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Aki nem köt rá a hálózatra,
talajterhelési díjat kell majd fizetnie
Székkutas képviselõ-testülete rendeletet alkotott a talajterhelési díjról. Ezt annak kell
fizetnie, aki mûszakilag rendelkezésre álló szennyvíz közcsatornára nem kötött rá. A
településen körülbelül 35 háztartást érint a díj. (Írásunk a Csatornázási Hírmondóban)
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Székkutason is megalkották a
tiltott közösségellenes magatartások rendeletét
Május 21-én délután ült
össze Székkutas képviselõtestülete, amelyen többek
között elfogadta a testület a
tiltott közösségellenes magatartásokat szankcionáló
rendeletet is.

Túri Csaba, a Kagylóhéj
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje elmondta: a törvényalkotók megértették a „súgást”,
hogy az iskoláztatási támogatás csak iskolába járó gyermek után járjon, így érhetõ el

Kedvezményes étkeztetésben, ingyenes taneszközre jogosultak lehetnek a rászorulók, és a jegyzõ új hatásköre
lett, hogy védelembe vegye az
50 igazolatlan óránál többet
hiányzó gyermeket, ami a veszélyeztetõ okok kizárását is
eredményezni szokta. Tíz óra
hiányzás után értesítették a
szülõt, 50 óra után felfüggesztették az iskoláztatási támogatást pénzben, csak természetben kaphatták meg, vagy a
gyermek nevén külön számlán gyûjtötték. Március 1-je óta
a jegyzõ 16 év felett kezdeményezheti, hogy meg is vonják a
hiányzó gyermek támogatását.

csak az igazolatlan hiányzások számának csökkentés.
További javaslatuk, hogy a
támogatást ne csupán a 16 év
feletti hiányzóknak ne fizessék ki, csak ez hozhatja el a
következetes iskolába járást.
Túri Csaba hozzátette: az esetszám átlagosnak mondható,
az egykor kimondottan veszélyeztetett település átlagos
helyzetûvé vált, viszont a kliensek nagy része ugyanaz, aki
egy éve gyermekként, most
szülõként találkozik a szolgálattal. A beszámolót egyhangúlag fogadta el a testület.
Szilágyi Zoltánné gondozó
a családi napközirõl szóló
beszámolójában kiemelte: a

2009 óta mûködõ napközire
van igény, 12 három év alatti
gyereket írattak be, nyolcan
kezdik meg szeptemberben
az igénybe vételt. Most a 10
gyermekbõl heten veszik
igénybe naponta a napközit,
amely segítség a munkát
vállalni kívánó szülõk részére,
és a nehezen élõknek is segítség, hiszen naponta háromszor ingyenes étkeztetést
kapnak és személyiségfejlesztõ foglalkoztatást. Mindez segíthet a településnek a fiatal
szülõk megtartásában.
Az állattartási rendelet
megalkotása során elhangzott:
rögzíteni kell a haszonállatok
és kedvtelésbõl tartott állatok
tartását, a védõtávolságokat és
a trágyaelhelyezés szabályait,
és a kóbor állatok elhelyezésének szabályait is. A mezõgazdasági bizottság javasolta,
hogy a védõtávolság kerüljön
ki a rendeletbõl, míg a trágyatárolás szabályait megszegõk
bírságban részesüljenek. A
polgármester
kijelentette:
nem az állattartás ellen van a
testület, hanem a rendezett
tartást akarják biztosítani a
településen, hozzátéve: más
szabályok vonatkoznak a belterületen és a tanyákon állatot
tartókra. A védõtávolságok
nélkül megfogalmazott rendelettervezetet a képviselõk egyhangúlag elfogadták.
Megalkották a székkutasi
tiltott közösségellenes maga-

tartásokról szóló rendeletet,
mivel nem lehet szabálysértésként büntetni, ezeket az
önkormányzat ellenõrzi, és
helyszíni bírságot alkalmaz –
jelentette ki Hunyák Zsuzsanna, hozzátéve: a helyszíni bírság 5-tõl 50 ezer forintig
terjedhet, a közigazgatási bírság 30-tól 150 ezer forintig.
Illegális szilárd és folyékony szemételhelyezésért 40
ezer forint, járdatisztítás,
fûvágás elmaradása esetén a
tétel minimálisan 10 ezer
forint, a padok, kandeláberek
rongálóit 30 ezer forinttal
sújtják, aki közterületi fát vág
ki bejelentés nélkül, 15 ezerre számíthat, aki közterületen
italozik, 30 ezer forint bírságot kaphat. Az ingatlanát nem
tisztán tartó, gyommentesítõ
5 ezer forintos bírsággal
sújtható, még ha a kerítéssel
nem takart porta gazos is. A
gaztalanításra fognak idõt
hagyni, de ha nem teszi meg,
kiróják a bírságot. Ha az illetõ
nem fizet, közigazgatási bírságot kaphat – magasabb
értékben –, ha ezt nem
kívánja befizetni, közmunkára válthatja át.
Erzsébet utalványt fognak
kapni a székkutasi természetbeni juttatásra jogosultak –
döntöttek egyhangúlag a képviselõk, és döntöttek arról,
hogy július 1-étõl még egy
tanyagondnoki szolgálat induljon el a községben.

Zenekarok, DJ-k és civil programok a harmadik Mezin
A tavalyi évben is nagyon nagy sikert
aratott az akkor két éves Mezi Fesztivál
Székkutason, idén pedig még nagyobb
fába vágták a fejszéjüket a szervezõ fiatalok, értékelte a 2012. júliusi programsorozatot Szél István polgármester. A
háromnapos rendezvény médiatámogatója a Rádió 7 és a promenád.hu.
Gulyás István és neje, valamint Horváth
Zoltán
vezetésével
tucatnyi
lelkes
székkutasi önkéntes fiatal segíti idén is a
szervezõ és rendezõ munkát a településen.
Az ötletgazdák az idén pályázatot is beadtak a lebonyolítás költségeire, melyen
azonban sajnos nem nyertek, így a tavaly
megfogalmazott álom, az Edda, a Republic,
vagy hasonló kaliberû zenekar fellépésével

nem számolhatnak, de a több helyszínen
folyó 3 napos rendezvény sokszínûségével
kárpótolnak minden kilátogatót.
A programok július 13-án, pénteken
kezdõdnek, akkor délben teremfoci baj-

Képünk a tavalyi
Mezi Fesztiválon készült

nokság indul, majd koncertek kezdõdnek a
sportpályán, ahol fellép a Sweetchuck, a
Punk 'n' Roll és a vásárhelyi Rockefeller
Fazekas János vezetésével. A péntek éjszakai programban pedig ismert DJ-k szórakoztatják a közönséget, de fellépnek a nagy
népszerûségnek örvendõ hastáncosok is.
A szombati napon a kakasszéki tó partján
horgászverseny és kutyás bemutató kezdõdik, a sportpályán pedig egymást váltják a
sport, tánc és civil programok. Este fellép a
Traubi, a Szekció, az Exon és a J3.
Vasárnap folytatódnak az elõzõ napi
sport és civil programok, majd este indulnak a rock koncertek, a Moped Rock Band,
a Jump Rock Band és a tavaly nagy sikert
arató Blues Company fellépésével.
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Mûsorral búcsúztak az ovitól
A Ficánka csoport csöppnyi tagjai adtak számot tudásukról a szülõknek bemutatott mûsorukban a székkutasi
óvoda évzáróján június 2-án.

A nagycsoport ballagása 10
órakor vette kezdetét, ami
elõtt Kecskeméti Károlyné
köszöntötte az árnyas fák alatt
a szülõket, rokonokat. El-

mondta, az iskolába elballagó
nagycsoportosok meg fogják
állni a helyüket, hiszen kiváló
nevelést kaptak az ovi falai
között.

A ballagó kicsik mûsorában népi játékokat és mondókákat, jeleneteket vegyítettek
a nevelõk, így a meghatott
pillantásokon és a temérdek
fényképezõkattintáson
túl
még kacagást is csaltak búcsúmûsorukkal a közönség
arcára.

Vásárhelyen és Orosházán
tanulnak tovább az elballagott diákok
A székkutasi Gregus Máté
Általános iskola nyolcadikosai június 16-án délelõtt
búcsúztak iskolájuktól. Szél
István polgármester könyvajándékkal kívánt sikeres
jövõt a végzõsöknek, és arra
ösztönözte õket, hogy ne legyenek szürke emberek, tanuljanak és küzdjenek egyéni sikerükért.

A végzõsök kétharmada
vásárhelyi középiskolát választott, és kétharmaduk szakközépiskolában folytatja ta-

nulmányait. Ketten az orosházi Táncsics Gimnázium
nyelv szakára nyertek felvételt, és egy tanuló a csongrádi
vadász-vadõr iskolában tanul
tovább.
A nyolc év alatt minden
bizonyítványában csak ötös
szerepel Tarczali Leventének,
és amellett, hogy könnyedén
tanult, futballozott is, és az

idén két országos történelemversenyt is megnyert. Elismerésben részesült Horváth Zsuzsanna is, aki jeles tanuló,

angol és szövegértési versenyek indulója és emellett kiváló kézilabdás is. Tembel Tibor
igazgató elmondta: nemcsak
a legkiválóbbakat, de a jó
eredményt komoly munkával
elérteket is az alsóbb osztályok tanulói elé állítják példaként. Így kapott elismerést
Kiss Erzsébet, Balázs Döme és
Szakáll Soma, akik nemcsak
a tanulásban teljesítettek becsülettel, de az iskolaközösségért és a sport területén is
helyt álltak.

Székkutasi
Magazin
július 6-án,
pénteken 13.15-kor
a Rádió 7 mûsorán
az FM 97,6 és 107.0 MHz-en!

Hírek, aktualitások,
események a község életébõl!
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Lovasnap egy kis kultúrával fûszerezve
Kicsit csípõs reggel, de
verõfényes idõ indította útra
május 26-án a XII Székkutasi
Lovasnapot, amelynek rendezésére Leader pályázaton
nyert támogatást a Lovasklub.

tertõl vehették át a legjobb
fogathajtók.
Az egész napos programot
a helyszínen profi rendezés,
elektromos célberendezés segítette, de nem voltak híján
árusoknak sem, így sem éhen,

Nagyló kategória:
1. Kotolák Tamás (Orosháza),
2. Olasz Lajos (Hódmezõvásárhely), 3. Deli Dániel (Csanádpalota), 4. Kapocsi János
(Székkutas), 5. ifj. Harmati Albert (Nagymágocs), 6. Lénárt
Reggel hagyományosan
ünnepi felvonulással mutatkoztak be a falu lovasai és fogatosai a település utcáit
végigkocsizva, amelyre gumiskocsin a vállalkozó szelle-

sem szomjan nem maradt
senki. A lovasnap ezúttal kulturális töltetet is kapott, hiszen
estére vártak mindenkit a másik helyszínre, a mûvelõdési
házba, ahol felléptek a Nagy-

mû Kamilla Népdalkör örökifjú asszonyai is elkísérték
õket, így népdaltól volt hangos
Székkutas. A régi piactéren
ezután kezdõdtek a programok. A Himnusz valamint
Fehér Imre a lovasok elnökének és Rostás Péter alpolgármester köszöntõ szavai után
belevágtak lovas programokba, melyek között délelõtt és
délután akadályhajtás, közte
pedig fuvaros verseny is
szerepelt gumis kocsikkal. A
díjakat Szél István polgármes-

mágocsi Mazsorettek, valamint Koltai Zoltán nótaénekes
és zenésztársai egy fergeteges
nótaesttel.
A lovasverseny eredményei:
Póni kategória:
1. Fehér László (Székkutas), 2.
Bálint László (Hódmezõvásárhely), 3. Tóth Attila (Orosháza), 4. Héjjas Gyula (Orosháza), 5. ifj. Fehér Imre (Székkutas), 6. Lénárt Sándor
(Orosháza)

Imre (Orosháza)
Fuvaros kategória:
1. Pap János (Székkutas), 2.
Miklós János (DerekegyházÓtompahát), 3. ifj. Deák János
(Székkutas)

Programajánló
A Sóshalmi Olvasókör 2012. június 30-án rendezi meg
hagyományõrzõ aratási ünnepségét, az olvasókör
területén.
A rendezvény lebonyolításában segítõ közremûködõként
részt vesznek a Székkutasi Olvasókör és a Székkutasi Lovas
Klub tagjai. Zenél Rigó Péter.
A mûsorhoz és a kézmûves foglalkozáshoz segítséget nyújt
a hódmezõvásárhelyi Bessenyei Ferenc Mûvelõdési
Központ.
A program:
10.45 órakor: lovasok és lovas fogatok indulása
Székkutasról, a Polgármesteri Hivataltól.
Kb. 11.45 órakor: fogatok érkezése és fogadása a Sóshalmi
Olvasókörnél.
12.00 órakor: kivonulás a búzatáblához, kézi aratás.
13.00 órakor: köszöntõk, majd a Táltos Iskola színjátszó
csoportja és a Kamilla Dalkör mûsora.
13.30 órától: ebéd.
Árendás Néptáncegyüttes mûsora.
Étkezés elõzetes igénylés esetén lehetséges (jelentkezési az
ismert szervezõknél).
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A rendõrautóba is beültek az óvodások
A székkutasi óvodában június 12-én délelõtt tartották a
nagycsoportosok záró ovizsaru foglalkozását. A gyerekekkel
a nyári szünet veszélyeirõl beszélgetett Máté Alexandra
törzsõrmester, a vásárhelyi kapitányság munkatársa, és a
foglalkozás végén a gyerekek beülhettek a rendõrautóba is.

A keddi találkozáson a
rendõrnõ a strandok veszélyirõl is beszélgetett a gyerekekkel, akik már tudják, hogy ha

nek szüleik ezekrõl a témákról – összegezte a foglalkozások tapasztalatait Máté Alexandra, aki ezen a napon
rendõrségi mikrobusszal érkezett az óvodába. A kicsik a
nap fénypontjaként beültek a
hatósági jármûbe, amelynek
kipróbálták a szirénáját és a

hangos beszélõjét is. A nagycsoportos Domján Szimonetta a foglalkozás során érintett ismeretek közül a vízparti
szabályok betartását említette
meg, míg csoporttársa, Földházi Bandika kijelentette: idegennek soha nem szabad
ajtót nyitni.

vízi csúszdáznak, a szülõknek
a medencébe érkezéskor kell
segíteni a gyerekeket. Sok
gyerekkel otthon is beszélget-

Székkutason zárta az évet a kistérség óvodai intézménye
A székkutasi óvodában
tartották évzáró értekezletét
a kistérség óvodái. Molnárné Dobsa Magdolna óvodavezetõ elmondta: fontosnak
tartott a helyszín kijelölése
alkalmával, hogy a vásárhelyi óvodákban dolgozó kollégái is megismerjék a székkutasi tagintézményt.
Jó döntése volt a székkutasi képviselõtestületnek, amikor a vásárhelyi kistérség kezelésébe adta pedagógiai
intézményeit – jelentette ki az
óvónõket köszöntõ Szél István
polgármester,
rámutatva:
amellett, hogy a település
évente 15 millió forintot taka-

rít meg költségvetése számára, az óvodapedagógusok
olyan programokban vehetnek részt, amelyre korábban
nem volt lehetõség, és ez
mind a gyerekek nevelését is
szolgálja.
A székkutasi óvodát vezetõ
Kecskeméti Károlyné ezzel
egyetértve arról szólt, hogy a
csatlakozást megelõzõen magányos harcosként élte életét
a kutasi ovi, azonban most
már egy nagyobb szervezethez tartozva érzik, hogy nincsenek egyedül. Olyan pályázatoknak lehettek részesei,
olyan nevelési képzéséknek
lehetnek
haszonélvezõi,

amelyre korábban nem nyílt
lehetõség, és a kapcsolatot
tartva vásárhelyi kolléganõik-

Bezsákolták a szétszórt szemetet
Népes csoport gyülekezett június 2án délelõtt a székkutasi sportpályán,
innen indult az egész napos szemétszedési akció, a „Teszedd”, melyet
másodjára rendeznek országosan, és
amihez Székkutas is csatlakozott.
A gyülekezõ után csoportokra osztották a jelenlévõket, akik között civil szervezetek vezetõi, tanárok, lelkes önkéntesek, és persze diákok is akadtak szép

számmal. Az akción kesztyût, majd szemetet ragadott Szél István polgármester
is, aki egymaga az egyik utca egyik teljes
oldalát vállalta. Mindenki kapott zsákot
természetesen az akció jelmondatával,
valamint megfelelõ védõfelszerelést.
Csoport indult a 47-es fõút mentén
mindkét irányba, de a kakaszéki és a
pósai bekötõ környékére és a kardoskúti
leágazáshoz is jutottak csapatok.

kel gyakran kicserélhetik tapasztalataikat, és új módszereket tanulhatnak egymástól.
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Járdafelújítás 2012-ben is
Székkutas Község Önkormányzata 2011-ben hirdette
meg az önerõs járdaépítési
programját a székkutasi polgárok részére. A program
keretében az ingatlanok
elõtti járdaszakaszok építéséhez szükséges építõanyagot (cement, sóder, homok)
az önkormányzat biztosította, az ingatlantulajdonosok
pedig az építõanyag elszállításával és a beépítéshez
szükséges gépi és kézi munkaerõvel járultak hozzá a
házuk elõtti járdaszakasz
megújításához.

2011-ben mintegy 28 ingatlan elõtti járdaszakasz újult
meg, összesen: 632 517 forint
értékben, azonban sajnos maradtak olyan ingatlanok, melyekre az önkormányzat, már
nem tudta biztosítani az építõanyagot.
A 2012-es évben ezek a
tavalyi évrõl áthúzódott járdaszakaszok is javításra fognak
kerülni, összesen 32 ingatlan
esetében, mintegy 1 511 137
forint összegben.
Székkutas Község Önkormányzata részérõl, Szél István polgármester minden a

Köszönjük a civil gyermeknap
támogatását
Anyagi támogatók:
• a Községi Önkormányzat,
• a Képviselõ testület Tagjai.

Köszönjük minden felajánlónak a palacsintához adott
hozzávalókat.

Megköszönjük:
• a Nyugdíjas Klub palacsintasütõ asszonyainak lelkes
munkáját,
• a Székkutasi Olvasókörbõl résztvevõknek a segítségét,

járda felújításban érintett ingatlan tulajdonosával megállapodást kötött, melyben a
tulajdonos vállalja, hogy a
részére megállapított építõ-

anyag felhasználása az adott
járdaszakaszon történik meg
– tájékoztatott Rostás Tibor
településüzemeltetési ügyintézõ.

Háziorvosi rendelés ideje
I. körzet (Dr. Poszert József helyettes háziorvos)
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
7.30-10.30 12.00-15.00 12.00-15.00 7.30-10.30

Péntek
7.30-10.30

II. körzet (Dr. Szöllõsi Krisztina)
Hétfõ
Kedd
14.00-18.00 7.00-11.00

Szerda
Csütörtök
Péntek
7.00-11.00 14.00-18.00 7.00-11.00

A vérvétel idõpontja változatlan: minden kedden 7.00-8.30
között.
Hétköznapokon a rendelési idõk között (készenléti idõben)
hívható:
06-62/293-701
I. körzet
06-62/293-727 II. körzet
06-30/524-2337 Sürgõs esetben

• a Lovas Klub fogatosainak a lovagoltatást, kocsikáztatást,
• a Motoros Klub tagjainak a gyermekek motoroztatását,
a felajánlott üdítõt.
• A COOP Szolnok ABC támogatását.

Köszönjük önkéntes munkáját:
• Kruzslicz Lajosné tanárnõnek, (rajzverseny)
• Savanya István gitáros énekesnek, (zenés mûsor)
"• Prágai Adriennek, (arcfestés)
• Földházi Attilának, (hangosítás)
• és minden segítõnek, közremûködõnek, akik a hangulatos, vidám délután programjához hozzájárultak.

Az összefogás ismét szép példájával zártuk
a civil Gyermeknapot.
Kovácsné Rostás Erzsébet
kulturális és civil ügyek tanácsnoka

Székkutas Község Önkormányzat
bérbeadásra meghirdeti az alábbi
két önkormányzati lakását:
- költségalapon meghatározott lakbérû Mágocsi u. 1/A. B.
épület 3. ajtó szám alatti 54,92 m2 alapterületû,
önkormányzati lakás.
A bérlet idõtartama 2012. december 31-ig tart.
Bérleti díj: 349,- Ft/m2.
- Bem u. 1. 2. ajtószám alatti 100 m2 alapterületû,
önkormányzati lakás bérletére.
A bérlet idõtartama 1 év.
Bérleti díj: 236,- Ft/m2.
A pályázatok beadási határideje (az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, amely a Polgármesteri Hivatalban igényelhetõ) 2012. július 15.
A benyújtott kérelmekrõl a képviselõtestület dönt a határidõ
lejártát követõ ülésén.
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Vajdaságban jártak a diákok
A Határtalanul pályázat
keretében sikerült kijutnia
Vajdaságba a székkutasi iskolásoknak. A lehetõséget a
mentor intézmény Klauzál
Gábor Általános Iskola adta
a Gregus Máté Tagintézmény számára egy évvel
ezelõtt.
Nyolc gyermek kapott lehetõséget a határon kívüli magyar diákok felkeresésére és
megismerésére. Május 7-én
indultak, és 11-ig tartott a ki-

rándulás, ahol a Klauzálos
gyermekekkel együtt utaztak.
A Vajdaságban Zentán és Torontálvásárhelyen ismerkedtek meg az ott élõ diákokkal a
székkutasiak, ahol közös
programokon vettek részt. Fát
ültettek, festettek a gyerekek,
és elõadások keretében hagyomány csere is volt. Meglátogatták Nándorfehérvárt is,
ahol a Duna és a Száva találkozik, és felkeresték a Zentai
csata emlékhelyét is.

A hónap kérdése

Mi tetszett a legjobban
a vajdasági kiránduláson?
Banga Zoltán kiemelte a
Ruszanda-tó és a Duna szépségét, és a szállodákat is
klassznak találta. Úgy tapasztalta, hogy Zenta környékén
az emberek nagyon kedvesek, Belgrádhoz közeledve
viszont már nem igazán.

Domokos Márknak tetszettek a szállodák, a két vár és a
katakombák. A katakombákban az jelentette a legnagyobb
élményt, hogy mélyen a föld
alatt jártak, és emellett szép is
volt. A palicsi állatkertben tett
látogatást is nagyon élvezte.

Dovalovszki Dóra számára a
legnagyobb élményt az jelentette, hogy két különbözõ várban is
voltak, és jártak lenn a katakombákban. Az is érdekes volt
számára, hogy egy másik
országot ismertek meg, ahol ugyan szerbül beszélnek, de sokan beszélik a magyar nyelvet is.

Fejes Attilának nagyon
tetszettek a szép tájak, a várak
és a sok folyó. Elmondása sze-

rint az emberek nagyon kedvesek voltak a szállodában és
az iskolában is. A gyerekekkel
Zentán fociztak és fát ültettek,
Torontálvásárhelyen pedig
elültettek egy barátságfát.

Kovács Krisztián megjegyezte, hihetetlennek tûnt,
hogy egy másik országban
vannak, a táblák idegen nyelvûek, de ettõl eltekintve mintha csak Magyarországon lettek volna. Elmondta, hogy
egymás kultúrájának megismerésére is volt alkalom, Vásárhelyrõl készültek egy bemutatóval, és a helyiek is bemutatták látnivalóikat.

Rostás Dánielnek is a két
vár nagyon tetszett, valamint a
szép táj és a kedves emberek
miatt is emlékezetes számára
a kirándulás. Ahogy mondta, a
katakombákban a túravezetõ
nagyon jó fej volt. Dánielt
ugyan nem nagyon érdekli a
történelem, de ebben a formában szívesen elhallgatta.
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Beleszületett a zenébe
Mûvész közegbe született
és ebben él jelenleg is,
egész élete a tanítás, a kultúra, a zene és a népdal jegyében zajlott Csikós Miklósné
Steiner Juditnak, a székkutasi általános iskola nyugdíjas tanárnõjének, aki május
20-án a Rádió 7 Szõttes
mûsorában idézte fel eddigi
élete legfõbb állomásait.
A mûsor fõszereplõje elmondta, apai nagyszülei Szlovákiában éltek, anyai nagyszülei pedig kitelepítettek voltak,
az egykori Csehszlovákiából
kerültek Pitvarosra. Anyai
nagyapja szabó mesterként
dolgozott, Juditnak is varrt ruhát. Életének elsõ öt éve Pitvaroshoz kötõdik, ahol lány létére imádott fára és szalmakazalra mászni.
Édesanyja Mihalics Éva
tanítónõ, édesapja Steiner Béla zeneszerzõ, zenetanár, aki
nemrég lett 85 éves. Az óvodai
és iskolai évek következtek
Hódmezõvásárhelyen. Édes-

apja is tanította, ami nem volt
kellemes számára, mivel a
papa háromszor annyit követelt tõle, mint a többiektõl. A
Bethlen Gábor Gimnázium
elvégzése közben harmadi-

diploma megszerzése után,
majd a Szikáncsi Általános
Iskolában magyart és éneket
tanított.
Férjével, Csikós Miklóssal
42 éve harmonikus házasságban élnek, három gyermekük
született, Anna és Judit tanítónõk, Miklós pedig zenetanár,

kosként „büntibe” került, a
Hódikötben dolgozott, megismerve a gyári munka nehézségeit.
A Németh László Városi
Könyvtárban helyezkedett el a

és hat unokával örvendeztették meg szüleiket.
1985-ben került Székkutasra, és nyugdíjazásáig tanított
az általános iskolában magyart, éneket és szolfézst.

Egy délután a gyermekekért
Egy héttel késõbb ugyan, de annál nagyobb odaadással
rendeztek egész délutánra kiterjedõ gyermeknapi kavalkádot június 2-án Székkutason, a víztorony környékén.

1993-ban többszöri unszolás
után átvette a Kamilla Népdalkör vezetését Berei Béláné
Ilonka nénitõl, sok siker és fellépés fémjelzi a dalkör életét.
Önkormányzati képviselõként
is kulturális vonalon dolgozott.
A megalakult Harmonika Klub
rendezvényein Labozár Antallal számos közös fellépésen
vannak túl, tavaly elkészült az
elsõ CD-jük.
A Szõttes mûsorban számos SMS és telefon érkezett,
köztük Székkutas polgármestere, Szél István köszöntötte
Csikós Miklósnét, méltatva
pedagógusi munkáját és a
népdal ápolásának fontosságát, kiemelve, hogy példája
egyben üzenet a ma tanárai és
tanítói számára. Judit nem
csak Székkutasról, hanem
Maroslelérõl, Szikáncsról és
Zalából is kapott telefonhívásokat.
Elmondta, karácsonykor
ma is összegyûlik a család, és
ilyenkor a zene sem maradhat
el, Steiner Béla ül a zongorához, a többiek pedig énekelnek.

Családi események
Születés: Vörös Krisztián és Kispéter Emesének Szabolcs
Zoltán utónevû gyermeke.
Házasságkötés: Rostás Péter és Kapás Szabina Zsuzsanna.
Elhalálozás:
Labádi Istvánné Hegedûs Mária Székkutas, Béke u. 37.
Gallyas János Székkutas, Arany J. u. 27.

Kutasi hírek
közéleti havilap
Erre a délutánra a helyi civilek fogtak össze, és ajándékozták
meg a gyerkõcöket. Volt aszfaltrajz-verseny, arcfestés és
ügyességi játékok, bûvész, a
helyi lovasok fogatokkal és
lovakkal érkeztek, így a bátrak nyeregbe is pattanhattak.
A szomszédos tisztáson a
motoros klub ifjú és idõsebb
titánjai várták a gyerekeket
motorozásra. Az asszonyok
rendületlenül sütötték a palacsintát, melybõl annyit
ehettek
a
gyermekek,
amennyit csak akartak.
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