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Lázár: érdemi változások történtek Kutason
Székkutas példát mutat a kistelepüléseknek, hogy elkép-

zelésekkel, kitartással mit lehet elérni, hogyan lehet boldo-
gulni – mondta Lázár János a községben megtartott lakos-
sági fórumán, melyre megtelt a Művelődési Ház nagyterme.

Tovább folytatta fórumsorozatát az országgyűlési képviselő, 
miniszter: február 18-án a székkutasi Művelődési Házban talál-
kozhattak vele a lakosok.

- Székkutas számára azt tűztük ki célul, hogy mutassa meg 
a többi, hasonló méretű településnek: elképzelésekkel és ki-
tartással mit lehet elérni – fogalmazott Lázár János. A politikus 
hozzátette, az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztést vittek 
végbe a községben, ahol ezáltal valóban érdemi változások va-
lósultak meg. Kiemelte a polgármester és a képviselő-testület 
munkáját, valamint a lakosság hozzáállását.

- A székkutasiak tudják, hogy mire van szükségük – folytatta 
Lázár, aki ismertette: a kormány az utóbbi néhány évben annyi 
forrást biztosított a településnek, amit azelőtt egy évtizedig sem.

A miniszter szerint Székkutason is arra kell törekedni, hogy 
a fiatalok munkavállalását és boldogulását elősegítsék. Erre ki-
váló a januártól életbe lépett családi otthonteremtési kedvez-
mény. A 47-es főút korszerűsítése is ezt a célt szolgálta, hogy a 
helyiek könnyebben ingázhassanak a település és a közelben 
lévő két város, Vásárhely és Orosháza között. Ennek kapcsán 
még elmondta, 2020 körül várható a 47-es Szeged és Debrecen 
közötti négysávosítása.

Szél István polgármester arról tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy zajlik a csatornázás próbaüzeme és problémák nélkül mű-
ködik a szennyvíztisztító-telep. A lakossági önerők visszafizetése 
folyamatos és április 30-ig senkinek nem kell szennyvízdíjat fizetni. 
A község első embere azt is elmondta, kétmillió forintot nyer-
tek egy pályázaton, amelyből azt segítik elő, hogy a külterületen 
élők is eljussanak az egészségügyi szűrésekre – ők ugyanis rit-
kábban vesznek részt ezeken. 

Az idei tervek közé tartozik az Egészségház korszerűsítése. 
Az intézmény 100 millió forintból újul meg, az összegből külső 
és belső munkálatokat egyaránt végeznek. A beruházás jövő ta-
vasszal ér véget. A belterületi utak 85 millió forintból új aszfaltré-
teget kapnak, a volt lángossütőnél mini ipari parkot alakítanak 
ki, valamint tervezik a köztéri világításkorszerűsítést is.

85 millió forintból vágópontot is kialakítanak a településen, 
ahol hetente minimum 500, maximum 2000 baromfit dolgoz-
nak fel. A létesítésre már benyújtották a pályázatot. Az előállított 
húst a közétkeztetésben is felhasználnák.

A fórumon megjelent Szántó Péter jelezte: a Jókai utcán 
rossz állapotban vannak az átereszek. – Ezeket a közeljövőben 
megerősítik – hangzott a válasz.

Kecskeméti Istvánné a vasútállomás környékén lévő áldatlan 
állapotra panaszkodott, amit már a MÁV-nak is jelzett. A terület 

elhanyagolt és nagy a gaz. – Az önkormányzat kezdeményezte, 
hogy a községhez kerüljön az állomás, de a MÁV még a leve-
lünkre sem válaszolt – mondta Szél István.

Elek András a Pusztaszéli út jövőjéről érdeklődött, az út 
ugyanis eléggé elhasználódott. – Tervezzük Vásárhely, a kardos-
kúti puszta és a csomorkányi templomrom összekötését egy 
kerékpárúttal, ami a Pusztaszéli utat is érintené. A munkálatok 
során megvizsgáljuk, hogy miként lehetséges a felújítás – vála-
szolt Lázár János. A miniszter hozzátette, a jövőben a tanyavil-
lamosítást támogatja a kormány, ami jelentősen növeli majd a 
mezőgazdasági utak szerepét.

Megyeri József
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Az összes utca 
megújulhat

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete ren-
des ülését tartotta február 8-án, a Művelődési Ház földszinti 
tanácskozótermében. Döntöttek az éves költségvetésről.

Az ülés első és legfontosabb napirendi pontja a 2016. évi költ-
ségvetésről szóló rendelet megalkotása volt. Melynek során 224 
millió éves büdzsével gazdálkodik majd Székkutas. Ezt mind a 
bizottság, mind a képviselők elfogadták.

Közbeszerzés elindításáról is döntöttek. Ez egy nyár végi, ősz 
eleji nagy aszfaltozási hullámot fog elindítani a községben. A ta-
valyi évben a településen egy hatalmas beruházás valósult meg, 
amely Székkutas csatornahálózatának kialakítását, szennyvíz-
tisztító-telep létrehozását jelentette. Áprilisig tart a próbaüzem, 
a rákötések pedig folyamatosak. Az utak helyreállítása csak sá-
vosan valósult meg, így az idei évben ezek rendbetételét tűzte 
ki célul az önkormányzat. „Az útfelújítás minden utcát érinteni 
fog, amely aszfaltos, és még nem került felújításra” – szögezte 
le Szél István, Székkutas polgármestere. Ennek köszönhetően 
nagyjából 8 kilométernyi felújítás történhet meg.

Belvíz és csapadékvíz elvezetési projektben is gondolkodik 
a település, derült ki a testületi ülésen. Körülbelül 200 milliós 
projektben szeretnék folytatni a négy évvel ezelőtt elkezdett fo-
lyamatokat.

Az idei évre tervezett beruházások is szóba kerültek, mint 
például az orvosi rendelő felújítása, az összes önkormányzati 
épület energetikai hatékonyságának megújítása, a biztonság-
technika fejlesztése, valamint a megnövekedett kerékpárút ápo-
lásához szükséges eszközöket is terveznek beszerezni. Ezekre 
a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ke-
retében pályáznának – mondta a polgármester – leszámítva az 
eszközbeszerzést.

A testület kinyilatkoztatta a betelepítési kvótával szembeni 
kiállását.

Polgármesteri tájékoztató keretén belül elhangzott, hogy a 
székkutasi baromfi vágóponthoz kapcsolódó pályázatukat be-
adták, és megtörténhet a Belügyminisztériumban a tervtárgya-
lás is. Hét település összefogásával (Árpádhalom, Nagymágocs, 
Derekegyháza, Szegvár, Földeák, Apátfalva és Székkutas) jönne 
létre - a tervek szerint - Székkutason egy baromfi vágópont. Ez 
remélten a Belügyminisztérium által támogatott projekt lesz. – 
Körülbelül 80 millió forintból valósulna meg, amelyből nagyjá-
ból 65-70 millió a vágópont megépítésére fordítódna, a többi az 
eszközökre, a berendezésekre és a bérre – sorolta Szél István.

Zárt ülésen Díszpolgári cím adományozásáról döntöttek.
G.

Regionális döntőben 
a székkutasi csapat
A Gregus Máté Tagintézmény is csatlakozott a Grimm Ki-

adó által tavaly ősszel meghirdetett Tiéd a Szó-Tár német 
csapatversenyhez. A 7.osztályos német szakkörös lányokból 
álló négyfős csapat lelkesen oldotta meg a két forduló fel-
adatlapjait, majd decemberben további két online forduló 
várt rájuk.

Januárban nagy örömmel vettük a jó hírt, hogy a fordulók  
összesített eredményei alapján – a több mint 230 csapat közül 
–, a mi csapatunk is bejutott a regionális döntőbe, amelyre a 
legjobban teljesítő 8 csapat kapott meghívást kategóriánként. 
2016.február 10-én Szegeden a Tömörkény István Gimnázi-
umban került sor a megmérettetésre,melyre szorgalmasan és 
lelkiismeretesen készültek a lányok. Izgatottan várjuk a febru-
ár végi eredményhirdetést, hogy sikerül-e bejutni az országos 
döntőbe.

A csapat tagjai: Bajnóczi Bonita, Bajnóczi Fanni, Bánfi Kata 
és Schneider Krisztina 7. osztályos tanulók.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető

 

F e l h í v á s 
 

Székkutas Községi Önkormányzat és  

a Községi Könyvtár  

2016. március 23-án ismét  

Hagyományőrző Húsvéti Kavalkádra  

hívja és várja a község  

lakosságát 0-99 éves korig. 

 

A programokat húsvéti képeslap kiállítással 

szeretnénk színesíteni. Kérjük, akinek van ilyen 

képeslapja, hozza be a könyvtárba.  

A kiállított lapokat a rendezvény után 

visszaadjuk. 
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Mamának és 
babának örömére

Kisbabát és dédnagymamát köszöntött az önkormányzat 
Székkutason február 8-án.

A szépkorúak körébe lépett Bozsér Ferencné székkutasi la-
kos, aki tavaly júliusban töltötte be a 90. életévét. A dédunoká-
ja, Rostás Balázs és közte így közel kilencven esztendő van. No 
meg persze egy szerető család, és sok öröm.

Őket köszöntötte a község önkormányzata nevében Szél Ist-
ván polgármester. Mindenkinek, ami dukál; egy szép csokor vi-
rág, csokoládé vagy éppen egy miniszterelnöki emléklap.

Bozsér Ferencnét megkérdeztük, hogy szolgál az egészsége 
a szép korában, amire úgy válaszolt, hogy már egy kicsit lassacs-
kán, de azért tesz-vesz még. Hiszen nem is bírná ki az, aki egész 
életében dolgos volt.

A tanya körül mindig sok dolog akadt, de a nótázás átsegítet-
te a munkák nehézségein. „Az a titok, hogy víg kedélyű voltam, 
daloltam mindig. Daloltam a jószág mellett, kapálás közben 
mindig-mindig” – mesélte tudósítónknak nevetve. „Mindig hall-
gattam a rádióban a Szívküldit, nagyon szerettem a nótát”. Azt is 
megtudtuk a családtól, hogy kevés sóval étkezik, nem szereti a 
nagyon sósat. Azonban, amikor rákérdeztünk az édesre, akkor 
csak kacéran annyit felelt, hogy azzal nincs gondom.

Kedves olvasó, tehát a recept: mindig csinálni valamit és köz-
ben vidáman dalolászni.

G.

Farsangi mulatság 
Székkutason

Február 5-én, délután Székkutason megtartotta éves far-
sangi mulatságát a Líbor Ilona Óvoda, amit idén családia-
sabbra terveztek, mint az elmúlt években.

Székkutason, a Líbor Ilona Óvodában ismét összegyűltek a 
gyerekek, szülők, testvérek, nagyszülők. Ez alkalommal a far-
sangi mulatság volt porondon, ami idén családiasabb lett, mint 
az elmúlt években.

„A gyerekek sokkal több kézműves programon tudtak 
részt venni, mint az eddigi években, hiszen idén az óvodába 
szerveztük a farsangot. Először jelmezes felvonulással ké-
szültünk a gyerekekkel, énekléssel egybekötve, utána pedig 
jöhetett a kézműveskedés” – mondta el Lázár Judit, az óvo-
da vezetője.

A gyerekek farsangi álarcokat és kalapokat készítettek, így 
akin még nem volt jelmez, az felvehette a saját maga által ké-
szített maskarát.

A mulatozáson lehetőség volt finom fánkok és zsákbamacs-
ka vásárlására, amit ki is használtak a jelenlévők, és jóízűt fala-
toztak a finomságból.

Zárásként meglepetésképpen egy bűvész szórakoztatta a 
gyerekeket és a felnőtteket.

Sz.Viktor

Az ország legjobbjai között a székkutasi lány
A Furfang Kiadó által szervezett Ne felejtsek! komplex 

anyanyelvi tanulmányi verseny országos döntőjébe kapott 
meghívást Bajnóczi Regina 5. osztályos tanuló, aki a három 
írásbeli forduló alapján került be a több mint 100 induló 
közül a legjobb 12-be. 

A debreceni versenyen helyesírási, nyelvészeti, szövegértési 
és szövegalkotási feladatokat kellett megoldaniuk. Regina a 8. 
helyet szerezte meg. Az ünnepélyes eredményhirdetés a Refor-
mátus Kollégium Oratóriumában, nagyon szép környezetben és 
keretek között zajlott. 

Az eredményhez gratulálunk neki és Kovács Lászlóné felké-
szítő tanárnőnek!
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Busók „zavarták 
meg” a farsangot

Február 12-én, délután Székkutason a Gregus Máté Álta-
lános Iskola diákjai és pedagógusai megtartották hagyomá-
nyos farsangi mulatságukat.

A gyerekek már nagyon várták ezt a napot, és mosolygósan 
vonultak fel szebbnél szebb jelmezeikben. A maskarák elké-
szítésében anyukák, nagymamák és testvérek segítettek, az 
eredmény pedig káprázatos lett, találkozhattunk méhecskével, 
mosógéppel, de még fánk jelmez is volt. Összesen 35 gyerek 
öltözött be, ezen kívül az első osztályosok készültek egy zenés 
műsorszámmal valamint a hatodikosok egy rocky tánccal.

A felvonulást egy váratlan esemény zavarta meg, amikor 
is a busónak öltözött 7. osztályosok berohantak a terembe és 
„ijesztgetni kezdték” a megjelenteket.

A jelmezesek bemutatkozása után a büfében lehetett min-
denféle finomságot vásárolni, valamint zsákbamacskák is gaz-
dára találtak.

Sz.Viktor

Táncház 
Székkutason

Február 5-én, délután Székkutason, a Napsugár Gyermek-
néptánc Csoport és a Székkutasi Olvasókör a „Kultúrházak 
éjjel-nappal” című programsorozat keretében táncházat 
tartott a Művelődési Házban.

A néptánccsoport iskolás csoport tagjai, valamint szüleik, 
nagyszüleik gyűltek össze a Művelődési Házban Székkutason. 
A nyilvános táncpróba célja nem volt más, minthogy jót mulas-
sanak együtt.

A foglalkozást egy filmvetítéssel kezdték, ami a „Fölszállott a 
páva” nyertes csoportjáról szólt. Ezután a gyerekek a tánctanár 
nénivel karöltve nekikezdtek a tánc előkészületeibe. Próbálták 
a szoknyákat, gyakorolták a lépéseket.

A bemelegítő mozdulatok után előadták táncos produkció-
jukat. De a nap folyamán nem csak a lábakat tették próbára, 
hanem a hangszalagokat is, ugyanis közös éneklésnek is fül- és 
szemtanúja lehetett a nagyérdemű.

„Az éneklésbe és a táncolásba bevontuk a közönséget is, 
hogy valahol kicsit azonosuljanak a gyerekek ezzel a hagyo-
mányőrző tevékenységével. Úgy gondolom, hogy ezzel bennük 
is elmélyítjük ennek a fontosságát. Bízom benne, hogy még töb-
ben kedvet kapnak ehhez, hiszen Székkutason a gyereklétszám 
nem túl nagy, ezért itt erősebben kell ezt motiválni, hogy együtt 
maradjon a csoport” – mondta el Kovácsné Rostás Erzsébet, a 
Székkutasi Olvasókör elnöke.

A táncházat második alkalommal szervezték meg, de a fog-
lalkozások már 8 éve tartanak.

Sz.Viktor

A Székkutasi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 
vállalja zöldterületeinek karbantartását  

(fűnyírást, sövénynyírást, kiskertek szántását). 
Érdeklődni lehet személyesen,  

a Polgármesteri Hivatalban Rostás Tibornál, 
vagy az alábbi telefonszámon: 

+3662/593-050.   

Főzzünk együtt, egészségesen!
2016. március 30-án, szerdán 16:00 órától ismét  

dietetikai tanácsadással egybekötött 

Főzőklub 
a Területi Gondozási Központ épületében.

Várjuk,
- ha Ön is szeretne könnyen 

elkészíthető, egészséges  
ételeket főzni,

- ha szereti a jó társaságot, és  
szívesen ismerkedik új ízekkel,

- ha úgy gondolja, eljött az ideje,  
hogy változtasson az életmódján!

A foglalkozás ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!
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A szántásra nincs tudományos magyarázat
Mezőgazdasági előadást tartott Kökény Attila biogazdál-

kodó Székkutason a Művelődési Ház nagytermében, február 
24-én. A „Forgatás nélküli műveléstől a direkt vetésig” a ta-
lajmegújító mezőgazdaság témakörét járta körbe.

Nagy érdeklődés mellett zajlott az ismeretterjesztő előadás, 
ugyanis olyan hasznos tanácsokkal lehettek gazdagabbak az ér-
deklődők, amelyek segítik a folyamatokat a talajkörnyezetben 
és a megtermelt növények minőségében. Felmerült témakörök: 
szántóföldi-ökológiai, biológiai tápanyag gazdálkodás, taka-
rónövények használata, minimális talajműveléshez vezető tech-
nológia bemutatása – gyakorlati tapasztalatokkal.

„Szeretném minél több emberrel megosztani azokat a tapasz-
talataimat, amiket a minimális művelés és vetés témakörében 
megszereztem. Én egyfajta misszióként csinálom ezt az előadói 
tevékenységet, amit elsősorban a téli, holtidőszakban folytatok, 
amikor már megérkezik a jó idő, és jönnek a munkák, akkor már 
nem foglalkozok ilyennel” – fogalmazott lapunknak Kökény Attila.

Egyébként egy kakasszéki gazdálkodást vezet, éppen azok-
kal a technológiák alkalmazásával, amikről az előadásán szót 
ejtett. Magát a talajmegújító mezőgazdaságot autodidakta mó-
don sajátította el, és mivel ez a biogazdálkodáson belül is alter-
natív megoldásnak számít, így tudását országszerte is oktatja. 
„Ha hívnak valahova, akkor szívesen elmegyek” – nyilatkozta.

A talajmegújító mezőgazdaság most nyugaton egyre na-
gyobb érdeklődésre tart számot, már csak azért is, mert a ta-
lajok termőképességét képes javítani, a szénmegkötésben tud 
jótékonyan hatni. Egy csomó olyan hasznos folyamat indul el, 
ami úgy a környezetben, mint a megtermelt növényeknek a mi-
nőségében jelentkezik – hangzott az előadás során.

Ez olyan technológiákkal jár együtt, amelyek még nem iga-
zán ismertek a magyar mezőgazdaságban, legkevésbé nincse-

nek még rendszerben használva. Kökény Attila úgy fogalmazott 
kérdésünkre, hogy erről vannak saját tapasztalatai, rendelkezik 
más gazdáktól – akikkel együttműködik – hallott tapasztalatok-
kal, valamint külföldi eredményekkel, és ezeket az ismereteket 
próbálja egybegyúrni, alkalmazni, és ilyen fórumokon tovább-
adni.

Tehát minimális művelés mellett – talán – még hatékonyabb 
gazdálkodást lehet folytatni. (Legalábbis ez állt az előadás fó-
kuszában.) Olyan gondolatébresztőkkel mutatott rá erre a kér-
désre, hogy például a természetes talajok, amelyeket kevéssé 
művel az ember (rétek, legelők, kaszálók), hogyan tudnak még-
is magas termőképességgel bírni. De azt a példát is citálta, ami 
azon alapszik, hogy tulajdonképpen nincsen a mai napig tudo-
mányos magyarázata annak, hogy az ember szánt. Egyfajta szo-
kásként értékelte ezt az előadó, amelyet csinálunk, hiszen csi-
nálta a nagyapánk is, csinálta apánk is. Holott a talajszerkezet, 
a biológiai organizmusok durva szétzúzását okozza ez, olyan – 
hozta fel párhuzamként –, mintha egy tank menne keresztül a 
szobánkon.

De arra is utalt PPT-s előadása során, hogy elszívja a mező-
gazdaság a vízkészleteket, így kimerülhetnek a felszín alatti vi-
zek, mert gyorsabban használja fel őket a világ mezőgazdasága, 
mintsem újra tudnának töltődni.

„A technológiák gyakorlatilag a természetes termékenység 
építésre alapoznak, ahogyan a természetben létrejöttek a leg-
termékenyebb talajok. Ebbe tartozik bele az, hogy nem művel-
jük a talajt túlzottan, tehát csak minimális műveléssel dolgo-
zunk. Illetve, amikor eléri a talaj azt a termékenységi fázist, hogy 
már bármit lehet bele vetni – úgy, hogy nincsen hozamcsökke-
nés –, akkor már át tudunk térni a direktvetésre is. Ami pedig 
arról szól, hogy vetünk és aratunk (szinte), tehát ez az összes 
ténykedés. Ezek során felhasználjuk a rendkívül változatos ta-
karónövényeket – különösen holtidőszakban, amikor feketén 
állna a föld –, felhasználunk biológiai oltóanyagokat, amivel a 
talajéletet tudjuk serkenteni, amelyeket a gazdák otthon, saját 
maguk által készíthetnek. Számos olyan technológiát, ami egy-
szeri beruházási költség után már csak termel az embernek, és 
kvázi önellátó gazdaságként tud működni, mert megszünteti a 
növényvédő-szer, műtrágya és egyéb függőségét a gazdaságok-
nak” – részletezte a témát Kökény Attila.

Az előadás délutáni részében pedig éppen az imént felsorolt 
hatások következtében megspórolható költségeket is a hallga-
tóság elé tárta.

G.

Megjelentek  
a csok-rendeletek

Megjelent az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcso-
lódó, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 
igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló új 
rendelet február 10-én, a Magyar Közlönyben.

A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb össze-
ge új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál egy gyermek 
esetén 600 ezer, kettőnél 2 millió 600 ezer, míg három vagy több 
gyereknél 10 millió forint.

Használt lakás vásárlásánál, bővítésénél a családi otthont-
eremtési kedvezmény összege egy gyermek után 600 ezer, két 
gyerek után 1 millió 430 ezer, háromnál 2 millió 200 ezer és négy 
vagy több gyermek esetén 2 millió 750 ezer forint.

Forrás: MTI

Tisztelt  
Székkutasi Polgárok!

A szennyvízberuházás garanciális javításait a vállalkozó 
2016. április első hetében kezdi meg. 

Panaszaikat, észrevételeiket 

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

bejelenthetik személyesen a Polgármesteri Hivatalban, 

telefonon a 62/593-050, illetve a 30/278-0124 számon, 

elektronikusan az uzemeltetes@szekkutas.hu címen 

legkésőbb 2016. március 31-ig.
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Beszámoló az alapítványi angol szakkör munkájáról
2015/16-os tanév – I. félév

Az első foglalkozás szeptember 7-től indult, második és 
harmadik osztályos tanulókkal. A végleges létszám 12 fő, de 
alkalmanként többen is látogatják.

A szakkör indítását indokolttá tette, hogy az iskola helyi tanter-
vében a nyelvoktatás 4. osztálytól indul (összhangban a 2011. évi 
köznevelési törvényben foglaltakkal). Ugyanakkor a nyelvtanu-
lás kutatásával foglalkozó szakemberek álláspontja az, hogy ko-
rai nyelvoktatás (óvodás, kisiskolás kor) megkönnyíti az idegen 
nyelv elsajátítását. Nem utolsó sorban, szülők egy része is kívá-
natosnak tartotta gyermeke idegen nyelvi oktatását első-második 
osztályban is.  Mindezen tényezők szerencsésen találkoztak a 
település önkormányzatának szándékával, miszerint alapítványi 
támogatással elindulhat a legkisebbek angol nyelvű oktatása is.

A foglalkozások résztvevői a második és harmadik évfolyam 
tanulói közül kerülnek ki. Az érdeklődő gyerekek szakkör jellegű 

foglalkozáson vesznek részt. A hétfő délutánonként szervezett 
szakkörnek 12 kis résztvevője van, de van, hogy több érdeklő-
dő tanuló részt vesz egy-egy foglalkozáson. Az első osztályosok 
már most érdeklődnek, hogy nekik mikor lesz angol foglalkozá-
suk. A szakkör feladata a nyelvi alapok biztosítása, szókincsbő-
vítés a gyerekek életkorának megfelelő témakörökben: színek, 
számok, iskola, család, állatok. A gyerekek által legkedveltebb 
foglalkozási formák a játékos tanulás és az interaktív tábla adta 
lehetőségek. A kooperatív munkaformákat különösen szeretik 
a tanulók. A szakkörökön gyakran énekelnek és dolgoznak fel 
meséket. A gyerekek szeretik a dramatikus tanulási formákat, 
eközben észrevétlenül bővül a szókincsük. A kis nebulók rend-
kívül aktívak, élvezik a játékos tanulást. A hétköznapokban is al-
kalmazták tudásukat. Az angol nyelvtanulásával együtt az angol-
szász kultúra megismerése is fontos, így ennek a kultúrkörnek 
egyes hagyományait is megismerhették a kicsik.

-Fontosnak tartom, hogy a gyerekeket többféle hatás érje, 
amivel kedvet kapnak az angol nyelv tanulásához. A szakköri 
foglalkozások elsődleges célja, hogy a gyerekek kommuniká-
cióképes nyelvtudással rendelkezzenek. Minden módszert és 
eszközt ennek a célnak megfelelően választok meg – mondta 
Kardos Nóra.

A tanárnő véleménye szerint, azok a gyerekek, akik résztvevői 
ezeknek a játékos nyelvi foglalkozásoknak, a későbbiekben köny-
nyebben fogják teljesíteni a 6. osztálytól induló idegen nyelvi mé-
rések követelményeit és bátrabban használják az angol nyelvet.

Hozd magad formába 
Székkutason, a Sportcentrumban!

Húsvéti korlátlan kondi bérlet 
akció március hónapban!

Diák bérlet: 1.500 Ft
Felnőtt bérlet: 2.000 Ft

Székkutasi Sportcentrum
6821 Székkutas, Vásárhelyi út 3.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8:00-20:00

szombat-vasárnap: 14:00-18:00

Terítéken a kórház
Lakossági fórumot tartottak a kórházzal kapcsolatosan feb-

ruár 24-én, Székkutason a Gregus Máté Általános Iskolában. 
Dr. Kallai Árpád főigazgató és Gyurisné Pethő Zsuzsanna is-
mertették az aktualitásokat, válaszoltak a felmerült kérdésekre.

A kórházi fejlesztésekkel, ellátással kapcsolatban elsősorban 
Kallai Árpád tartott ismeretterjesztést, elmondta: a Csongrád 
Megyei Egészségügyi Ellátóközpont Hódmezővásárhely–Makó 
(tehát: a kórház) fejlesztéseit, és az ezzel járó változásokat.

Kiemelte, hogy még mindig a legnagyobb problémának a 
humánerőforrás hiányát látja. Arra is rámutatott, hogy – még a 
munkálatok ellenére is – magasabb volt a betegforgalom 2015-
ben, 2014-hez viszonyítva --> „Ezt egy óriási eredménynek tar-
tom” – fogalmazott. Az elmúlt napokban kidolgoztak egy ütem-
tervet, amely szerint haladva lakják be az új és megújult tereket, 
egy fertőtlenítést követően pedig megkezdődhet a munka.

Az átadón Balog Zoltán és Lázár János miniszterekkel is be-
szélgetett, amelyről úgy nyilatkozott a fórum során, hogy a be-
szélgetés alapján úgy látja, „lesznek még további lehetőségek 
a kórház fejlesztésére”. Itt megemlítette, hogy az úgynevezett 
hotel-részlegeket, azaz a fekvőbeteg elhelyezéseket szeretné 
normalizálni, javítva a környezetet, bővítve a férőhelyet, szűkít-
ve az ágyszámokat szobánként. Valamint – lakossági kérdésre 
válaszolva – azt is elárulta, hogy a jövő tervei között szerepel egy 
új kórházi parkoló kialakítása is.

Gyurisné Pethő Zsuzsanna számba vette az elmúlt 8 év Egész-
séges Vásárhely Program hasznait, és beszélt a két éve működő 
Egészségfejlesztési Iroda prevenciós rendelőjének munkájáról 
is. Itt hangsúlyozta, hogy „az 5 kollégából 3 székkutasi”. Kiemel-
kedő eredményről számolt be, ami a település érdeme, hogy az 
emlőszűrés átvizsgáltságában 61%-os az átszűrtség.

Lakossági kérdés érkezett például arról, hogy korhoz kötött-e 
még mindig a szűrés igénybevétele, amire az a válasz érke-
zett, hogy nem, a háziorvos adhat beutalót bárkinek. Valamint 

említették, hogy korábban tartottak gyógytornát Székkutason a 
csontritkulásban szenvedőknek, amit nagyon hiányolnak.

Erre Szél István, Székkutas polgármestere így reagált: „Április 
elsejétől ezt újraindítjuk”. A polgármester arról is szólt, hogy ter-
vezik a Sporttelep bővítését – jövőre – wellness részleggel, ami-
ben szauna és sószoba is helyet kap majd, valamint a kakasszéki 
gyógyintézet megközelíthetőségében olyan segítség lesz, hogy a 
busz be fog menni, és kialakítanak egy buszfordulót is ott. G.
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Férfi és nő: az örök 
misztérium Székkutason

A kultúra jegyében telt a január 30-i este Székkutason: a 
Szentes Városi Amatőr Színkör hozott el egy csokorra való 
darabot a Művelődési Házba a közönség nagy örömére.

„Férfi és nő sosem érthetik meg egymást, mert mindegyik 
mást akar. A nő a férfit, a férfi a nőt” – fogalmazta meg igen 
frappánsan a lényeget Karinthy Frigyes. Az örök téma került 
most terítékre a SzeVASZ, vagyis a Szentes Városi Amatőr Szín-
kör előadásában Székkutason, vagyis hogy mi hajtja a férfit a nő 
felé és viszont.

Mindezt humoros formában tálalták, a magyar irodalom egy-
két alakjának színdarabjain keresztül. Így megelevenedett Mó-
ricz Zsigmond, Vaszary Gábor, Sinkó Péter, Dedinszky Zsófia és 
Trunkó Barnabás világa.

Dunai József színtársulati elnöknek és csapatának semmi 
más célja sincs, csak hogy szórakoztassák a közönséget, és köz-
ben az sem hátrány, ha ők maguk is jót mulatnak. Immáron két 
éve létezik a 10 fős csapat, főleg pedagógusokból tevődött össze 
a kompánia.

A közönség lelkesen, sok nevetéssel és tapssal fogadta a pro-
dukciót.

Szabó Emese, a kulturális és civil ügyek tanácsnoka a tavalyi 
év nagy sikere után döntött úgy, hogy az idén is egy színházi 
előadással ünneplik meg a Magyar Kultúra Napját. Január 22-én 
ugyan már volt egy kis megemlékezés, de mindenképpen sze-
rettek volna a székkutasiaknak egy színjátékkal is kedvesked-
ni, ha kicsit megkésve is. Mindenképpen a megyéből kívántak 
amatőr csapatot felkérni erre a nemes feladatra, így esett a vá-
lasztás éppen a szentesiekre, akikről sok jót hallottak.

Talán jövőre ismét ők lépnek a székkutasi Művelődési Ház 
színpadára.

ÉR.

Összegyűltek  
a Fideszesek

Január 29-én, pénteken este Székkutason a Fidesz Helyi 
Szervezete megrendezte hagyományos összejövetelét. A bá-
lon a helyi szimpatizánsok, és a szervezet tagjai, valamint a 
civil szervezetek vettek részt.

Immár 12. alkalommal rendezték meg a székkutasi Fidesz 
bált. A szervezet tagjai, civil szervezetek valamint szimpatizán-
sok gyűltek össze.

A mulatságot Szél István polgármester és Rostás Péter alpol-
gármester nyitották meg. A beszédek után következett a vacso-
ra, ami igen tartalmas volt, ragulevessel hozták meg az étvágyat 
a többi fogáshoz. A Művelődési Ház mellett bográcsban rotyo-
gott a marhapaprikás, amit az este folyamán feltálaltak. Ezután 
hidegtálat szolgáltak fel, ami többek között sült kolbászt és sült 
oldalast tartalmazott.

„Összegyűjtöttük a tombolákat, amiből rengeteg összegyűlt, 
ezért két turnusban lettek kisorsolva. Továbbá nagyon sok sü-
teményt kaptunk a tagoktól, vendégektől, nagyon finom volt a 
vacsora, úgyhogy minden adott volt egy jó hangulatú estéhez” 
– mondta el Rostás Péter.

A bálon az egészen fiataloktól az idősebb korosztályig min-
denki jól érezte magát, és együtt ünnepelték Székkutas sikeres-
ségét. A talpalávalót a gádorosi Kabai zenekar szolgáltatta.

Sz.Viktor


