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Szeptember 27-én kezdődött meg az ingyenes szelektív 
hulladékgyűjtő edényzetek kiosztása Székkutason. Az új, 
sárgaszínű műanyag konténereket az önkormányzat dolgo-
zói személyesen vitték házhoz.

Eddig 580 edényzetet juttattak el az Önkormányzat munka-
társai a háztartásokba, ami 90%-os szétszórást jelent. Ha valaki 
még nem kapta meg a sárga szelektív hulladékgyűjtő edényt, az 
november 22-ig, minden szerdán 15 és 17 óra között a „Fehér-is-
kolánál” veheti át.

Székkutason eddig is volt szelektív hulladékgyűjtés, de a csa-
ládok zsákokban gyűjtötték a hulladékot. Erre jelent megoldást 
az új, sárgaszínű gyűjtőedény, ami jóval rendezettebb viszonyo-
kat teremt a településen. A 120, illetve 240 literes hulladékgyűj-
tőket a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rend-
szer keretében kapta Székkutas.

A 240 literes edényeket egyrészt azok kapták, akik minimum 
80 literes kommunális szemétgyűjtőkkel rendelkeznek, vagy 80 
literesnél kisebb tárolóval rendelkeznek ugyan, de minimum 
hárman laknak a háztartásban. Mindenki más 120 literes szelek-
tív hulladékgyűjtő edényt kapott.

Az első ürítési időpont november 23., majd az év második 
ürítése december 21. Erről a lakosságot értesíteni is fogja a helyi 
Önkormányzat. Az újonnan birtokba vett szemetesekben papír, 
műanyag és fém hulladékot lehet gyűjteni.

„Az üveg hulladékot az Önkormányzat szelektív hulladék-
gyűjtő szigeteken próbálja meg begyűjteni. Ezeknek a kialakí-
tása is hamarosan elkezdődik. A településen két helyre fogjuk 
ezeket kiépíteni, és be is lesz kamerázva mind a két terület, ez-

által ellenőrizve az illegális szemétlerakókat” – mondta el Szél 
István, Székkutas polgármestere. „Közösségellenes magatartást 
fog maga után vonni, aki a szelektív hulladékgyűjtőbe nem azt 
a szemetet teszi, ami belevaló. Én polgármesteri indítványra mi-

nimum százezer forint büntetéssel fogom azt az embert sújtani, 
aki nem tartja be az alapvető szabályokat. Lesz egy átmeneti 
állapot, de utána ezt sarkosan be fogom tartatni” – fogalmazott 
Szél István egy korábbi interjúban a témával kapcsolatosan. 

A DAREH program keretében közel 90 település, köztük 
Székkutas pályázott az új edényekre, és többek között Makón, 
Apátfalván és Magyarcsanádon is a DAREH Bázis Zrt. osztotta ki 
a hulladékgyűjtőket. Sz.Viktor

Megérkeztek az új szemetesek Székkutasra

Mese, mese, mátka, hét állomásos játszma
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy székkutasi 

Murgács Kálmán Művelődési Ház, ahol a Hódmezővásárhe-
lyi Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézmé-
nyének diákjai merültek el a népmesék világában szeptem-
ber 29-én délelőtt.

A Népmese Napját hagyományosan Benedek Elek születés-
napján, azaz szeptember 30-án tartják. Mivel ebben az évben ez 
szombatra esett, ezért a pénteki napon mélyültek el a székkuta-
si diákok a mesék világában.

A Murgács Kálmán Művelődési Ház egy igazi meseházzá vál-
tozott, ahol az alsó tagozatos tanulók hét különböző állomáson 
igyekeztek megoldani a feladatokat. Egyes állomásokon a szel-
lemi tudásukat kellett elővenni, hiszen többek között mesefel-

ismerés volt a feladat. Más megállókon pedig az ügyességükre 
volt szükség.

A Jancsi és Juliskából jól ismert mézeskalács házikó is elő-
került, amit egy kakaós nápolyi szimbolizált. A gyerekek felada-
ta pedig az volt, hogy kéz nélkül megegyék. Természetesen az 
édesség könnyen csúszik a fiatalok torkán, így ez sem bizonyult 
rettentően nehéz feladatnak.

A hétmérföldes csizma is előkerült, ami majdnem akko-
ra volt, mint a diákok lába, így nem volt egyszerű megkerülni 
benne a székeket, de mindenki ügyes volt, és megoldották a 
feladatot.

„Az iskolában elsősorban a Magyar Népmesék kerülnek elő. 
Már első osztálytól kezdve az olvasó könyvekben is szerepelnek 
ezek a mesék, de a tanítási órákon kívül is sokat szoktunk me-
sélni a gyerekeknek. Ennek ellenére azt látom, hogy sokan már 
nem ezeket a régi, aranyos meséket kedvelik, hanem a mai, 
modern történeteket, amiket a televízióban lehet látni” – nyilat-
kozta Prágainé Szabó Terézia, az iskola tanítója.

A 46 alsós kisdiák láthatóan élvezte a mesés délelőttöt, és 
mindent megtettek azért, hogy minden, mesékkel kapcsolatos 
tudásuk a felszínre törjön.

„Nekem a Hófehérke és a hét törpe, meg a Hamupipőke a két 
kedvenc mesém. Ha lehetne, akkor Hófehérke szeretnék lenni, 
mert neki olyan szép ruhája van, és ő egy kis királylány. Sokszor 
szoktam meséket olvasni, az iskolában is és otthon is. Anya és 
apa is szokott nekem mesélni” – mondta el Flóra, az iskola 2. 
osztályos tanulója.

A gyerekek tehát bebizonyították, hogy mindent tudnak a 
mesékről.

Sz.Viktor
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Fáklyás menettel emlékeztek 1956-ra Kutason
A megemlékezés október 20-án a Kovács István fehérgár-

distáról elnevezett Emlékházban vette kezdetét Székkuta-
son, ahol beszédet mondott Lázár János, miniszterelnöksé-
get vezető miniszter is.

Magyarországon a II. világháborút követően gyökerestül fel-
fordult az élet. Nemcsak a világégés következményeivel, hanem 
a kommunista hatalomátvétellel és annak minden velejárójá-
val is meg kellett küzdenie a kor embereinek. Országszerte 
ellenállási mozgalmak jöttek létre, amelyek a Rákosi-rendszer 
szörnyűségei ellen tiltakoztak – megbújva, félve, mégis óriási 
emberi erőt megmozgatva. Ha ezek az ellenállási mozgalmak 
nincsenek, talán az 1956-os forradalom sem történik meg soha. 
A térség egyik meghatározó ellenállói a fehérgárdisták voltak. 
1949 és 1950 között szervezkedtek a fiatalok. Miután felgön-
gyölítették az ellenállást, az első tárgyalás során közel 30 fiatalt 
ítéltek el. A két vezetőt, Blahó Jánost és Kovács Istvánt halálra 
ítélték, majd kivégezték. Székkutason az Emlékház nemrégiben 
felvette Kovács István nevét. Itt kezdődött október 20-án, az ’56-
os hősökre való emlékezés Székkutason. 

Szabó Emese települési képviselő köszöntőjében elmondta, 
hogy 1848-után újra lett Magyarországnak olyan forradalmi ifjú-
sága ‚56-ban, akik merték követni azokat az elveket, amit Ko-
vács István is: „… nincsen rosszabb az erkölcsi halálnál, amikor 
a túlélés kulcsa a megalkuvás”.

A települési képviselő beszéde után Zoltán Péter klarinétmű-
vész és Borsos Annamária zongoraművész játéka következett.

A zenés bemutatót követően Lázár János, miniszterelnök-
séget vezető miniszter, országgyűlési képviselő tartotta meg 
beszédét. Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy azok az 

emberek, akik szeretik az országot, képesek önfeláldozásra. 
Ideológiától, politikai nézetektől függetlenül is összefognak a 
hazájuk érdekében.

„A kutaspusztai fiatalok is képesek voltak annak idején ösz-
szefogni, bízva abban, hogy szabadon tudnak majd lélegezni az 
elvesztett háború utáni rendszer elnyomása ellenére is. Az 1956-
os forradalomra visszatekintve eszébe jut az embereknek, hogy 
vajon napjainkban szükség lesz-e rá, hogy mi is áldozatokat hoz-
zunk Magyarországért” - mondta Lázár János.

Kifejtette, hogy az ország legfontosabb értéke, hogy szabad 
és független, és ha ezt a szabadságot akár tankokkal vagy fegy-
verekkel, akár bankokkal fenyegetik, össze kell fogni és meg 
kell védeni. Hozzátette, hogy az 1956-os forradalom szorosan 
összekapcsolódik a remény és a hit fogalmával is.

„Annak ellenére, hogy 100 éve elvettek tőlünk mindent, az 
ország mégis újraszerveződött. Az egyik legvéresebb megtorlás 
követte az ‚56-os forradalmat, ami után a remény és a hit éltette 
az embereket, hiszen sokat kellett várni a rendszerváltásig. 30 
évvel az első 1956-os megemlékezés után, eljutottunk oda, hogy 
az ország végre független, szabad és sikeres. Elértük együtt azt, 
hogy a szabadság és a munka sikert fog hozni mindenki számá-
ra” - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az ünnepi beszédek után „Aki magyar, velünk tart!” címmel 
mutattak be mozaikképeket ’56-ról az általános iskola tanulói 
és hajdani diákjai, majd fáklyás menet indult az 1956-os em-
lékműhöz, ahol a forradalom és szabadságharc hősi halottaira 
emlékezve a település vezetői és a résztvevők elhelyezték ko-
szorúikat.

n.j.
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Választások előtt a kamara
November 3-án megyei küldöttjeiről dönt a Nemzeti Agrá-

rgazdasági Kamara Országos Küldöttgyűlése. Erről beszél-
gettünk a Rádió 7 keddi Napraforgójában Kispál Ferenccel, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szer-
vezet elnökével, a Gazdakörök Csongrád Megyei Szövetsé-
gének elnökével és Szél Istvánnal, Székkutas Polgármeste-
rével, a Hódmezővásárhely és Térsége Gazdakör elnökével. 

A választás során megyei szinten két szervezet képviselőiről 
dönthetnek. Két érdekképviseleti szervezet, a Mezőgazdasági 
Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ), illetve 
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MA-
GOSZ) kezdeményezte nyilvántartásba vételét az Országos Ka-
marai Választási Bizottságnál. A MAGOSZ mind a 19 megyére, a 

MOSZ pedig 9 megyére adott le megyei kamarai küldöttgyűlési 
küldött-jelölt listákat, vagyis nem személyekre kell szavazni, ha-
nem a MAGOSZ, illetve a MOSZ megyei listája között kell válasz-
tani. 

„A MAGOSZ egy olyan érdekvédelmi szervezet, ami a rend-
szerváltás óta kiemelt figyelmet fordít a vidéken élő földműves 
embereknek” – fogalmazott Szél István, Székkutas polgármes-
tere, a Hódmezővásárhely és Térsége Gazdakör elnöke, aki 
hozzátette, hogy a MAGOSZ a Fidesz legerősebb és legnagyobb 
szövetségese, míg a MOSZ MSZP-s emberekből áll. 

A november 3-i választáson a kamarai tagok jogosultak sza-
vazásra. Csongrád Megyében 15 szavazókörzetekben tehetik le 
szavazatukat: Apátfalva, Csanádpalota, Csongrád, Domaszék, 
Hódmezővásárhely, Kistelek, Makó, Mórahalom, Röszke, Szaty-
maz, Szeged, Szegvár, Székkutas, Szentes, Zákányszék. Szavaz-
ni 6 és 18 óra között lehet. 

ÉR. 

Könyvtári hírek
A szép új bútorokkal berendezett Községi Könyvtárban 

(köszönet érte Székkutas Község Önkormányzatának) a nyár 
vége és az ősz eleje mozgalmasan telt.

Augusztusban és szeptemberben kétszer egy-egy hétig 
állományunkból törölt, használt könyvvásárt tartottunk. A 
befolyt összegből új könyveket és játékokat vásároltunk a 
gyermekkönyvtárunkba.

Szeptember 2-án kulturális munkatársaim arcfestéssel és 
csillámtetoválással örvendeztették meg a IV. Főtéri Falunap-
ra kilátogató gyerekeket.

Szeptember 23-án az I. Hagyományőrző Családi Napon, 
Sóshalmon a szüretre és az őszre jellemző hűtő mágnesek 
és díszek készítésébe vontuk be a programra érkező oviso-
kat és iskolásokat. 

Szeptember 27-én az általános iskola 3. osztályos diákjai 
látogattak el hozzánk könyvtárhasználati órára. Feladatla-
pok segítségével a lexikonokban és a kézikönyvekben való 
keresést gyakoroltuk.

Szeptember 29-én az immár hagyományos Népmese 
Napját tartottuk az általános iskola alsós diákjaival. Me-
seországbeli kalandozásunk 7 állomását a gyerekek sikere-
sen teljesítették. Ugyanekkor az óvodások diavetített mesét 
néztek és hallgattak.

Október 2-án a Szegedi Látványszínház „Az erdő kin-
cseinek nyomában” című humoros és tanulságos interaktív 
előadásával szórakoztatta az alsó tagozatos gyerekeket.

Az október 6-án megrendezett Idősek Napi rendezvényen 
a fellépő ovisokat apró kézműves ajándékkal leptük meg, a 
megjelent közönségnek üdvözlőkártyákat készítettünk mun-
katársaimmal.

Köszönöm a támogatást Székkutas Község Önkormányza-
tának, a Szegedi Somogyi-könyvtárnak, kulturális munkatár-
saimnak, az iskola pedagógusainak, és az óvónőknek, akik a 
meghirdetett programjainkra elkísérik a gyerekeket.

Szilágyiné Fejes Ildikó
könyvtáros
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Csanád megye újra Magyarország térképén
A Csanád nevet 

is felveszi Csongrád 
megye 2020. június 
4-től. A megyék ne-
véről szóló határozat 
módosítását Lázár 
János egyéni képvi-
selői indítványára, 
ellenszavazat nélkül 
fogadta el október 
3-án a parlament.

Lázár János 
Csongrád megye 
nevének megváltoz-
tatása kapcsán szer-
kesztőségünknek ki-
emelte: szimbolikus 
üzenete van annak, 
hogy Csongrád megye 
felveszi a Csanád ne-

vet is. Az átnevezés nem vesz el senkitől semmit, viszont egy 
ezeréves közösségnek adja vissza a tiszteletet és megbecsülést, 
amelyet az ott élők megérdemelnek.

- Az indítvány Makóról, valamint a térségében lévő települé-
sekről szól, és innen származik, hiszen Csanád vármegye koráb-
bi központja Makó városa volt. Az átnevezéssel a Kormány azt 
üzeni a trianoni határokon belül és kívül maradt csanádiaknak, 
hogy tisztelettel tekint a történelemben betöltött szerepükre, és 
elismeri Makó városának a Csanád vármegye vezetésében el-
végzett munkáját. Szeretnénk visszaadni Makónak és a csanádi 
térségnek a megbecsülését azzal, hogy 2020. június 4-től, Tri-
anon 100. évfordulóját követően visszaállítjuk Csanád megyét 
a megye elnevezésében, így Csanád megye ismét felkerül Ma-
gyarország térképére – mondta Lázár János, Hódmezővásárhely 
és Makó térségének országgyűlési képviselője, Miniszterelnök-
séget vezető miniszter.

A Csongrád megyei közgyűlés 2017. június 30-án hozott ha-
tározatában támogatta a megyenév megváltoztatásával kapcso-
latos javaslatot. Az Országgyűlés Lázár János egyéni képviselői 
indítványára október 3-án ellenszavazat nélkül döntött a Magyar 
Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 
67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról. A döntés értel-
mében Csongrád megye 2020. június 4-től Csongrád-Csanádra 
változik. Az átnevezés a lakosság számára költséget nem jelent, 
hiszen a személyi okmányokon, az autók rendszámtábláján 
nem szerepel a megyenév. Forrás: Göbl Vilmos

A bárányhimlő már nem keseríti az életüket
Október 3-án öt kisgyerek kapta meg a bárányhimlő el-

leni védőoltást Székkutason. A vakcinát Székkutas Község 
Önkormányzata biztosította a családoknak.

Azok, akik még nem estek át a bárányhimlőn, az oltás beadá-
sa után közel teljes immunvédettséggel fognak rendelkezni. Ha 
az oltás után találkoznak a bárányhimlő kórokozójával, akkor tü-
netszegényen, vagy tünetmentesen fognak átesni a betegségen.

„A gyermekkorban átvészelt bárányhimlőnek ritka a súlyos 
komplikációval járó előfordulása. A terhesség alatt elkapott bá-
rányhimlő viszont veszélyes lehet. A terhesség időszakában elka-
pott betegség méhen belüli fejlődési rendellenességeket okozhat. 
Azoknak a kismamáknak, akik nem tudnak róla, hogy átestek vol-
na bárányhimlő fertőzésen, azoknak szintén javasoljuk a védőoltás 
felvételét” – mondta el Dr. Bakos Attila, Székkutas háziorvosa.

Gyermekek estében a védőoltás felvétele után kisebb oltá-
si szövődményként felmerülhet átmeneti lázas állapot, esetleg 

kiütések. Az oltástól számított 2-3 hétig a védettség nem alakul 
ki, így magát a bárányhimlőt is elkaphatják. Ilyen esetben nem 
az oltás miatt lesznek betegek, hanem azért, mert a védettség 
kialakulása előtt elkapták gyerektársaiktól a fertőzést.

Székkutason, október 3-án 7 gyereknek tervezték beadni a 
védőoltást, de 2 gyermek idő közben pont ezt a betegséget kap-
ta el, így ők a védőoltást nem vehették fel. Az 5 gyereknek az 
oltását az Önkormányzat teljes mértékben finanszírozta, mint 
ahogy évek óta szokás a településen.

Az oltás azoknak a gyerekeknek adható, akik épp nem 
küzdenek lázas megbetegedéssel, illetve vannak olyan be-
tegségek, amik ellenjavasolttá tehetik a bárányhimlő elleni 
védőoltást. Ezeket a megbetegedéseket az oltás beadása 
előtti orvosi vizsgálaton szűrik ki, így csak egészséges gyerek 
kap szurit.

Sz.Viktor
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A legszebb: derült szívvel megöregedni!
Október 6-án Idősek Napja alkalmából ünnepséget szer-

veztek a Murgács Kálmán Művelődési Házban a nyugdíja-
soknak, szépkorúaknak. A zenei csemegék mellett szívderítő 
momentuma volt a rendezvénynek, amikor az ovisok műso-
rukkal köszöntötték az időseket, sokuk esetében a nagyszü-
lőt, dédszülőt.

Székkutason már hagyománynak számít, hogy az Idősek 
Napja alkalmából, az ősz folyamán ünnepséggel hálálják meg a 
törődést, amit az idősektől kaptak. Nem ez az egyetlen alkalom, 
amikor figyelmet fordít a település az idősekre. „Szinte nincs 
olyan kulturális rendezvény, amelyen ne lennének olyan prog-
ramok, amik a nyugdíjasoknak, idősebbeknek szólnak. Így volt 
ez például az idei Főtéri Falunapokon is, amikor az egyik nap 

repertoárjában számos olyan előadó, fellépő volt, ami kedves 
lehet az idősek számára” – fogalmazott Szabó Emese képviselő, 
kulturális tanácsnok.

A mostani rendezvény szervezésében az Önkormányzat, a 
Murgács Kálmán Művelődési Ház és a könyvtár vett részt: a mű-
sor gerincét a Szegedi Nemzeti Színház két színészének, Szilágyi 
Annamáriának és Gömöri Krisztiánnak az énekes műsora adta, 
de előtte még az egészen fiatal generáció tagjai mutatkoztak be.

A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda gyerkőcei örvendeztették 
meg a közönséget műsorukkal, gyermeki bájuknak köszönhe-
tően hatalmas mosolyt csaltak az összes résztvevő arcára.

Mihály Ferenc képviselő köszöntötte pár gondolattal az idő-
seket: „Az élet koronája ez a kor. Az ő kitartásuk, szeretetük fel-
becsülhetetlen a mi számunkra. Ami igazán értékessé teszi ezt 
az életszakaszt, a tapasztalat és a bölcsesség. A mi feladatunk 
pedig az, hogy támaszt nyújtsunk nekik a pihenés éveiben.”

A rendezvényre mintegy 100 meghívót küldtek ki, köztük a 
székkutasi Nyugdíjas Klub tagjainak is. Kozóné Szabó Klára, a 
Nyugdíjas Klub egyik vezetője elmesélte, hogy már 13 éve mű-
ködik Székkutason a szervezet, és ő maga a kezdetektől oszlo-
pos tagként van jelen a klub életében.

A klub manapság már szinte teljesen összeolvadt a Murgács 
Kálmán Nóta Klubbal, hiszen a legtöbb tagjuk közös. Így a heti 
szeánszok alkalmával a beszélgetést mindig a zene követi, pró-
bálnak. Jelenleg is nagy erőkkel készülnek az október 28-i dalos 
találkozóra, amit Székkutason rendeznek meg.

ÉR.

Székkutas a fővárosban is kivívta az elismerést
Szeptember 22. és 23. kö-

zött Budapesten, a Vajdahu-
nyad várában rendezték meg 
a III. Országos Közfoglalkoz-
tatási Kiállítást. A rendezvé-
nyen Székkutas is részt vett, 
és bemutatta a nagyközön-
ségnek a helyi portékákat. 

A kiállításon 130 kiállító mu-
tatta be a megvalósított közfog-
lalkoztatási programok ered-
ményeit, biztosított lehetőséget 
a település megismerésére és a 
közfoglalkoztatottak által készí-
tett termékek bemutatására. 

Székkutason egyre kevesebb közmunkás van. Ez egyrészt 
jó hír, hiszen a lakosok közül egyre többen találnak munkát, 
másrészt viszont problémát is jelent a kevés közfoglalkoztatott. 
A 2016-17-es évben az önkormányzat megnövelte földjei mére-
tét, illetve szaporodott az állatállomány is, amiket a közmunka 
programban résztvevők gondoznak. Az egyre csökkenő létszám 
miatt azonban egyre nagyobb problémát okoz az állatok gondo-
zása és a földek megművelése. 

„Idén úgy próbáljuk összhangba hozni a közmunkások szá-
mát és az elvégzendő feladatok mértékét, hogy csökkentettük 
a jószágok számát, a baromfitenyésztést teljesen abbahagytuk, 
és jövőre már fűszerpaprikát sem vetünk” – mondta el Rostás 
Péter, Székkutas alpolgármestere, aki maga is részt vett a III. Or-
szágos Közfoglalkoztatási Kiállításon.

A budapesti kiállításra Székkutas olyan közmunkások által 
előállított termékekkel érkezett, mint például a fűszerpaprika, 
a seprű, a gyógynövények, az illatosító párnák vagy éppen a 
rózsasziromból készült szörpök. A kiállított darabok közül az 

óriáspaprika számított a leglátványosabbnak. A közfoglalkozta-
tottak sok apró paprikából készítettek el egy ember nagyságú 
óriáspaprikát. 

Rostás Péter elmondta, hogy nagyon sokan álltak meg ennek 
a különlegességnek a láttán, és még fotózkodtak is vele. Pol-
gármesterek, államtitkárok jártak a csodájára, így Székkutasnak 
sikerült kivívnia az elismeréseket. 

A kiállításnak volt egy vásár jellege is, ugyanis a termékeket 
haza is lehetett vinni. Rostás Péter elmondta, hogy a legjobban 
a fűszerpaprika és az apróságok, mint például a települést áb-
rázoló kulcstartók fogytak. Rengetegen fordultak meg a két nap 
alatt a Vajdahunyad várában, így Székkutas standja előtt is nagy 
volt a sürgés-forgás, és sokan szereztek tudomást a Csongrád 
megyei településről. Az elismerést oklevéllel is kifejezte a Bel-
ügyminisztérium, amit Dr. Hoffmann Imre, közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes államtitkár adott át.  Sz. Viktor
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EGY DOBOZNYI SZERETET SZÉKKUTASON
A Községi Könyvtár és a Székkutasi Olvasókör közösen, az ünnepek közeledtével, adománygyűjtő akciót szervez.

Ennek keretében, ha valaki úgy érzi, szívesen segítene egy rászoruló gyermeknek, elég annyit tennie, hogy egy doboznyi 
ajándékot összeállít.

Mi kell hozzá? 

Egy üres cipős doboz. Pakolja tele az alábbi szempontok szerint:

	játékok (kisautók, labdák, babák, plüssállatok stb.)
	iskolai eszközök (tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestők, 

jegyzettömbök stb.)
	egyéb: (cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, póló, hajgumik, játék ékszerek, 

óra, képeskönyv stb.)

Az elkészült dobozt, miután becsomagolta színes csomagolópapírba, ragassza le cellux ragasztószalaggal. Végül pedig a 
dobozra, jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú lánynak / fiúnak szánja az ajándékot. Néhány kedves mondatot, 
gondolatot is rejthet bele.

A csomagok leadási helye: Községi Könyvtár 
                  ideje: 2017. december 15.
Karácsony estéjén, biztos eszébe fog jutni, hogy valaki épp az Ön által készített ajándékot bontogatja nagy örömmel. 

Az Önök által összeállított csomagokat eljuttatjuk a rászoruló székkutasi gyerekeknek.
A szervezők

Sportvonat érkezett Székkutasra 
Pedagógusok és diákok tornáztak együtt szeptember 26-án 

Székkutason, ahol Bagi Mátyás funkcionális tréner tartott rend-
hagyó testnevelés órát az Európai Sporthét keretein belül.

A 31 országában zajló Európai Sporthéthez Magyarország is 
csatlakozott, azon belül pedig a Magyar Szabadidő Sportszövet-
ség Csongrád megyei szervezete is aktiválta magát. Megmoz-
gatták a makóiakat, a vásárhelyi középiskolásokat, illetve Bagi 
Mátyás vasárnapi, ingyenes crosstraining edzése is a BeActive 
égisze alatt zajlott.

A Csongrád Megyei Szabadidő Sportszövetség célja volt, hogy 
az adott héten minél több helyre eljuttassák a mozgást, a spor-
tot. A célcsoport az iskoláskorúak, hiszen az egyik legfontosabb 
dolog, hogy őket tereljék a mozgás és az egészséges életmód 
útjára. Szeptember 26-án a székkutasi diákokon volt a sor, hogy 
részt vegyenek egy zenés, játékos edzésen.

„Óriási örömmel töltött el, hogy több mint százan tornáztunk 
együtt. Az esemény fényét külön emelte a Promenad.hu sármos 
újságírója, aki maga is be szokott állni az edzésekre, hiszen ő 
is fontosnak tartja a mozgást, amellett, hogy dokumentálja az 

eseményeket, segítve ezzel a mozgás elterjedését” – nyilatkozta 
Bagi Mátyás.

Székkutas pedig sem a sportolásban, sem pedig a mókázás-
ban nem maradt alul, a jó hangulatú edzést végigpörögve mu-
tatták meg, hogy mennyire fittek. A végén még egy vonatozásra 
is maradt erő:

„Sokat szoktam sportolni, hiszen fontos az egészséges élet-
mód. Szoktam hip-hop táncolni, futni és fitneszezni. Heti két-
szer, az iskolában űzöm az utóbbi sportot. A mai napon az 
összes feladat nagyon tetszett, jól esett mozogni együtt Matyi 
bácsival. Nem nagyon fáradtam el, ezért jó, ha valaki sportol.” – 
mondta el Zsófi, 3. osztályos tanuló.

A településen fontosnak tartják, hogy minél többet mozogja-
nak az emberek, ezért már az iskolában is tartanak különböző 
edzéseket. Draskovics Diána testnevelő elmondta, hogy már 
tavaly elkezdték a fitnesz oktatását az iskolában. Nagyon nép-
szerű lett ez a mozgásforma, amit mi sem bizonyít jobban, hogy 
iskolai rendezvényeken, bálokon és községi rendezvényeken is 
fellépnek. Sz.Viktor
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Újszülöttjeit köszöntötte Székkutas
A 2017-ben született csöppségeket köszöntötték Székku-

tason a település képviselői október 12-én.
Hét, 2017-ben született gyermeket látogattak meg Székkuta-

son a képviselők csütörtökön délután. Már 2011-óta minden év-
ben köszöntik a település legfiatalabbjait és családjukat. A szülők 
egy-egy szál virágot, édességet és vásárlási utalványt kapnak az 
önkormányzattól. Minden lakásban beszélgettek a családdal, ba-
báztak egy kicsit, majd indultak tovább a következő csöppséghez.

Az idén még négy gyermek születését várják Székkutason, 
ahova évente átlagosan 12-13 gyermeket „hoz a gólya”. Szabó 
Emese települési képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, 
hogy mindenhol nagy örömmel fogadták őket.

Három családhoz mi is elkísértük a település képviselőit. 
Jártunk a Kruzslicz családnál, meglátogattuk Cséke Patrikot, aki 
anyukájával, Csékéné Kis Mónika Klaudiával várt minket, vala-
mint megcsodálhattuk Lakatos Botond Gyula és Bács Rebeka 
kisfiát, Lakatos Botond Györgyöt is.

Elsőként a Kruzslicz család tagjai fogadták a vendégeket. A 
családfő, Kruzslicz Attila invitálta beljebb a babalátogató csa-
patot, a házban Kruzsliczné Forrai Ágnes, valamint Boglárka és 
Dóra már nagyon vártak minket.

A csupaszív család minden tagjáról sugárzik a jókedv. A rend-
kívül energikus és tündéri Dóri pillanatokon belül megfosztott a 
diktafontól és meginterjúvolt mindenkit. Boglárka, a kistestvér, 
pedig óriási szemekkel követte anyukája védő karjai közül az 
eseményeket, egyáltalán nem szeppent meg az idegenek láttán.

Ágnes és Attila elmesélték, hogy nagyon büszkék a gyerme-
keikre és azt szeretnék, ha a jövőben még egy testvér csatlakoz-
na Boglárkához és Dórihoz.

A Cséke családnál voltunk másodjára a családlátogatások 
sorában. Cséke Patrik és anyukája, Csékéné Kis Mónika Klaudia 
izgatottan nyitottak ajtót nekünk. A csöppség játékai gyűrűjé-
ben, a birodalmában trónolt, amikor megérkeztünk.

Anyukája elmesélte, hogy a két nagymama sokat foglalkozik 
Patrikkal és mindig elkényeztetik az ifjút. Patrik anyukája meg-
osztotta velünk, hogy szeretnének párjával Patriknak egy kistest-
vért, fiúnak és lánynak egyaránt nagyon örülnének. Az udvaron 
található kutyus is gyorsan megbarátkozott az új jövevénnyel 

– mesélte Mónika - sokszor a babakocsira is vigyáz, amikor a 
kicsivel kint vagyunk.

A Lakatos családnál a 2017-es év fénypontja Botond György 
születése volt. A boldog anyuka, Bács Rebeka elmesélte, hogy a 
fényképezőt kíváncsian figyelő csöppség már megszokta, hogy 
sokat tartják kézben. Ez pedig látszott is, hiszen a látogatók rög-
tön megfogták és babáztak vele egy kicsit, a kis vitéznek pe-

dig a szeme sem rebbent. A kisfiú végtelen nyugalommal vette 
tudomásul, hogy ő van a középpontban és ennek megfelelően 
mindenkihez hozzábújt, aki a kezébe vette. Egy biztos: már az 
oviban nőcsábász lesz az ifjú machóból.

Rebeka elmondta, hogy a fiú sokat eszik és alszik, nagyon 
szeret sétálni is, illetve nagyon szereti az embereket. 

Szerkesztőségünk jó egészséget és sok sikert kíván minden 
kedves családnak. n.j.


