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Megújulhat az óvoda
Május utolsó hétfőjén ülésezett a székkutasi testület. Az ese-

ményen Szél István polgármester bemutatta a település által 
kiérdemelt Falumegújítási díjat, de szóba került az óvodai fé-
rőhelyek számának csökkentése, az intézmény felújítása és egy 
új, Piroschkával kapcsolatos kulturális helyszín létrehozása.

Az előterjesztéseket megelőzően a polgármester bemutatta 
a képviselőtestületnek azt a két díjat, amelyet az elmúlt időszak-
ban vehetett át. A legfontosabb a Komlóskán elnyert Falumeg-
újítási díj. Másrészt pedig, a székkutasi delegáció Körösréven 
járt, ahol a pörköltfőző verseny 1. díját sikerült elhozniuk.

Ezt követően a családsegítő szolgálat tartotta meg éves be-
számolóját, majd a testület döntött az óvodai férőhelyek csök-
kentéséről. Az eddig 70 fős létszámot már legalább 10 éve nem 
tudja betölteni az óvoda, így most 50 fősre csökkentették azt, 
ám vélhetően 2 éven belül újra 60 fősre kell emelni. Emellett az 
önkormányzat 8,5 millió forint értékben pályázatot nyújtott be 
az óvoda felújítására.

Döntés született a Jókai utcán található buszmegálló áthelye-
zéséről is. Az áthelyezésről a helyi lakosokkal és a szolgáltatóval 
is egyeztettek, elsősorban a nagyobb méretű buszok miatt van 
szükség a lépésre.

Elhangzott a Székkutasi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 
beszámolója is, valamint módosították a helyi védelem alatt álló 
építészeti értékekről szóló rendeletet is.

Ennek értelmében a falumúzeum mellett az önkormányzat 
vásárolt egy ingatlant, ahol újabb kulturális helyszínt alakítaná-
nak ki, amely Piroschkához kapcsolódik. Ebbe a tervezett em-

lékházba a jelenleg művelődési házban található hagyatékokat 
is áthelyeznék és újabbakat is gyűjtenének.

Ezen kívül egy közösségi területet is kialakítanának a falumú-
zeumnál, amely 70-80 fő befogadására lenne alkalmas és kultu-
rális programok helyszínéül szolgálhatna. A tervekre 100 millió 
forint áll a község rendelkezésére, amit szeretnének hasznosan 
elkölteni – a Csiky-ház kerítését mindenképpen helyreállítanák, 
de a gyógyszertár melletti területen is létrehoznának egy újabb 
attrakciót. Ötletként az is felmerült, hogy a település építene egy 

szélmalmot, mivel a település határában található nem Székku-
tasé. Az esetlegesen felépülő szélmalmot szervesen kapcsolnák 
a település vérkeringésébe, a beruházások pedig a kerékpáros 
turizmus jegyében történnének, kerékpártárolók és vízvételi he-
lyek kialakításával. szcs

TISZTELT SZÉKKUTASI POLGÁROK!

SZÉKKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
EZÚTON TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT 

LAKOSSÁGOT, HOGY A MÁV FKG KFT. 
VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKAT VÉGEZ  

A MESTER UTCAI VASÚTI ÁTJÁRÓNÁL. 

A TERVEZETT FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 
IDEJE ALATT A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS  

A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN NEM LEHETSÉGES.

AZ ERKEL FERENC UTCÁT ÉS KÖRNYÉKÉT 
A SZÉLMALOMNÁL LÉVŐ VASÚTI ÁTKELŐN 
KERESZTÜL, VAGY HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
IRÁNYÁBÓL, A KARDOSKÚTI ELÁGAZÁS 

FELŐL, LEHET MEGKÖZELÍTENI.

A TELJES ÚTZÁR IDEJE: 

2016.06.24. – 2016.06.30.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Elismerték  
az ötéves munkát

Falumegújítási Díjat kapott Székkutas. Az elismerést má-
jus 27-én vehette át Szél István polgármester a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei Komlóskán.

Székkutas a falumeg-
újítás több területén elért 
kiemelkedő teljesítmé-
nyéért részesült az elis-
merésben. Az oklevelet 
– amely mellé egy Zsol-
nay-váza is járt - Pintér 
Sándor belügyminiszter 
és Lázár János, Minisz-
terelnökséget vezető mi-
niszter írta alá.

- Nagy öröm ez szá-
momra, hiszen az el-
múlt ötéves munkánkat 
érte dicséret. Ez minden 
székkutasi közös sikere. 
Bebizonyítottuk, hogy 
nem hiába érkezett a 

településünkre a legnagyobb összegű, 7 milliárd forint értékű 
Európai Uniós forrás – nyilatkozta Szél István.

A község polgármestere ezúton köszöni meg mindazoknak, 
akik hittek abban, hogy a beruházások megvalósulhatnak. - Kü-
lön köszönet illeti Lázár János országgyűlési képviselőt, akihez 
bármikor fordulhattunk, mindig segítséget nyújtott – mondta a 
településvezető, aki hozzátette, a következő időszak is fejleszté-
sekkel telik majd Székkutas életében.

Megyeri József

A Székkutasi Lovas Klub ezúton szeretne 
köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk  

1%-ával támogatták az egyesületet.
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„Banyák a pokolban”
Büszke lehet Székkutas a helyi nyugdíjas klubra. A civil 

szervezet a Ki Mit Tud? verseny országos döntőjében képvi-
seli a települést.

A Székkutasi Nyugdíjas Klub a középdöntők során kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott, így június 24-26 között az orszá-
gos döntőben szerepelhet. A résztvevők ének, tánc, népdal és 
egyéb kategóriában nevezhettek. – Mi az utóbbit választottuk, 
„Banyák a pokolban” címmel táncos jelenetet adunk elő – tud-
tuk meg Tóth Antalnétól. A klub elnöke hozzátette, a székkutasi-
ak tavaly is megmérettették magukat a versenyen, amely során 
arany minősítést szereztek – ezért döntöttek úgy, hogy az idén is 
nekivágnak a Ki Mit Tud?-nak.

A „Banyák a pokolban” során az előadók ördöglányoknak, 
majd boszorkánynak öltöznek.  

Székkutas Község Önkormányzata 200 ezer forinttal támo-
gatja a nyugdíjas klub versenyen való részvételét. Tóth Antalné 
ezúton köszöni a településvezetésnek a segítséget.

Nincs más hátra: hajrá, székkutasiak!
Megyeri József 

Boldog születésnapot székkutasi sportélet!
Június 11-én kerek és jeles születésnapot ünnepelt Szék-

kutas. A helyi sport 70 éves fennállása okán szerveztek ün-
nepélyes visszatekintést, sportprogramoktól hemzsegő na-
pot, focival, kézilabdával, ping-ponggal és crosstraininggel 
fűszerezve.

Hetvenedik születésnapját ünnepelte június 11-én a szék-
kutasi sportélet, a sportcentrumnál pedig ennek a kerek év-
fordulónak örültek kicsik és nagyok egyaránt. A paravánokon 
elhelyezett fotóknak hála ez a hét évtized fotók és címerek 
formájában meg is elevenedett, de bemutatták Őze Sándorné 
Mártika néni „Ép testben ép lélek” című könyvét, amelyben a 
helyi sportéletnek állítottak emléket, neves és sikeres sporto-
lóknak és csapatoknak.

A kutasi sport lendülete az elmúlt években sem kókadt. 4-5 
év alatt több mint 100 millió forintos fejlesztést hajtottak végre 
a helyi sportcentrumban, Szél István polgármester köszöntőjé-
ben pedig arra is kitért, hogy a fejlődés a következő években is 

tetten érhető lesz. Már a nyáron elkészülhet a műfüves labdarú-
gópálya, amelyet a tervek szerint júliusban kezdhetnek építeni, 
hogy aztán szeptemberben már át is adják. A következő év nya-
rán pedig a sportcsarnok padlózatának teljes cseréje is megtör-
ténik, de a jövőben a sportoláshoz szükséges eszközparkot és 
gépparkot is tovább fejlesztenék, bővítenék.

A mozgás és a sport természetesen ez alkalommal sem hiá-
nyozhatott. Az öregfiúk a futballpályán bűvölték a labdát, igazi 
öröm focit játszottak, de később megye kettes bajnoki mérkő-
zések is folytak a gyepen, az U19-esek és a felnőttek is össze-
csaptak Balástya legjobbjaival.

A csarnokban pedig a helyi amatőr kézilabdások jöttek össze 
egy pörgős bemutatójáték erejéig, később pedig a ping-pong 
labdák és asztalok is előkerültek.

Bagi Mátyás funkcionális tréner crosstraining edzéssel ké-
szült, aminek ziháló légzés és gyöngyöző homlok lett az ered-

ménye, de mindenki becsülettel végrehajtotta a kemény gya-
korlatokat, hogy aztán Kardos Eszter Éva oktató „levezető” 
pilates edzése zárja a sportesemények sorát.

Este átadták a Székkutas Sportjáért díjakat. A kitüntetést Toth 
Lajos, a sportkör egykori elnöke valamint a Kiss házaspár, a ku-
tasi labdarúgó meccsek állandó résztvevői, Kiss János és fele-
sége kapták.

Az est folyamán azonban az egykori és jelenlegi edzők és 
testnevelők, sportemberek is oklevélben részesültek.

Banga Endre, Juhász András, Mihály Jenő is tapsban és el-
ismerésben részesült, valamint a helyi sportélet elmúlt 70 évét 
bemutató kiállítás megalkotóját, Kovács Lászlónét is meglepték 
egy csokor virággal.

Ezt követően pedig már tényleg a zene, a mulatózás, az önfe-
ledt ünneplés volt soron, érkezett a marhapörkölt, majd a sport 
látványos, zenére történő, ritmusos fajtája, a tánc kapta a fősze-
repet.

szcs

Őze Sándorné: „Ép testben ép lélek” – Beszélgetések Szék-
kutas sportéletéről című könyve 2016. július 4-től megvásárol-
ható a Községi Könyvtárban 2.500 Ft összegben. 
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Megújult  
a Pince Klub

Kívül-belül, padlótól a plafonig megújult a székkutasi 
Pince Klub, ahol mostantól az italok mellett a pizza és ham-
burger fogyasztására is lehetőség nyílik, sőt, hamarosan 
rostonsült ételek is helyet kapnak majd a kínálatban. A fej-
lesztés önkormányzati támogatással valósulhatott meg.

Több mint 5 millió forintos támogatást nyújtott Székkutas 
Község Önkormányzata a művelődési ház pincéjében található 
szórakozó helyiség felújítására, amelyből nem csak a vendégtér, 
hanem a mosdók, a kiszolgáló helyek is megújultak, de fűtés-
korszerűsítés, vízszigetelés, a vizesblokk és az elektromos rend-
szer konstrukciója is megtörtént.

„Korábban a településünkön nem igazán volt kifőzde vagy 
étkezési lehetőség. A helyieknek nem volt arra lehetőségük, 
hogy a vendégeiket megvacsoráztassák valahol. A felújított Pin-
ce Klubban viszont ez megoldható, pizza, hamburger és pár 
héten belül sültek formájában is. Egy jól kinéző, nagyon inno-
vatív megoldásokkal megépített helyről van szó, ami az itt élők 
komfortérzetét is jelentősen javíthatja” – mondta el Szél István 
polgármester.

Forrai Tibor üzletvezető kiemelte, ezúton is szeretne köszöne-
tet mondani Szél István polgármesternek és Székkutas Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének az anyagi támogatásért, 
melynek köszönhetően megújulhatott a Pince Klub. Hozzátet-
te: az italkínálat is bővült, de a jövőben a fiatalok és az idősek 
számára is szeretnének szórakozási lehetőségeket biztosítani.

Retro diszkó, élőzenés estek is szerepelnek a tervek között, 
amennyiben a vendégek részéről erre igény lesz. A jelenleg is 
futó labdarúgó Európa-bajnokság ideje alatt, az EB terasz is vár-
ja a foci szerelmeseit.

szcs

A község alapítójára 
emlékeztek

Idősebb Gregus Máté születésnapjára emlékeztek június 
16-án, Székkutason. A koszorúzás végén Siklósi Szilveszter 
filmjét tekinthették meg az érdeklődők.

Június 16-án délután id. Gregus Mátéra, Székkutas alapítójára 
emlékeztek. Ő volt az, aki áldozatos munkájával a legtöbbet tett 
a település létrejöttéért, fejlődéséért.

1861. június 16-án született Hódmezővásárhelyen. Meglehe-
tősen szegény sorsú családban nevelkedett, majd két keze ere-
jével, eszére és szorgalmára támaszkodva felnőtt korára komoly 
egzisztenciát teremtett családjának.

A megemlékezésen Székkutas Község Önkormányzata, a 
Székkutasi Olvasókör, Gregus Máté Kertbarát Kör, a Székkutasi 
Nyugdíjas Klub tagjai, az általános iskola diákjai és tanárai vala-
mint a Gregus család tagjai vettek részt.

A koszorúk elhelyezése után az érdeklődők megtekinthették 
Siklósi Szilveszter: Gregus Máté nyomában című dokumen-
tumfilmjét.

„Ez a film volt már a televízióban, nem is egyszer, de nagyon 
sokan még nem látták. A képsorok által pontos képet kapha-
tunk id. Gregus Mátéról és a Gregus családról, hiszen nagyon 
sok olyan idős személyt szólítottak meg benne, akik közvetlen 
kapcsolatban álltak a családdal” – mondta el Szabó Emese, a 
kulturális és civil ügyek tanácsnoka.

Sz.Viktor

Meghívó!
Miklós János újszászi 

plébános atya 1942-ben 
született Székkutason. 

1966-ban – 50 évvel ezelőtt - 
szentelték pappá.  
Ezen alkalomból 

2016. július 17-én,  
vasárnap, 17 órakor 
arany misét tartanak 

Székkutason, 
a Szent Mihály  
Templomban. 

Az eseményre mindenkit 
szeretettel várnak!

Családi események
Május hónapban:

 
Születés: Csala Virág és Török Nándor Bálintnak Zita Virág 
utónevű gyermeke.
 

Házasságkötés:  nem volt
 

Elhalálozás: nem volt.
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A Székkutasi Víziközmű Társulat munkája a végéhez ért. 
A jogszabály szerint a legutóbbi küldöttgyűlésen megala-
kult az Elszámoló Bizottság – tudtuk meg Bereczki Jánosné 
elnöktől. Az Elszámoló Bizottság feladatai a társulat meg-
szűnése kapcsán a következők: 
1. Elszámolás a lakossággal. Akinek Fundamenta LTP szerző-

dése van, és nincs tartozása a társulat felé (akár 4, 5, vagy 8 
éves futamidejű szerződés esetén), annak július a futamidő 
vége, és utána 90 napon belül a szerződés tulajdonosával a 
Fundamenta számol el. Akinek van ugyan LTP szerződése, 
de  tartozása van a társulat felé, azoknak levelet küldtek ki a 
múlt héten, amelyben kérik, hogy a levélben leírtak szerint 
járjanak el. A tartozás levonása után a megmaradó összeget 
a társulat fogja visszafizetni. Az LTP szerződéssel nem ren-
delkező lakosokkal az elszámolás már megtörtént.

2. A hivatalos szervekkel rendezni kell a megszűnéssel kap-
csolatos ügyeket. 

3. A Társulat iratairól kimutatást kell készíteni és átadni a 
helyi önkormányzatnak. 

4. A teljes pénzügyi elszámolást és a kintlévőségek, tartozá-
sok kimutatását együtt átadni a helyi Önkormányzatnak. 

5. A társulat számláján levő összeget átutalni a helyi önkor-
mányzat elkülönített számlájára. 
Ezek a munkák jelenleg folyamatban vannak. Akinek 

kérdése van, jelezze a szerdai fogadónapokon, a helyi Mű-
velődési Házban, 8 - 16 óra között Gorcsa Jánosnénál.

Apróságokat 
köszöntöttek

Székkutas Község Önkormányzata próbál minden segít-
séget megadni a szülőknek, hogy gyereket merjenek vál-
lalni. Ezt bizonyította annak a 4 családnak a köszöntése is, 
akiknél nemrég megszülettek a település legifjabb tagjai.

Székkutason hagyomány, hogy az önkormányzat minden év-
ben megköszönti az újszülött babákat. Ez alkalommal 4 babát 
üdvözöltek, többek között Török Nándor és Csala Virág gyere-
két, Török Virág Zitát, valamint Horváth László és Héjja Anita 
babáját, Horváth Lászlót.

„Ez az apróság egyrészt bíztatás a szülőknek, másrészt el-
ismerés, hogy ezekben a nehéz időkben is vállalnak gyereket 
Székkutason.” – mondta el Rostás Péter, Székkutas alpolgár-
mestere.

A családokat emléklappal köszöntötték, emellett az anyukák 
egy kis édességet és egy csokor virágot kaptak. Továbbá minden 
család gazdagabb lett egy 20.000 forintos vásárlási utalvánnyal, 
amivel az önkormányzat a gyerek neveléséhez szeretne hozzá-
járulni.

„A kislányunk május kilencedikén született. Rendkívül jó 
baba, mosolygós, nyugodt, aminek nagyon örülünk. Köszönjük 
az ajándékot a községnek, nagyon jól esett. Az utalványt a ba-
bával kapcsolatos dolgok vásárlására fordítjuk, hiszen például 
pelenkából nagyon sok kell.” – nyilatkozta mosolyogva Csala 
Virág, Török Virág anyukája.

A településen a jövőben még 6 gyerek köszöntésére készül-
nek, hiszen előreláthatólag ennyi újszülött várható még ebben 
az évben.

Sz.Viktor

Elballagtak a 
székkutasi óvodások
13 gyermek vett búcsút június 4-én a Székkutasi Líbor Ilo-

na Óvodától.

- Az ovisok hetek óta lelkesen készültek a ballagási ünnepség-
re, amit a helyi Művelődési Házban tartottunk – tájékoztatott Lá-
zár Judit. Az óvodavezető elmondta, az óvodai csoportok műsort 
adtak elő a hozzátartozóknak, a nagycsoportosok pedig megle-
petés produkcióval köszöntek el az óvodától és a nevelőktől. 
A 13 gyermek – egy kivétellel – a helyi általános iskolában kezdi 
meg a tanulmányait szeptembertől.

Megyeri József
Székkutasi magazin a Rádió 7-ben!
Hallgassa Ön is a Székkutasi Magazint a Rádió 7-ben, 

július elsején, pénteken 13 óra 15 perctől! 
Műsorunkban beszámolunk arról, 

hogy a község 70 éves sportéletére emlé-
keztek, de szó esik arról is, hogy projek-
tzáró rendezvényt tartottak a Művelődési 
Házban. Tartsanak velünk a 97,6, a 96.8 és 
a 107.0-s Mhz-n, ahol mindennap hallhat 
friss információkat Székkutas életéről!

Kedves Fiatalok!
A Művelődési Házban, a nyári szünetben is folytatódnak a 

„Péntek Esték”.
Változatos, sokszínű programokkal várunk benneteket 

péntekenként 16-20 óráig. Ötleteiddel, javaslataiddal se-
gítsd munkánkat, tervezzük együtt a programokat!

A szervezők
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Véradásból jeles
Évente közel 150-en adnak vért Székkutason, ami kiemel-

kedő egy ilyen méretű településtől. Dr. Mayer Klárától meg-
tudtuk: idén nem kétszer, hanem háromszor nyújthatják 
karjukat a község lakói. 

A tavaszi, székkutasi véradáson 69-en segítettek embertársa-
ikon – tájékoztatott dr. Mayer Klára, a hódmezővásárhelyi Erzsé-
bet Kórház Vérellátó Osztály megbízott vezető főorvosa.

Hozzátette, az osztály évi 4000 egység vér levételét vállalja, 
amihez a település jelentősen hozzájárul. 

Országos viszonylatban sajnos folyamatosan csökken a vé-
radók száma – ez azonban Székkutas esetében nem mondható 
el. Ez annak is köszönhető, hogy Szél István polgármester és a 
képviselő-testület korábban megszavazta, hogy aki vért ad, az 
adókedvezményben részesül. – Ilyen kezdeményezésről más te-
lepüléseken még nem hallottam. Nagyon hálás vagyok, hogy eny-
nyire fontosnak tartják a véradást – tette hozzá a vezető főorvos. 

Az eddigi években Székkutason tavasszal és ősszel nyújthat-
ták karjukat a helyiek. Ez idén kiegészül, ugyanis a megszokott 
két alkalom mellett július 11-én, 11 és 15 óra között is tartanak 
véradást, a Művelődési Házban.

Megyeri József 

Lázár: aki jár szűrésre, 
fizessen kevesebbet

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt javasolja az 
országgyűlésnek, hogy aki egészségügyi szűrésekre jár, an-
nak csökkentsék a társadalombiztosítási díját – hangzott el 
a Rádió 7 június 15-i képviselői fogadóóráján.

Lázár János a műsorban elmondta: Magyarországon évente 
130 ezer ember hal meg, közülük 10-15 ezren azért, mert későn 
állapítják meg náluk a súlyos betegségeket. – Sokkal több for-
rást kell fordítanunk a népegészségügyre és három-négy kötele-
ző egészségügyi szűrést bevezetni. Az országgyűlés szeptemberi 
ülésén javaslom Orbán Viktor miniszterelnöknek és a kormány-
nak, hogy akik részt vesznek ezeken, azok kevesebb társada-
lombiztosítási díjat fizessenek – fejtette ki a politikus. Akik pedig 
nem jelennek meg a szűréseken, azoknak a fizetendő összeg 
magasabbá válik.

- Jutalmazásra és szankciókra van szükség – jelentette ki a 
miniszter, aki szerint ez jelentős pozitív változásokat hozhat a 
magyar egészségügyben.

Megyeri József

Már zajlanak a III. Főtéri 
Falunap előkészületei

Az idei évben – az elmúlt évekhez hasonlóan – szeptember 
első hétvégéjén rendeznek falunapot a községben. 

A III. Főtéri Falunap (szeptember 2-3-4.) színvonalas és változatos 
programokkal, fellépőkkel várja a helyi és környékbeli lakosokat. A 
3+2 zenekar mellett Székkutasra látogat Janicsák Veca és a Zanzibár 
együttes, de természetesen a helyi civil csoportok műsorai és a tűzijá-
ték sem maradhat el – tájékoztatott Olasz Mónika településfejlesztési 
ügyintéző, aki hozzátette: idén a falunap részeként szeptember 3-án, 
szombaton, Lovasnapot is rendeznek a településen. 

Elfogyott a zsák?
Több olvasónk arról érdeklődött: mit tegyenek abban az 

esetben, ha elfogyott a zöldhulladék szállításhoz szükséges sze-
meteszsák. 

Schauer Tamás, a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. általános vezetője kérdésünkre elmondta, évente 14 alkalom-
mal szállítják el a zöldhulladékot. Ez azt jelenti, hogy havonta egy-
szer, valamint januárban a karácsonyfának használt fenyők miatt 
további kétszer gyűjtik be a lakosok zöldhulladékát.

- Amikor az ezzel kapcsolatos tájékoztatót kiküldtük, akkor min-
den ingatlannak biztosítottunk kettő zsákot. Mivel azonban ezek 
biológiailag lebomló anyagból készülnek, ezért nem tudjuk egyszer-
re biztosítani őket a helyieknek – ismertette Schauer Tamás. 

Amennyiben egy-egy ingatlan elé kihelyezik a zsákban a zöldhul-
ladékot, akkor a gyűjtőjármű személyzete a postaládákban elhelyez 
egy cserezsákot. Aki már elhasználta a zsákját, az a következő alka-
lommal kihelyezheti hulladékát másféle zsákban is, amelyet köve-
tően megkapja a cserezsákot.  Megyeri József 

Hagyományőrző és népművészeti tábor

A Székkutasi Olvasókör és az Emlékház 
2016. július 18-tól július 22-ig

Hagyományőrző és népművészeti tábort szervez,  
melyre 2 -7. osztályos gyermekek jelentkezését várja.

Helye: Székkutasi Emlékház
Programok:

tarhonyakészítés, hímzés, népi játékok, kézműves foglalko-
zások (csuhé és szalmafonás, nemezelés, agyagkorongozás 

és festés), ismerkedés népi hangszerekkel (hegedű, citera és 
tekerő), táncház, egynapos kirándulás a Rostás tanyára.

A program az olvasókör NEA pályázatának támogatásával valósul meg.

A tábor részvételi díja:  
1500 Ft/fő, az ebédhez 1500 Ft/fő hozzájárulás.  

(Ingyen ebédes gyermekek számára csak tábori hozzájárulás.)
A csoport 15 fővel indul, túljelentkezés esetén a beiratkozás 

sorrendjében. Jelentkezni a- - z Emlékház nyitvatartási idejében 
és az iskola titkárságán lehet június 30-ig.

Minden kedves diákot szeretettel várunk!

A szervezők: Székkutasi Olvasókör, Székkutasi Emlékház 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Jelentkezési lap

A nyári Hagyományőrző és népművészeti táborba  
gyermekem beíratom.

…........................................... név.............................................lakcím

Szül. idő: ….........................               ..................................................
                                                           szülő aláírása
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Tisztelt Székkutasi Polgárok!
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  
a menetrend szerinti helyközi buszjárat  

Jókai utcai megállója 2016.06.13-tól áthelyezésre került  
a Béke utca 54. szám elé. 

A buszjárat menetrendje változatlan marad.

Megismerni  
a környezetet, 
környezetünket

Projektzáró rendezvényt tartottak június 14-én, Székkuta-
son, a Művelődési Házban.

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus 
Máté Tagintézmény NTP-KKI-B-15-0039 azonosító számú, Ter-
mészeti értékeink a művészetekben című projektzáró kiállításá-
nak megnyitóját tartották meg.

A pályázat során 1,5 milliós támogatást nyert el a székkutasi 
iskola, így az egyébként is kiemelt feladatukat – világított rá Patyi 
Éva tagintézmény-vezető – a tehetségek felkutatását, segítését 
tudták megvalósítani. A projekt 2015 novemberétől jelen pilla-
natig valósult meg.

Így a tanév során természeti és vizuális területen zajlott az 
iskolában a tehetségekkel való foglalkozás. 60 órát ölelt fel a 
program, mely során 10 óra jutott a szakemberek számára a 
tehetségek felkutatására, majd további 30 órában műhelyfoglal-
kozásokat tartottak.

Így a gyerekek ismerkedhettek a fotózás, a festészet, a rajzo-
lás, valamint a szobrászkodás különböző technikáival, fogása-
ival, ismereteivel. Ezekből a munkákból nyílt meg a kiállítás a 
művelődési házban.

Ezekről Vincze Gyöngyvér tanárnő adott képet az érdeklő-
dőknek. Itt elmondta: a környezetünk, a természet volt a fősze-
repben, középpontban. Arról is beszámolt, hogy az alkalmazott 
technikákban voltak újítások, így a festészet, a pontokkal való 
alkotás, szobrászkodás lehetőségeit emelte ki.

A projekt során egynapos kirándulást is meg tudtak valósítani 
Debrecenben és a Hortobágyon. De eszközbeszerzés is a tervek 
között szerepel, amely egy fényképezőgép és 4 darab kiállító 
paraván formájában ölt majd testet. Valamint egy háromnapos 
mártélyi kirándulás is még része a programnak.

G.

Széles a repertoár  
a fél-nomád táborban

Június végén harmincadik alkalommal rendezik meg 
Székkutason, Héjja László tanyáján a fél-nomád edzőtábort, 
ahol a harcművészetek gyakorlói és kedvelői találkoznak. A 
szervezők többféle edzéssel is készülnek, valamint aikido és 
battodo vizsgákat is lehet majd tenni.

„Ez egy félnomád edzőtábor, így nem arról szól, hogy egy lég-
kondicionált helyen edzünk – igaz, kint vagyunk a pusztában, ha 
fúj a szél, akkor van légkondicionálás, ha süt a Nap, akkor egy 
kicsit melegebb van – ismertette a tábort Sensei Márton Imre, 
akit a programokról is kérdeztünk.

Elmondta, hogy a jubileumi alkalomra többféle harcművé-
szeti edzéssel is készülnek. A tábor főgerincét képző aikido 
mellett a kyokushinkai, a rendészeti közelharc, a birkózás és 
a taekwondo is szerepet kap, de a battodot is megismerhetik 
majd a résztvevők.

„Biztos lesznek a tábornak fizikailag nehéz pillanatai is, de 
nem csak erről fog szólni. Régebben volt, hogy egy éjszaka há-
rom éjszakai edzést is beiktattunk, de egy életkor után az ember 
ezt már nem viseli olyan jól.”

A tábor utolsó napján, vasárnap a vizsgák kapják a főszere-
pet, az aikidoso és battodosok tehetnek majd bizonyságot tech-
nikai tudásukról. Valamint meghívást kapott a táborra – többek 
között – Ghyczy Tamás is, aki annak idején az első tábornak is 
aktív résztvevője volt. Ghyczy egy bűvészműsorral is készül a 
többiek számára.

Íme a részletes program:

2016. június 24-25-26.
Péntek:

1500-1630-ig     beérkezés a táborba 
1645 SORAKOZÓ tábornyitó 
1650-1745 AIKIDO sensei Márton Imre 
1750-1845 BATTODO sensei Márton Imre 
1850-1945 KYOKUSHINKAI KARATE sensei Kardos Imre 
1950-2000 FIZIKAI KÉPESSÉG FEJLESZTÉS 
2000 Korcsoportos 30m kieséses sprint verseny 1. és 2. forduló 
2030 BŰVÉSZET-DO sensei Ghyczy Tamás X dan 
2130 Éjszakai kieséses láb szkander verseny 1. és 2. forduló 
2130 ŐRSÉG 
2230 TAKARODÓ

Szombat:
615 ÉBRESZTŐ, reggeli torna 
630 Ismerkedés a Székkutasi pusztával 3 csoportban 
900 AIKIDO-KEN sensei Márton Imre és sensei Héjja László 
1000 AIKIDO-JO sensei Pintérné Gazdag Anett 
1100 REALITY TÉMAKÖR sensei Veisz János
Edzés után 30m-es kieséses sprint versenyláb szkander verseny
EBÉDSZÜNET
1630-1730 RENDÉSZETI KÖZELHARC sempai Kővágó Attila 
1730-1830 BIRKÓZÁS sempai Tóth Gábor 
1830-1930 TAEKWONDO Szilassi-Horváth Réka 
1930-2000 FIZIKAI KÉPESSÉG FEJLESZTÉS 
2030 VACSORA 
2130 SAYONARA Party, igény szerint 
2230 ŐRSÉG 
2330 TAKARODÓ

Vasárnap:
525 ÉBRESZTŐ 
540 BUDO EDZÉS sensei Héjja László 
630 VIZSGÁK 
1100 TÁBORZÁRÁS (Eredményhirdetés)

szcs
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Székkutason (is) jó 
gyereknek lenni

Székkutas Község Önkormányzata minden évben meg-
szervezi a Gyereknapot, a helyi civil szervezetekkel szoros 
együttműködésben. Székkutason az összes civil szervezetet 
meg szokták hívni a rendezvényre, akik minden alkalommal 
élnek ezzel a lehetőséggel.

Május 29-én a programok már reggel 9 órakor elkezdődtek 
a Székkutasi Sportcentrum területén. A nap folyamán kerékpá-
ros ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat a gyerekek, 
akik kipróbálhatták a lovaglást, kreatív foglalkozásokon vehet-
tek részt és még arcot is festethettek.

A Székkutasi Olvasókör is hozzájárult a nap sikerességé-
hez, évek óta hagyomány, hogy palacsintát sütnek a székkutasi 
Nyugdíjas Klubbal összefogásban, amit bátran lehetett kóstolni.

A délelőtt folyamán a látogatók szurkolhattak is, hiszen a 
székkutasi U17-es lányok léptek gyepre, és játszottak focimecs-
cset Szentes csapata ellen.

Tizenegy órától a Vackor zenekar kalauzolta el az apróságo-
kat meseországba egy interaktív, vidám gyereknapi műsorral.

Az önkormányzat is mindent megtett, hogy a gyermekek a 
lehető legjobban érezzék magukat. Ugrálóvárral és trambulin-
nal is kedveskedtek a gyermekeknek, ami még színesebbé va-
rázsolta az amúgy is vidám és napsütéses napot.

Az ünnepeltek nagy örömére egy vasútmodell kiállítás is 
megtekinthető volt, Kiss Árpád jóvoltából. Árpád 12 évet dol-
gozott a vasútnál, így érhető a vonatok iránti szeretete. Miután 
Szegedre költözött, villamost vezet. Makettjeivel bejárta már az 
egész országot, és a vasárnap Székkutason mesélt a kicsiknek 
műveiről.

„A terepasztalon, amit hoztam, a jászboldogházai állomás 
látható. Ez egy valósághű modell, tehát minden ugyanúgy talál-
ható az asztalon, mint ahogy a valóságban is látható. Ez a mun-
kám kb. fél év alatt készült el” – mondta el.

Összességében elmondhatjuk, hogy mindenki jól érezte ma-
gát, kicsik, nagyok egyaránt, és kijelenthető, hogy Székkutason 
jó gyereknek lenni.

Sz.Viktor

Székkutas Község Önkormányzata ezúton szeretne kö-
szönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a gyer-
meknap sikeres lebonyolításához. 

Elbúcsúztak  
a nyolcadikosok

Utoljára hallották az óra kezdetét jelző csengőt a székku-
tasi Gregus Máté Általános Iskola nyolcadikosai, ugyanis jú-
nius 18-án elballagtak az intézményből. A virágátadás után 
a program a Művelődési Házban folytatódott.

„Tizenkilenc diák ballag a mai napon, az esemény a hagyo-
mányok szerint az iskolában kezdődött. Az utolsó csengőszó je-
lezte az utolsó osztályfőnöki órát is, ahol a diákok bátorító szava-
kat kaphattak az osztályfőnöküktől. A programhoz tartozik, hogy 
ilyenkor körbejárjuk az iskolát, majd átvonulunk a művelődési 
házba, ahol műsorral folytatódik a ballagás” – tudtuk meg Patyi 
Évától, a Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintéz-
ményének tagintézmény-vezetőjétől.

A Művelődési Házban több díj is kiosztásra került, jutalmaz-
ták a jó tanulókat, akik kitűnő bizonyítvánnyal rendelkeznek, és 
azokat is, akik a sportban nyújtottak kiemelkedő teljesítményt. 
A szülői munkaközösségből egy szülő is díjat kapott, illetve az 
önkormányzat a ballagó diákoknak oklevelet és tollat is adomá-
nyozott.

A székkutasi tanulók közül hárman gimnáziumba nyertek 
felvételt, nyolcan tanulnak majd szakmát szakgimnáziumban, 
hatan szakközépiskolába mennek, és ketten az Arany János kol-
légiumi programban vesznek majd részt a jövőben.

sk


