkálatokkal 2015 októberéig 
végez a kivitelező. Ezt a műszaki átadás és a hat hónapos próba-
üzem követi majd. – Aki a féléves próbaüzem során nem végzi 
el a rákötést, annak talajterhelési díjat kell fizetnie, ami köbmé-
terenként 1800 forintot jelent – tette hozzá Szél István.

Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy 
a kivitelezés során minél kevesebb kellemetlenség érje a la-
kosokat. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a helyiekkel, akik 
bátran kereshetik észrevételekkel a képviselőkkel. Fórumokat 
is rendeznek majd.

A csatornázást követően az összes utat helyreállítják a te-
lepülésen.  Ez 2016 nyarára várható. Világítás korszerűsítést is 
terveznek. Szél István elmondta, ezáltal a térség legkorszerűbb 
kistelepülése lehet Székkutas.

- Eddig 95 millió forint érkezett be a Székkutasi Víziközmű 
Társulathoz - ismertette Bereczki Jánosné. Az elnök beszámolt 
arról, még mindig vannak olyan lakosok, akik egy forinttal sem 
járultak hozzá a csatornázáshoz. A 688 háztartás közül több 
mint 240 teljesítette a szükséges önrészt. 301 folyamatosan, 65 
váltakozóan fizet. 75 egyáltalán nem. Aki eddig nem fizetett, 
azon a későbbiekben adó formájában behajtják a hozzájárulást.

Fodor Arthúr, a Duna Aszfalt Kft. művezetője arról tájékoztat-
ta a megjelenteket, hogy a házi bekötések a telekhatáron belül 
egy méterre történnek meg. - Mindig egy héttel előre fogjuk ér-
tesíteni a székkutasiakat, hogy hol végzünk munkálatokat – tette 

hozzá.
A szennyvíztisztító-teleppel kapcsolatban Havasi Tibor, a Veo-

lia Zrt. területi igazgatója elmondta, az 220 köbmétert tud majd 
naponta tisztítani.

- A próbaüzem alatt már érdemes rákötni a gerincvezetékre, 
ugyanis a hat hónap során a kivitelező állja a költségeket: a la-
kosoknak nem kell csatornadíjat fizetni – mondta Varga Ferenc, 
az Alföldvíz Zrt. divízióvezetője, aki hozzátette, a bekötés mi-
nősített vállalkozó által, részben saját és teljes mértékben saját 
kivitelezéssel is megtörténhet. Utóbbit az Alföldvíz Zrt. minden 
esetben ingyenesen ellenőrzi.

A közmeghallgatáson Baksa Attila, József Attila utcai lakos 
azt kérdezte: azokban az utcákban, ahol már van régi gerincve-
zeték, ott hogyan végzik el a bekötéseket?

Szél István elmondta, a meglévő vezetékre kell majd ráköt-
ni. Az önkormányzat segít ebben. Ahol már működik a csator-
narendszer, ott a próbaüzem ideje alatt is kell fizetni.

- Hogyan érinti azokat a házakat a csatornázás, ahol már 
most is működik? – kérdezte Kokovai János, a Dr. Kónya János 
utcából. – Egy teljesen új szennyvíztisztítóba érkezik majd a 
szennyvíz, ami mindenkinek érdeke – hangzott a válasz.

Domján Lajos arról érdeklődött, hogy a falunak mely részén 
építenek ki gravitációs és nyomott rendszert. Havasi Tibor el-
mondta:  mindössze öt Erkel Ferenc utcai ingatlannál lesz nyo-
mott rendszer, a többi gravitációs.

- Beépítetlen portán, ahol még a víz sincs bekötve, ott kell-e 
fizetni a csatornázásért – kérdezte Nagy Márton, Jókai utcai 
lakos. Szél István ismertette, hoztak egy rendeletet, amely ki-
mondja: ahol nincs víz, ott nem kell fizetni.

Volt, aki arról érdeklődött, hogy a sarki házaknál jelenleg 
megállapítható-e a bekötés iránya. A tulajdonossal mindig 
egyeztetnek erről, és ezeknél az ingatlanoknál az ott élők szá-
mára a legegyszerűbb, legjobb megoldást választják. Figyelem-
be veszik a közművek elhelyezését is.

A polgármester még elmondta, a bekötéseket csak akkor le-
het elvégezni, amikor a lakosságot tájékoztatják erről.

Megyeri József
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Mentesülhetnek 
a kommunális adótól a székkutasi véradók

A 2015. évi költségvetését, az újszülöttek támogatását, va-
lamint a székkutasi véradók kommunális adótól való men-
tességét is megszavazta Székkutas Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete február 2-án. Az ülés témája volt még a 
belvízhelyzet és a székkutasi iskola felújítása is.

A képviselő-testület első napirendi pontként az önkormány-
zat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását tár-
gyalta, amelynek a tervezett bevételi és kiadási összege 224 
millió 68 ezer forint. Szél István polgármester elmondta, hogy 
a költségvetésből közel 20 millió forintot fejlesztésekre és a te-
lepülés működtetésére fordítanak majd. Az adó mértékének 
növelésére, és újabb adó bevezetésére kerül sor, amely a ma-
gánszemélyeket nem érinti, csak a vállalkozókat és a nagyobb 
cégeket.

A második napirendi pont az újszülöttek támogatásáról szóló 
rendelet módosítása volt. Ennek értelmében minden székkutasi 
újszülöttet összesen 22 ezer forint támogatás illet meg, amely 
két ezer forint értékű fát tartalmaz. „Szép gesztus lenne – mond-
ta Szél István – ha a „minden gyermek kapjon egy fát” faülteté-
si program is elkezdődne. A testület mindkét kezdeményezést 
megszavazta.

A következőkben a magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló rendelet módosítására tett javaslatot a grémium. A testület 
döntése értelmében minden olyan adózó mentességet kap az 
előbb említett közteher alól, aki rendszeres véradó, tehát lega-
lább évi két alakalommal ad vért.

A rendőrség és polgárőrség támogatása is napirendi pont 
volt. A polgármester két határozati javaslattal élt: 300 ezer forin-
tot biztosítana a körzeti megbízottak részére az önkormányzat, 
kifejezetten a helyi körzeti megbízottak közterületen végzett 
szolgálatteljesítése eredményessége, illetve színvonalának javí-
tása érdekében. A polgárőrség részére ugyanezen okokból 200 
ezer forintot állapított meg. A javaslatokat elfogadta a testület.

Hunyák Zsuzsanna jegyző szerint szükség van arra, hogy a Szék-
kutasi Emlékház kiállítási anyagának rendezését, felügyeletét és a 
műtárgyvédelmi előírások betartását egy muzeológus szakember 
lássa el, az önkormányzat átvállalná a szakember megbízási díjá-
nak költségét. A felvetéssel a képviselők egyetértettek.

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kéréssel 
fordult a tagönkormányzatokhoz, hogy kompenzálják a társaság 
költségvetéséből hiányzó összeget, amely a székkutasi önkor-
mányzat vonatkozásában ez 585 ezer forint, a 2015-ös összeg 
pedig 1 millió 280 ezer forint. A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a kompenzációs igényét 2014. év második félévére, a 2015. 

évi költségvetésből teljesíteni nem tudja. A határozati javaslat 
második része kimondja, hogy az önkormányzat 2015. év teljes 
egészére nem tudja a közel 1.7 millió forintnyi kiadást a költség-
vetéséből teljesíteni.

Az önkormányzat a mintegy tizenhat millió forint vissza nem 
térintendő támogatásból tíz millió forintot hő-és vízszigetelésre 
fordítana, a fennmaradó hat milliót pedig a Művelődési Ház fel-
újítására költenék, melynek munkálatait helyiek végzik el.

A szegedi BB Mentor Kft. 9,6 millió forintból vállalta el a szék-
kutasi általános iskola tetőszigetelését és csapadékvízmente-
sítését. A fennmaradó 400 ezer forintot az intézmény tisztasági 
meszelésére, valamint a villamoshálózat javítására fordítják.

A Fehér Iskola épületének felújítását is tárgyalta a grémium. 
Székkutas Község Önkormányzata, a SZEFO Zrt. és a Herbária 
Zrt. közösen foglalkoztatót hoznak létre, amelynek keretében 15 
új munkahelyet teremtenek a településen.  A testület a 2015. évi 
költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata terhére négy 
millió forintban vállalt kötelezettséget.

A Tömegsport Club Székkutas az MLSZ támogatásával, tár-
sasági adóforrásból 20x40-es műfüves labdarúgó pályát tervez 
kiépíteni a focipálya mögötti rossz minőségű aszfaltos területre. 
A becsült költség bruttó 30 millió Ft, melyből az önerő nagysága 
maximum 3 millió Ft lenne. A létesítmény a kihasználtsága és 
fenntartási költségei miatt vitás kérdést képezett a testületi ülé-
sen. Több képviselő a döntés elhalasztása mellett szavazott, így 
február 28-ig haladékot kért a polgármester.

Elhangzott, hogy az épülő csokoládégyár részére 2013-ban 
370 négyzetméter nagyságú területet értékesített a testület. Mi-
vel nem létesíthető kapubejáró ott, ahol azt a helyi vállalkozó 
szerette volna, így Orosháza irányába egy kb. 80 négyzetméteres 
terület megvásárlására van szükség, ahol a bejáróút elkészül-
het. Az eladási ár kb. 33 ezer forint.

Az önkormányzatnak a Pusztasztéli út irányában, a temető 
mellett van több, egymástól független helyrajzi számú területe, 
amelyen földcserét szeretnének eszközölni egy magánszemély-
lyel. A földek értéke 9.2, illetve 4.14 aranykorona. A testület a 
földcserét egyhangúlag megszavazta.

Székkutason Települési Értéktár Bizottság kezdi meg munká-
ját, amelynek feladatai a helyi gyűjtemény gondozása és kap-
csolattartás a Megyei Értéktárral.  A polgármester az elnöki tiszt-
ségre Szabó Emesét, a település kulturális tanácsnokát jelölte. 
Szabó Emese a bizottság tagjainak a települési képviselőket, a 
polgármestert, illetve Blaskó Jánosnét és Dovalovszki Dalmát 
javasolta. 

Szél István elmondta, hogy február 23-án közmeghallgatás 
lesz a településen, ahol a szennyvízberuházás technikai, épít-
kezési és egyéb információval szeretné megismertetni a tele-
pülésen élőket. Az állapot-és feltáró munka már megkezdődött, 
az ivóvízminőség-javító program pedig február 2-án vette kez-
detét, a József Attila utcában jelenleg feltáró munkák zajlanak. 
„Az első munkafolyamat a Nagymágocsi és Kossuth utca közötti 
teljes mértékű gerinchálózat felújítását, valamint az átemelő fel-
újítását fogja eredményezni.” A polgármester a 47-es főút fel-
újítása kapcsán elmondta, hogy február közepén a településen 
belül is megkezdődnek a munkálatok.

Rostás Péter alpolgármester a belvízhelyzetről számolt be. 
Pusztaszélnél legaggasztóbbak az állapotok, ahol több szivattyú 
működtetésére is szükség volt.

A székkutasi cukrászda vételi árát egyebek közt zárt ülésen 
tárgyalta a grémium.

Rozgonyi Ádám
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„Leleményes hős” Székkutason
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Állam-

titkársága kezdeményezésére a Nemzeti Művelődési Intézet 
egyedülálló ifjúsági közösségi programot indított útjára 
„Leleményes hőseink” címmel, mely az általános és középis-
kolás tanulókból álló ifjúsági közösségek erejét teszi látha-
tóvá helyi településfejlesztésről való gondolkodás számára. 
A program keretében Toth Lajos, a sportkör egykori elnöke 
mesélt a diákoknak a település sporttörténetéről.

A Gregus Máté Általános Iskolában rendezett esemény leg-
főbb célja, hogy a jövő generációja is megismerje a település 
értékeit. A programban – Kovács Lászlóné pedagógus felkészí-
tésével - három székkutasi általános iskolás tanuló vett részt: 
Bajnóczi Bonita, Bajnóczi Fanni és Bánfi Kata. Bajnóczi Bonita 
elmondta, olyan személyt kerestek a pályázathoz, aki példa-
értékű kezdeményezést vitt véghez a helyi közösség fejlődése 
érdekében. Toth Lajos a sport iránt érzett szeretetével és tiszte-
letével ma is példát állít korunk fiataljai számára, ezért esett az 
ő személyére a választás. 

Toht Lajostól megtudtuk, az 1950-60-as években igen aktív 
sportélet volt Székkutason, falusi spartakiádot rendeztek a tele-
pülésen minden évben, ahonnan tehetséges sportolók jutottak 
be a megyei döntőbe. Sőt, egyik büszkeségük, Szenti Jusztina a 
súlylökésben ifjúsági országos bajnok lett.

A gyerekek kérdésére válaszolva a sportkör egykori elnöke 
elmondta, a székkutasi sportolók a kézilabdában, az atlétikában 
és a labdarúgásban is remekeltek. 

A helyi fiataloknak tehát adott mind a példa, mind a lehe-
tőség, hiszen a felújított sportcentrumban rengeteg sportolási 
lehetőség közül választhatnak, mint például vívás, kézilabda, 
labdarúgás, pilates, aerobik, és egyre többen veszik igénybe a 
konditermi eszközöket is. Hajó Edina

Sokoldalú székkutasiak –  
Pásztor András és Szántai Zsanett

„Tanulni jó - Fiatal, tehetséges székkutasi diákok képes él-
ménybeszámolója” címmel szerveztek zenés beszélgető estet 
január 30-án, Székkutason, a Retro Pince Caféban. A meghívott 
vendégek ugyan tanulmányaik és munkájuk miatt hosszabb-rö-
videbb időre elhagyták a települést, de életük mégis úgy alakult, 
hogy továbbra is több szállal kötődnek a szülőfalujukhoz.

Szabó Emese kulturális tanácsnok, szervező elmondta, hogy a 
rendezvény egy új kezdeményezés Székkutas életében. A község 
mindig is érdeklődést mutatott az iránt, hogyan alakul diákjainak 
élete. András és Zsanett a településen jártak általános iskolába, 
szüleik is helyi lakosok. Elhagyták a községet, azonban a szálak 
visszavezettek: bizonyos feladatok Székkutasra szólítják őket. 
Gondolkodásuk, életvitelük példaként szolgálhat a fiatalság szá-
mára, hiszen amellett hogy dolgoznak, művészeti és egyéb tevé-
kenységeket is végeznek. A kulturális tanácsnok úgy véli, hogy a 
jelenkor fiataljai motiváltak, amely becsülendő. Őket megszólítva 
a cél az, hogy egy ifjúsági klub jöjjön létre a faluban.

Szabó Emese először Pásztor Andrást kérdezte. Kiderült, hogy 
Andrást mindig is vonzotta a fotózás, gyermekként tátott szájjal fi-
gyelte a sok csillogó objektívet és fényes masinákat. András az ál-

talános iskola első osztályát Vásárhelyen, a Liszt Ferenc Ének-Zenei 
Általános Iskolában végezte el, a második osztályt – és a többi elemit 
– pedig már Székkutason folytatta. Középfokú tanulmányokat Vá-
sárhelyen végzett a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolában, majd 
a felsőfokú gazdasági informatikus képzést választotta. Dolgozott a 
Székkutasért Egyesület Teleházában és az Expertelectro-nál is. 2004 
és 2013 között a székkutasi J3 zenekarban zenélt, jelenleg pedig a 
szintén helyi vonatkozású Radio zenekarban ténykedik.

Sok év telt el mire megvette élete első fényképezőgépét, fo-
tózni sohasem tanult, főként a makró–és természetfotózás áll 
hozzá közel. „Lenyűgöz a rovarvilág változatossága és össze-
tettsége, a csillogó kitinpáncélok és a hatalmas szemek világa.” 
Pásztor András tagja a vásárhelyi Lucien Hervé Kamera Klub-
nak, képei pedig kiállításon is szerepeltek már.

Szántai Zsanettről megtudtuk, hogy tanulmányait Székkuta-
son kezdte, amelyet a vásárhelyi Eötvös József Szakközépiskolá-
ban folytatott. A Szinergia Óbudai Tagintézményében sportedző 
– aerobik szakiránnyal –, és fittness-wellness asszisztensi vég-
zettséget szerzett, később pedig gyermek-aerobik oktató is lett. 
Szegeden andragógiát és rendezvényszervezést tanult. Először 
a Balogh Imsi Sportközpont, majd a Hódtói Sportcsarnok admi-
nisztratív feladatait látta el. Idén az EVP-nél kezdett el dolgozni, 
mint projektasszisztens. A zenével, ezen belül az énekléssel 
2008-ban került kapcsolatba, amikor a J3 zenekarban énekesként 
debütált, jelenleg a Radio zenekarban énekel. Székkutason gyer-
mek aerobik órákat is tartott, és fellépésekre készítette fel a diá-
kokat. Az Avon koordinátoraként szívesen végez karitatív munkát.

A kötetlen beszélgetés után András mutatta be fotóit, ame-
lyek részletessége elbűvölte a közönséget. Ezt követően három 
dalból álló zenés produkciót adtak elő az est főszereplői. A re-
pertoárban szerepelt Bródy János Filléres emlékeim, valamint 
Ha én rózsa volnék című száma is, amelyek nagy sikert arattak.

Rozgonyi Ádám
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Biztonságban élni – a csatornázás idején is 
Hamarosan megkezdődik a csatornázás Székkutason. 

Egy ilyen méretű beruházás során előfordulhat, hogy né-
hányan szakembernek adják ki magukat, és megpróbálják 
megkárosítani a lakosokat. A témában dr. Rádi Norbert ren-
dőr alezredessel, Hódmezővásárhely rendőrkapitányával 
beszélgettünk.

Előfordulhat, hogy egy referenciával nem rendelkező sze-
mély szakembernek adja ki magát, és egy-egy lakosnak felajánl-
ja, hogy elvégzi az ingatlanon belüli munkálatokat. A csaló ek-
kor előleget kér és távozik az összeggel. Többé soha nem látják 
– mondta dr. Rádi Norbert. 

Az is jellemző a bűnelkövetőkre, hogy valamilyen ürüggyel 
bebocsátást kérnek a lakásokba, például azzal a kéréssel, hogy 
inni szeretnének egy pohár vizet. A házon belül elterelik az ott 
élők figyelmét, és pénzt, vagy értéktárgyat tulajdonítanak el.

A rendőrkapitány arra kéri a lakosságot, hogy ne higgyenek 
ismeretleneknek. Csak a tényleges kivitelezőkkel végeztessék 
el a munkát, és a beruházás időszakában fokozottan figyeljenek 
értékeikre. Amennyiben gyanús személyt látnak, akkor hívják a 
112-es segélyhívószámot. 

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság illetékességi terüle-
tén még nem fordult elő, hogy csatornázás kapcsán megkárosítsa-
nak valakit – tette hozzá dr. Rádi Norbert, aki még elmondta, ennek 
fenntartása érdekében az elkövetkezendő időszakban jelentősen 
megnő a rendőri jelenlét Székkutason. 

Megyeri József 

Pumukli, SpongyaBob és egy mignon a farsangon
Nagyszerű hangulatban telt a székkutasi Gregus Máté Ál-

talános Iskola farsangi mulatsága február 20-án. A rendez-
vényen találkozhattunk kalózzal, számos mesefigurával, de 
a mindig népszerű királylányok is megmutatták magukat a 
jelmezes felvonuláson.

Patyi Éva tagintézmény-vezető elmondta, immár soka-
dik alkalommal rendezik meg a székkutasi Gregus Máté 
Általános Iskola farsangi mulatságát a helyi Művelődési 
Házban. Az ünnepség nem jöhetett volna létre a szülői mun-
kaközösség segítsége nélkül, akik mind az előkészületek-
ben, mind a lebonyolításban részt vesznek. A büfében árult 
szendvicsek mellett hagyományos farsangi ételt, fánkot is 
ehetnek a gyerkőcök. A jelmezes bemutató előtt tetőfoká-
ra hágott a hangulat: mindenfelé maskarába bújt gyerekek 
rohangáltak, megtelt a Művelődési Ház aulája zsibongó pil-
langóval, dalmatával, tavasztündérrel. Elsőként az alsósok 
mutatták meg jelmezeiket szüleiknek, nagyszüleiknek, majd 
a felsősök varázsolták el produkciójukkal a közönséget. 
Zsűri értékelte a farsangi maszkákat, a legjobbak ajándékot is 

kaptak. A jó hangulatú zenés délutánon zsákbamacska megvá-
sárlására is lehetősége nyílt a gyerekeknek.

Égető Réka 

Székkutasi diákok a mohácsi busójáráson
A Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté 

Tagintézményének tanulói, pedagógusai a szép 
napsütéses időben Mohácson a télbúcsúztató mu-
latságon vettek részt a Székkutasi Olvasókörrel, 
ahol közösen „űzték” el a telet. 

A busó csoportok bemutatkozása után a kora 
esti órákban a program a máglya meggyújtásával 
ért véget.  A kirándulás megszervezésére a TÁMOP 
3.3.8.12/2-0033.számú „Esélyegyenlőségi alapú fej-
lesztés Székkutason” projekt keretében került sor a 
civil szervezetekkel való együttműködés jegyében.  
Kirándulóink felejthetetlen élményekkel gazdagodva 
tértek haza.
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A magyar kultúrát 
ünnepelték Székkutason

Kiállítással egybekötött irodalmi estet tartottak január 
23-án, a székkutasi Művelődési Házban, amelyen a Kárász 
József Irodalmi Kör műsorát, valamint a helyi Kézimunka 
Szakkör munkáit tekinthették meg az érdeklődők.

A tavalyi alkalomhoz hasonlóan, az idei magyar kultúra nap-
ját ünneplő rendezvényen is volt előadás és kiállítás Székku-
tason. A műsort Arany-Tóth Katalin költő felvezető gondolatai 
indították, aki szerint nagy poétáinkban egy olyan „őserő pul-
zált”, amely írásra késztette azokat. A kör tagjaiban ugyanez az 
alkotásra késztető energia és tenni akarás munkál.

Fehér József író – elszármazott székkutasiként – fontosnak 
tartja, hogy eljuttassák Vásárhely környező településeire az iro-
dalmi kultúrát, melyet, mint a Magyar Kultúra Lovagja is köte-
lességének érez. Az irodalmi kör keresi a kapcsolatot a térség 
olvasóköreivel és művelődési intézményeivel, ahol igyekez-
nek minden olyan kérdésre is választ adni, melyek a magyar 
irodalomhoz, történelemhez vagy néprajzhoz kapcsolódnak. A 
MINSZ nagydíjas írótól megtudtuk, hogy az irodalmi kör névadó-
ja – Kárász József – erdélyi hazatérése után a községben orszá-
gos írótalálkozót szervezett, ahol megismertette a település, és 
Vásárhely nevezetességeivel a lírikusokat, akik egymástól tanul-
va tudták tovább vinni a „magyar utat”. Véleménye szerint a 21. 
század költői és íróinak is afféle „lángoszlopoknak” kell lenniük: 
„fel kell mutatniuk olyan új gondolatokat, amelyek kifelé vezet-
nek a társadalmi zsákutcákból.”

A Kárász József Irodalmi Kör verses-zenés összeállításában 
elhangoztak többek között József Attila, Váci Mihály, Petőfi Sán-
dor és Wass Albert költeményei is. Az előadók szavaltak saját 
verseket is, Dani Imre költő, dalszerző pedig gitárra hangszerelt 
műveit adta elő. A műsort az erdélyi magyar író és költő, Wass 
Albert: Üzenet haza című poémája zárta, amelyet fényesi Tóth 
János irodalmi alkotó a közönséghez egy lépéssel közelebb lép-
ve mondott el, nagy sikerrel.

Ezután Kovácsné Rostás Erzsébet, a Székkutasi Olvasókör 
elnöke ünnepélyesen megnyitotta a kézimunka szakkör kiállítá-
sát, amelynek munkásságát már több helyi tárlat is bemutatta. 
„Büszkék vagyunk a székkutasi nők és férfiak alkotásaira” - fo-
galmazott. Ezen kézzel készített, népi motívumokat is tartalma-
zó dísztárgyakat, párnákat, terítőket és kötényeket hosszasan 
csodálták a résztvevők. „A hagyományőrzés és múltidézés szép 
alkalma volt a mai nap” – értékelte a kulturális estet az olvasó-
kör elnöke.

Az ünnepi műsoron közreműködött: Arany-Tóth Katalin köl-
tő, fényesi Tóth János irodalmi alkotó, Fehér József író, Dani 
Imre költő, dalszerző, valamint Haranghy Géza költő.

Rozgonyi Ádám

Rendhagyó 
honismereti óra 

Székkutason
A székkutasi Gregus Máté Általános Iskola ötödik osz-

tályos diákjainak tartott rendhagyó honismereti órát 
február 13-án Dani Imre, a Székkutasi Emlékház kiállí-
tási anyagának nagylelkű adományozója a múzeum épü-
letében.

A rendezvényről Dani Imre lapunknak elmondta, hogy a kis-
diákok nagy érdeklődést tanúsítottak a két világháború közötti 
időszak tárgyainak. Figyelmüket leginkább egy 1889-ben gyár-
tott mosógép kötötte le.

A kiállítás nagy részét maga Dani Imre gyűjtötte, és bár a ki-
állítás nem minden tárgyát tudták megtekinteni a gyerekek, de 
amit láttak, arról nagyon sok kérdést tettek fel. A paraszti, tanya-
si világ tárgyai olyan letűnt világot mutattak meg a gyerekeknek, 
amire már csak az idősek emlékeznek.


