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Új nevet kapott a Művelődési Ház
„1848-49 eszméje mélyen befészkelte magát a magyar 

néplélekbe. Március 15-e talán az egyetlen olyan ünnep, me-
lyet teljes konszenzusként fogad el a magyar társadalom” 
– mondta el ünnepi beszédében Szél István, Székkutas pol-
gármestere a március 15-i megemlékezésen.

Március 15-én, délelőtt emlékeztek meg Székkutason az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, vala-
mint hőseiről. Ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét az 
ünnepség, melyen Jakab Zoltán Tibor plébániai kormányzó és 
Vladár Sándor református lelkipásztor hirdetett igét. Ezt követő-
en a főtéren folytatódott a megemlékezés ünnepélyes zászló-
felvonással. Majd a ’48-as kopjafánál helyezték el a tisztelők a 
megemlékezés koszorúit.

A Művelődési Ház előtt tartotta meg ünnepi beszédét Szél 
István polgármester. Székkutas első embere a ’48-as esemé-
nyekről beszélt a jelenlévőknek és azokról a márciusi ifjakról, 
akik bíztak céljaikban, biztosak voltak hitükben és elszántak 
voltak a harcban. „Nyugodtan kijelenthetjük, hogy bár az el-
lenséges és túlerőben lévő hatalmakkal szemben elbukott a 
harc, a forradalom végül nyert, mert az általa képviselt eszme 
révén született meg a modern magyar nemzet. Március 15-e 
ezzel a nemzeti önállóság, a nemzeti egység, és a polgári jog-

egyenlőség ünnepévé vált. És ha időnként el is bizonytalano-
dunk, sosem feledhetjük el, hogy milyen dicső tettet hajtottak 
végre őseink” – hallhattuk Szél Istvántól, aki párhuzamot is 
vont a múlt és jelen között. „A mostani világban más kihívások 
elé nézünk és más helyi és országos gonddal kell megküzde-
nünk, de egy valamiben nem változtunk: most is tudjuk, hogy 
a nemzeti függetlenség, az önrendelkezés joga, egy olyan el-
idegeníthetetlen joga nemzetünknek, amelyet nem adunk 

egykönnyen. A 1848-49-es szabadságharc ezernyi szállal kötő-
dik mához, ezernyi útmutatást adhat a ma embere számára is. 
Európa jelenleg identitásválságban van. Újra meg kell találnia 
önmagát és célját, mert nem jár helyes úton. Magyarország az 
elmúlt években megerősödött és bizonyította életképességét. 
Bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk újra megvédeni Európát, 
ahogy tettük azt sok évszázadon át.”

Az ünnepi beszédet követően a Gregus Máté Általános Iskola 
Suli Színpadosai adták elő Márciusi ifjak című szerkesztett mű-
sorukat, melyet Kovács Lászlóné állított össze.

 „Kutas, Kutas, te csodás sík rónaság. Itt ringatta bölcsőnket 
édesanyánk. Hófehér kis tanyánk körül, diófán rigó fütyül. Ku-
tas, Kutas a madár is néked örül.” – Murgács Kálmántól szárma-
zik ezen idézet, akiről – ünnepélyes keretek között – elnevezték 
a Művelődési Házat, és akinek domborművét felavatták a kul-
túrház falán.

Murgács Kálmán, a Nemzeti Munka Érdemkeresztjével kitün-
tetett dalköltő és nótaszerző zenei hajlamát édesapjától örököl-
te, hiszen ő is jó hegedűs volt. Szerzeményeit saját maga adta 
elő, és az elsők között volt, aki a Zeneakadémia pódiumán a 
magyar nótát megszólaltatta. Nagyrészt saját szövegére 1936-ig 
300-nál több dalt szerzett. 1939-ig kétszáznál több dala jelent 
meg nyomtatásban. Több színdarabhoz szerzett kísérő zenét, 
ezen kívül versek, dalszövegek és színdarabok írásával is fog-
lalkozott. Murgács Kálmánt politikai okok és irredenta szellemű 
dalai miatt, kitiltották Budapestről, így 1947-1958 között Székku-
tason élt, ahol szeretettel, türelemmel tanította, nevelte a hoz-
zá forduló zenélni vágyókat. Az emlékét őrző helyiek szerint a 
székkutasi évei alatt közel harminc nótát szerzett. A nótaszerző 
hetvenhárom éves korában hunyt el.

A domborművet, melyet Lantos Györgyi szobrászművész ké-
szített, Szél István polgármester és Szabó Emese kulturális ta-
nácsnok leplezte le. „Fontosnak tartottuk, hogy olyan személy-
ről nevezzük el a művelődési házat, aki itt helyben is ismert volt, 
itt élt, alkotott, a település kulturális életét gazdagította. Az külön 
szerencse, hogy országszerte ismert személy volt. A település 
idősebb tagjai még személyesen is ismerték a dalszerzőt, így 
személyes kötődés is megvolt az ő nevéhez” – emelte ki beszé-
dében Szabó Emese települési képviselő, kulturális tanácsnok.

Ehhez kapcsolódóan egy kiállítás is várta az ünneplő közön-
séget az intézmény aulájában, illetve nótakörök találkozójára is 
sor került. A nótaszerző tiszteletére 2016-ban alakult meg a Mur-
gács Kálmán Nóta Klub, akik 13 népdalkör társaságában emlék-
műsorral tisztelegtek a művelődési ház névadója előtt.

RV
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A remény beteljesülése Székkutason
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szellemi-

ségében báloztak március 11-én, a Székkutasi Kistermelők 
Szövetségének szervezésében.

A Székkutasi Kistermelők Szövetsége minden esztendőben 
tart megemlékezést az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére.

Szél István polgármester így fogalmazta meg beszédében a 
forradalmi tett jelentőségét: „1848., a nemzeti összefogás egyik 
legelső és legjelesebb pillanata volt. A remény beteljesülésének 
korszaka.  Egy olyan pillanat, ahol a magyarság vállvetve küzdött 
az ország függetlenségéért és a szabad jövőért. Az itt élők akkor 
és a későbbi időkben is érezték a béklyótól, kötöttségektől men-
tes függetlenségnek a varázsát. Ezt a lángot mindig őrizték, és 
generációkról generációkra adták tovább. A mostani világban 
más kihívások elé nézünk, de egy valamiben nem változtunk. 
Manapság is meg kell küzdenünk időről-időre függetlenségün-
kért, szabadságunkért, döntéseink igazáért. Most persze nem 
Metternichnek, Haynaunak vagy Rákosinak hívják az elnyomó-
kat, hanem sok esetben láthatatlan erők vagy báránybőrbe bújt 

farkasok képében támadják a magyarok kivívott jogait, hatá-
raink biztonságát, hagyományaink és évezredes szokásainkat, 
amelyekkel szemben határozottan ki kell állnunk a saját igazun-
kért, ahogy tették azt őseink 1848-ban.”

A Gazdaköri bált Paplukács Dóra, a szövetség elnöke nyitot-
ta meg. „Próbálunk minél színesebb programokat szervezni, 
amelyekkel összefoghatjuk a gazdákat. Tavaly nyertem meg az 
elnökséget, és azóta az egyik legnagyobb eseménnyé nőtte ki 
magát a március 15-e körüli bál. Emellett ebben az évben szá-
mos szakmai programot szervezünk, hogy a gazdák minél több 
információhoz jussanak mind a pályázatokról, mind a terme-
lésről, mind az értékesítésről. Most körülbelül 40 fő tagja a Kis-
termelők Szövetségének, és a következő esztendők legnagyobb 
célkitűzése, hogy ezt a számot növeljük. Elsősorban a fiatalokat 
szeretnénk bevonni. Az elmúlt évet kicsit megnehezítette az, 
hogy nekem van egy másfél éves kisfiam, de így is sikeresen 
alakult a tavalyi év. A jövőben pedig szeretnénk minél több ren-
dezvényt létrehozni” – fogalmazott az elnök asszony.

Doráné Gyömrei Anita családi gazdaságban dolgozik: „Édes-
apám teremtette meg a gazdaságunk alapjait édesanyámmal 
egyetemben. 2008-ban indultunk a fiatalgazda pályázaton az 
öcsémmel, innentől datálható a mi hivatásos mezőgazdasági 
létünk. Gyarapítottuk a földterületeinket, később a sikeres állat-
tenyésztési pályázatoknak köszönhetően ez irányban is tudtunk 
bővülni. Amiben még fejlődnünk kellene, az a terménytárolás. 
A Kistermelők Szövetsége mindenben a segítségünkre van a kü-
lönböző előadásokkal, fórumokkal. ”

A vacsorát Vladár Sándor református lelkész és Jakab Zol-
tán plébániai kormányzó áldotta meg, melyet követően el is fo-
gyasztották a székkutasiak az étkeket.

A rendezvényen nemcsak székkutasiak vettek rész, jelen volt 
például Szenti Tibor néprajzkutató és neje Hódmezővásárhely-
ről, illetve Rév testvérvárosi település delegációja is a település-
re látogatott ezen jeles alkalomra.  

ÉR.

Mintha egy videójátékból lépett volna ki
Apáca, tűzoltó és Minecraft emberke is megjelent a Greg-

us Máté Általános Iskola farsangján, Székkutason a Művelő-
dési Házban.

A székkutasi iskola farsangja minden évben számos részből 
tevődik össze. Legfontosabb eleme természetesen a jelmeze-
sek felvonulása, emellett néhány zenés-táncos produkció is he-
lyet kap a programban, valamint a szülői munkaközösségnek 
köszönhetően farsangi fánk, büfé és zsákbamacska is rendelke-
zésére áll a gyerekeknek és családtagjaiknak. Végül pedig min-
dig a mulatságé a főszerep.

Minden osztály készül valamilyen módon a télűzésre. Előze-
tesen plakátokat készítenek a diákok, farsangi díszekkel, álar-
cokkal „öltöztetik fel” iskolájukat, illetve ezúttal a Művelődési 
Házat is. A délutáni farsangon az alsó tagozatosok valamilyen 
mesefigura, szuperhős vagy éppen állat bőrébe bújtak, míg a 
felsősök nem annyira szeretnek már beöltözni, így ők inkább 
táncolnak. A hetedikes lányok egy modern zenére mutatták be 
koreográfiájukat, melyet Zakariás Jolán tanárnő tanított be ne-
kik.

A Hófehérke és a hét törpe című mesét is színpadra vitték 
ezen a délutánon, melyet egyszer már előadtak az alsó tagoza-
tos gyerekek az iskola bálján, de annyira tetszett a közönségnek, 
hogy úgy döntöttek, újból bemutatják. A gyermekeket Molnár 
Adrienn pedagógus készítette fel. 

Az alsó tagozatosok közül Juhász-Nagy Kornél Minecraft em-
berkének öltözött. „Azért választottam ezt a jelmezt, mert meg-

van nekem ez a videójáték a gépen, és ez a kedvencem. Minden 
kocka benne, és egyébként horror játéknak készült, csak nem 
tudták teljesen megcsinálni” – mesélt a jelmezéről és a játékról 
Kornél, akinek bátyja, Juhász-Nagy Dániel apácának öltözött.

Mindkét jelmezt édesanyjuk, Juhász-Nagyné Tóth Tünde ké-
szítette. „Sok időbe telt, mert van otthon egy pici 8 hónapos lá-
nyunk. A Minecraft figura arcának elkészítése 4 órába telt az ap-
rólékos munka miatt” – tudtuk meg Tündétől, aki azt is elárulta, 
hogy Dani minek fog jövőre beöltözni (annyit megsúgunk, hogy 
kémény szerepel benne), de a többi maradjon a mi titkunk, egy 
év múlva kiderül. RV
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Újjászervezést ígér Szél István
Öt évre Szél István került a 

MAGOSZ vásárhelyi szerveze-
tének élére. Az új vezetőt arról 
kérdeztük, milyen tervekkel vág 
neki a mandátumának.

- A Magyar Gazdakörök Or-
szágos Szövetsége két éve keres 
új elnököt Hódmezővásárhely-
re, és én vállalkoztam arra, hogy 
újjászervezem a helyi gazdaéle-
tet – tudtuk meg Szél Istvántól, 
Székkutas polgármesterétől, akit 
a szervezet március 4-i közgyűlé-
sén választottak meg.

Az új vezetőnek számos elkép-
zelése van a jövőre nézve. Leg-

fontosabb célkitűzése, hogy a tagság aktívan működjön, és új 
embereket toborozzon.  Szeretné az érdekvédelmi munkát is 
magas színvonalon végezni, ezért egy nyolcfős tanácsadói testü-
letet hoztak lére. Ennek feladata, hogy a helyi és a megyei elnö-
köt, valamint a térség országgyűlési képviselőjét, Lázár Jánost 
olyan helyi vagy országos tanácsokkal, javaslatokkal lássák el, 
amik által segíthetik a gazdálkodók mindennapjait.

Szél István munkáját két elnökségi tag, Rostás János gazdál-
kodó, székkutasi települési képviselő és Kucsora Péter vásárhe-
lyi fiatal gazda segíti. A közgyűlésen nevet módosítottak, így a 
szervezet Hódmezővásárhely és Térsége Gazdakör lett.

Az elnök még elmondta, lehetőség szerint pályázati forráso-
kat vennének igénybe. Annál is inkább, mert ideiglenes székhá-
zat hoznának létre, valamint közösségi programokkal erősíte-
nék a környékbeli gazdák összetartozását.

Megyeri József

„Vegyél kezedbe” – a szembenézés versei
Megtelt március 13-án, délután a hódmezővásárhelyi Né-

meth László Városi Könyvtár olvasóterme, ahol a székkutasi 
Sulyok Csaba földrajz-történelem szakos tanár első verses-
kötetével ismerkedhettek meg a résztvevők. A Kárász József 
Irodalmi Kör szervezésében létrejött esemény során fényesi 
Tóth János irodalomszervező, költő beszélgetett a szerzővel.

A „Vegyél kezedbe” egy válo-
gatott verseket tartalmazó kötet, 
tematikus szempontok alapján 
próbáltam összeválogatni a 2008 
óta született műveimet. Székku-
tasi vagyok, így a vidéki ember 
és a táj jellemzőit, illetve ezek 
kapcsolatát próbáltam megra-
gadni. Továbbá kezdettől fogva 
érdekelt az egyén és a társada-
lom kapcsolata, konfliktusa, el-
sősorban negatív szempontból: 
azok a küzdelmek, amelyeket az 
egyén átél a hétköznapok során. 
Már gyerekkoromban is mozgo-
lódott bennem, hogy a világról 

alkotott gondolataimat kifejezzem, de ekkor még nem éreztem 
a kifejező képességemet méltónak ahhoz, hogy ezt versek for-
májában megtegyem. A szerelem érzése ütötte át ezt a gátat 
bennem, ez tudott akkora motivációt adni, hogy elkezdtem eb-
ben a témában alkotni. Azóta gyakorlatilag bármilyen témában 
tudok verset írni. Az idők során úgy érzem, én is és a műveim is 
megértek a kiadásra. Alkotásaim elsősorban Székkutashoz kap-
csolódnak, fizikailag és térben is ott íródnak, de ha történelmi 
síkon nézzük, Hódmezővásárhelyhez is köthetőek, hiszen a két 
település társadalma hasonló, így úgy gondolom, a vásárhelyiek 
is magukénak tudják őket érezni. A mű címe arra a gondviselés-
re utal, amelyre mindenki vágyik, amikor valami rossz történik 
vele, amelyhez imádkozunk, hogy védjen, óvjon és segítsen. 
Persze sugalló célzata is van, „vegyél kézbe és olvass el” – me-
sélte kötetével kapcsolatban Sulyok Csaba.

A 29 éves tanár versei üzenetét úgy határozta meg, hogy azok 
segíthetnek szembenézni az egyént ért negatív helyzetekkel. 
Véleménye szerint, amíg nem tudatosítjuk magunkban a ben-
nünket érő sérüléseket, addig pozitív változás sem érhető el.

Kötetének bemutatóján fényesi Tóth János irodalomszerve-
ző, költő beszélgetett vele, amelynek során szóba kerültek olyan 
kérdések, mint például a kötet szerkezete, Sulyok Csaba ked-

venc írói, költői, akik hatottak rá, a művében szereplő képek, 
valamint előtérbe került a szerzőre jellemző alkotási folyamat is. 
A párbeszéd-jellegű formációt az alkotó verseinek felolvasása 
szakította meg időről- időre, amelyet a Bethlen Gábor Reformá-
tus Gimnázium néhány tanulója adott elő – ezáltal hangulatké-
pet kaphattak a résztvevők a kötetről.

Művének szerkezetét tekintve megtudhattuk, a gyerekkori 
élményekkel kezdődő művet a szembenézéssel kapcsolatos 
versek követik, majd az ‚56-os forradalomhoz köthető írások 
egyféle energiát adnak az összeállításnak, Mező című befejező 
írása a megnyugváshoz irányítja az olvasót.

A szerző kedvenc írói között említette Pilinszky Jánost, Jó-
zsef Attilát és Nagy Gáspárt, aki – véleménye szerint – a Kádár 
korszak idején is az ‚56-os forradalom eszméit szem előtt tartva 
tevékenykedett.

Alkotói folyamatát Sulyok Csaba a telítődő pohárhoz hason-
lította: „A lélek egy pohár, amely folyamatosan telítődik az él-
mények során, majd amikor már tele van, akkor kell kiírnom 
magamból az érzéseimet, s így születik meg az adott vers.”

A kötet borítója Karácsony Tamás alkotása, a műben szerep-
lő tájképek a szintén székkutasi Bozó Tünde fotói, aki Hódme-
zővásárhelyen készítette képeit.

Felolvastak: Láda Zsófia, Tar Nóra, Pap-Takács Kata, Halász 
Viktor, Kucsera Milán.

Dani Imre költő, dalszerző pedig kellemes zenével idézte 
meg azt a légkört, amely jellemző a kötetre: a vidéki életérzést, 
az emberek hétköznapi problémáit.

Ács Helga
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Pókember Székkutas védelmére kelt 
A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda gyermekei farsangi 

mulatságon űzték el a telet. A fellépőket nem csak a sze-
replés vágya hajtotta, hanem az utána begyűjtött fánk és 
üdítő is.

A tavalyi évhez hasonlóan az idei is a gyerekek önfeledt szó-
rakozásáról szólt. A farsangi délután alkalmával beöltözhettek 
a kicsik, és még kézműves foglalkozásokon is részt vehettek, 
továbbá finomságokkal is megtömhették a hasukat. Az édesség 
stílusosan farsangi fánk volt.

Népszerű maskaráknak számítanak a szuperhős jelmezek 
a fiúk körében, tehát Székkutas védelme tökéletesen biztosít-
va volt, a Supermaneknek és Pókembereknek köszönhetően. 
Ugyanilyen biztonságban érezhették magukat a kislányok is, 
akik jellemzően Hófehérke, királylány, valamint hercegnő jel-
mezekbe burkolóztak.

„A székkutasi óvodában folyamatosan zajlik az élet, a gyere-
kek és pedagógusok a farsang után sem lazítanak. A nagycso-
portosokat már az iskolára vértezik fel, hogy a váltás az óvoda és 
az iskola között zökkenőmentes legyen. Tervben van egy szülői 
klub kialakítása is, ahol gyakorlati tanácsokat, és jövőbeni lehe-
tőségeket osztanak meg a családokkal” – tudatta Lázár Judit, az 
intézmény vezetője.

Kovács Kamilla ötéves, és méhecskének öltözött a farsan-
gon. Arról is mesélt, hogy jövőre mi szeretne lenni.

A hat és féléves Kizur Klementina, rút boszorkánynak öltö-
zött. Mesekönyvekből hallott erről a szereplőről, ezért választot-

ta. Édesanyjától kapta a jelmezét, jövőre pedig tigris szeretne 
lenni.

sk

Bekukkantottak az iskolába
Az általános iskolai beiratkozás előtt, március 9-én „Be-

kukkantó” délelőttöt tartottak a Klauzál Gábor Általános Is-
kola Gregus Máté Tagintézményében, melyre a nagycsopor-
tos ovisokat és szüleiket várták, hogy bepillantást nyerjenek 
az iskola mindennapjaiba, ismerkedjenek az új környezettel 
és a tanító nénikkel.

9 órától az óvodások az első osztályosokkal együtt láttak 
munkához. Közös éneklés után a tavaszról beszélgettek, majd 
finom motorikát és szem-kéz koordinációt fejlesztő játékos fel-
adatokat végeztek. Az órát mese és ahhoz kapcsolódó rajzos 
illusztráció színesítette. 

10 órától az óvodások az első osztályosok testnevelés órá-
jához csatlakoztak, ahol vidám, zenés bemelegítéssel kezdtek, 

majd rendgyakorlatokkal is megismerkedhettek. Az órát állatu-
tánzó feladatokkal folytatták és kipróbálhatták magukat egy 
akadályokkal tarkított pályán az iskola jól felszerelt tornaszobá-
jában. Az óra vicces játékkal fejeződött be.

Az utolsó órában a negyedikesekhez látogattak el a leendő 
elsősök. A közös foglalkozáson először énekeltek, táncoltak, 
majd térbeli gólyát készítettek. A kicsik körében nagy tetszést 
aratott az interaktív tábla. Gryllus Vilmos dalaira „gólyaröptetés-
sel” zárult a közös délelőtt. Az ovisok nagyon érdeklődőek, kí-
váncsiak voltak és szemmel láthatóan jól érezték magukat, bár 
kicsit elfáradtak. Reméljük, szeptemberben  iskolánk új kisdiák-
jaiként köszönthetjük őket.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető
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Feljelentést tett  
a polgármester

Számviteli fegyelem megsértése és sikkasztás gyanúja 
merült fel Székkutas Község Önkormányzatának egyik intéz-
ményénél.

Szél István a március 6-i héten fordult a Hódmezővásárhelyi 
Rendőrkapitánysághoz. – Az egyik önkormányzati intézménynél 
belső ellenőrzést végeztek, ami során számviteli fegyelem meg-
sértése és sikkasztás gyanúja merült fel. Ezért tettem büntetőfel-
jelenést ismeretlen tettes, tettesek ellen – ismertette a település 
polgármestere. A rendőrség kivizsgálja az esetet, bővebb tájé-
koztatás később várható.

Hunyák Zsuzsanna, a község jegyzője távozott a polgármesteri 
hivataltól. Szél István kijelentette, ennek nincs köze az ügyhöz, de 
közös megegyezéssel úgy döntöttek, külön folytatják a munkát.

Megyeri József

Kovács Leila ismét  
jó sportoló-jó tanuló 

Már hagyomány, hogy 
minden évben díjazzák a 
hódmezővásárhelyi spor-
tolók, sportvezetők, testne-
velők munkáját.  

A Városi Sportnapon 2009 
óta minden évben díjazott 
volt a székkutasi Kovács Le-
ila, aki a Hódiák SE atlétája. 
Idén a kimagasló sport és 
tanulmányi eredményeiért 
vehette át a fődíjat felsőokta-
tásban tanuló lányok között a 
jó sportoló- jó tanuló kategó-
riában. Pályafutása során ál-
talános iskolás, középiskolás 
korában is elnyerte már kor-
csoportja fődíját.

Leila a pécsi egyetem hall-
gatója, s az elmúlt évben az 
utánpótláskorúak mezőnyé-
ben az országos bajnokságon bronzérmet szerzett gerelyhají-
tásban. Meghívást kapott a korosztályos válogatottba, s a ma-
gyar válogatott tagjaként nemzetközi versenyen megjavította az 
egyéni csúcsát is. A felnőtt országos bajnokságon is döntős volt, 
majd a Szuper Ligás küzdelemsorozatban a döntőben 5. helye-
zést ért el.

Új gépekkel a dűlőutakért
Székkutas községe megközelítőleg 215 km-nyi dűlőúttal 

rendelkezik, amelynek karbantartása nem egyszerű fela-
dat, a javítások során ugyanis több problémával is szembe 
kell néznie a településnek. Februárban egy vidékfejlesztési 
program keretein belül azonban olyan eszközökre pályáz-
tak, amelyek használata minőségi eredményeket hozhat a 
dűlők állapotában. 

„A dűlőutakat nemrégiben a Vadásztársaság közreműködé-
sével javították, és folyamatos karbantartást végeznek a vállal-
kozók ezeken a területeken, ugyanakkor az általunk beadott pá-
lyázat eredményeképpen saját kezünkbe vehetjük a 215 km-nyi 
út javítását olyan speciális célszerszámokkal, mint az MTZ 920.3 
traktor és a gréder. A dűlőkarbantartás egyik nagy problémája 
jelenleg, hogy padka marad utána, egy teknő-szerű utat alakítva 
ki, ezáltal a csapadék megáll ezekben a mélyedésekben, amely 
tovább áztatja az utat, később szikkadnak. Az általunk megpá-
lyázott két eszköz mindezen nagy mértékben tudna enyhíteni. 
Továbbá lényeges, hogy akkor fogjuk a szükséges részeken el-
végezni a javításokat, amikor az időjárás megfelelő erre, tehát 
a dűlőutaknak földnedves állapotba kell kerülniük, így ezek fel-
lazítása és visszatömörödése is megfelelő időpontban történik” 
– tájékoztatott Libor Ferenc, Székkutas Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének tagja.

A székkutasi képviselő kitért arra is, hogy a megfelelő szer-
számok mellett kiemelten fontos lenne a gazdák odafigyelése 
is. „A gazdák sajnos felelőtlenül ráhajtanak azokra a részekre 
is, amelyek még nem száradtak ki, így traktornyomos dűlőutak 
alakulnak ki, személyautóval nem igen lehet őket használni. Ez-
zel megkeserítik azoknak az életét, akik életvitelszerűen tanyán 
élnek és minden nap használják ezeket az utakat. Illetve sok 
helyen a dűlőutak nem az eredeti helyükön futnak, mert noha 
az erdősávokat kimérték a gazdáknak, ezek önmagukban ter-
jeszkednek, és ezeket az újonnan létrejött részeket a gazdák-
nak kellene kordában tartani. Ha elkezdjük a dűlőutakat karban 
tartani, ott kellene helyre állítani, ahol azok, földhivatali szem-
pontból valójában léteznek. Testületi ülésen felvetettem ennek 
a problémáját, megoldásra vár ennek kivitelezése.”

A község által megpályázott projekt összértéke közel bruttó 
12 millió forint, ebből Székkutas Község Önkormányzat Képvi-
selőtestületének önrésze közel 1,8 millió forint. A pályázat ered-
ményhirdetésére még nem került sor.    

Ács Helga
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Piroska nyomában az Emlékpontban
A német író, Hugo Hartung az 1920-as évek elején járt Vá-

sárhely-Kutason, s az itt szerzett élményein alapul a német 
nyelvterületen mind a mai napig népszerű regénye, valamint 
az annak alapján készült film, a Gyakran gondolok Piros-
kára. Baté Szilveszter negyedszázada kutatja a történet hát-
terét, amelyről Románc és elmúlás című filmjének második 
feldolgozásában számolt be.

Baté Szilveszter elmondta: az elmúlt években sikerült felven-
nie a kapcsolatot a regénybeli Piroska, valójában Késői Katalin 
fiával. Katalin mindössze tizenhárom éves volt, amikor Hartung-
gal a Fekete Sasban rendezett mulatságon találkozott, s bár az 
akkor húszéves írót megérintette a lány szépsége, szó sem le-
hetett közöttük románcról, arról meg végképp nem, hogy a lány 
Hartung után utazzon egyedül a Balatonra.

Az igazi Piroska valódi történetéről Baté Szilveszter elmond-
ta: az elismertvásárhelyi családból származó lány férjhez ment 
a katonaorvos Draskovics Pálhoz, akinek a nevén – hivatása 
miatt – egy kisebb birtok volt. Ennek okán 1945 után kuláknak 

bélyegezték őket, s bár ingyenesen felajánlották az államnak a 
földterületet, menniük kellett. Csorváson húzták meg magukat, 
ahol a férj megbetegedett és nem élhette meg harmadik gyer-
meke születését. A családot az éhezéstől a rokonok jószívűsége 
mentette meg, s végül a Dunántúlon telepedtek le.

Katalin 1965-ben Budapesten ismét találkozott Hugo Har-
tunggal, akit kérdőre vont a regénybeli történet és a merőben 
más valóság közötti eltérés miatt, ám a német író – aki a regény-
ből készült film forgatókönyvét is jegyzi – kijelentette: az írói sza-
badság adott számára lehetőséget a történetnek a valóságnál 
romantikusabb átírására és mint ezt Baté Szilveszter indokolta, 
a szereplő nevének megváltoztatásával is igyekezett óvni Kata-
lin tisztességét.

Katalint megviselte a találkozás és visszavonultan élte életét 
2003-ban bekövetkezett haláláig. Bár Baté Szilveszter találkozott 
vele és gyermekeivel is, azonban meg kellett fogadnia, hogy 
nem árulja el, melyik településen él a család.

(Forrás: Emlékpont, Arany-Tóth Attila)

Tisztelt Székkutasi Polgárok! 

Az aszfaltozással és a szennyvízberuházással  
kapcsolatban panaszaikat, észrevételeiket 

(pl: megsüllyedt bekötővezeték,  
hiányzó teherbíró fedlap stb.) 

bejelenthetik személyesen 
a Polgármesteri Hivatalban, telefonon a

+3662/593-050-es számon, 
illetve elektronikusan 

a titkarsag@szekkutas.hu címen. 

Székkutas Község Önkormányzata

Családi események
Február hónapban:

Születés: nem volt.

Házasságkötés: nem volt.

Elhalálozás: Gorcsa János.

A Székkutasi Kismackó Családi Bölcsôdébe 
és a Líbor Ilona Óvodába 

a beiratkozás idôpontjai az alábbiak:

2017. április 24. 8.00-16.30
2017. április 25. 8.00-16.30

Pótbeiratkozás:
2017. április 28. 8.00-16.30

Bôvebb információ a www.szekkutas.hu oldalon. 
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A megbocsátásról szólt a megemlékezés
Székkutas Község Önkormányzata a kommunizmus ál-

dozatainak emléknapja alkalmából községi megemlékezést 
tartott a Művelődési Ház melletti szoborparknál. Vladár Sán-
dor református tiszteletes és Jakab Zoltán katolikus plébá-
niai kormányzó tartottak beszédet.

Egy 2000 júniusában elfogadott törvény értelmében február 
25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kovács Bélát, 
a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon – a 
kommunistákkal szembeni kiállása miatt –  a szovjet hatóságok 
teljes mértékben jogellenesen, a képviselői mentelmi jog elle-
nére letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. Ott nyolc évet 
töltött fogságban.

Székkutason 2008-ban állítottak emlékművet a Művelődési 
Ház mellett, azóta minden évben koszorút helyeznek el az áldo-
zatok előtt tisztelegve és róluk megemlékezve.

A megemlékezés kezdetén, a Himnusz eléneklését követő-
en, Szabó Emese települési képviselő arról beszélt, hogy miről 
is emlékezünk meg ezen a napon: „a kommunizmus úgyneve-
zett feketekönyve körülbelül 100 millióra teszi a kommunizmus 
áldozatainak számát az egész világon. Kelet-Közép-Európában 
az éhínségben, a kényszermunkatáborban, vagy a kivégzés által 
elhunyt áldozatok száma eléri az egymilliót, de a rendszer áldo-
zata volt az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbé-
lyegeztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás 
lehetőségétől ebben a korban megfosztottak, testileg és lelkileg 
megnyomorítottak” – mondta el Szabó Emese.

A Gregus Máté Általános Iskola diákjai az emlékműnél fel-
állva, égő fáklyákat tartva hallgatták meg a lelkészek megem-
lékező beszédét, akik mindketten a megbocsátásról beszéltek. 
„Az események vége ott van, hogy Isten mindent lát, és egyszer 
majd a maga módján – ahogy ő elrendeli – igazságot fog szol-

gáltatni. És az igazságnak hangzania kell. Nem azért, hogy akik 
rosszat tesznek, vagy a gonosz oldalra állnak, azokat mi gyűlö-
lettel vegyük körbe, még ha emberileg nézve meg is érdemel-
nék” – hallhattuk Vladár Sándortól.

„Jézusért nem csak kortársai haltak vértanúhalált, hanem 
azóta is sok helyen üldözték azokat, akik a tízparancsolat szel-
lemében a becsületes, igazi erkölcsi, keresztény értékek szel-
lemében kívántak élni. De soha annyian nem haltak meg érte, 
mint a 20. században, főleg a kommunista üldözések folyamán. 
Csupán a Szovjetunióban 20 ezer szerzetest öltek meg a hité-
ért” – mondta el Jakab Zoltán, aki példát is említett attól a sze-
mélytől, akitől a papi hivatását kapta, és aki börtönben volt hite 
miatt. „Amikor megkérdeztük őt a hittanórán, hogy mi történt, 
sokat szenvedett-e, akkor nem állt verni a mellét, hogy mennyit 
szenvedett az Úr Jézusért, vagy amikor a hóhérlegényekről ér-
deklődtünk tőle, nem a gyűlölet, a harag hangján szólt, hanem a 
Bibliából Jézus megbocsátó szeretetének a szavait idézte vissza 
számunkra.”

A megemlékezés végén koszorút helyeztek el az emlékmű-
nél.

RV


