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Iskolás lesz belőlem!
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Elbúcsúztak a diákok
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Móka és kacagás a gyereknapon
(6. old.)

Kilenc újszülöttet köszöntöttek 
(4. old.)

Egymilliárddal támogatja a kormány Székkutast
Székkutas önkormányzata egy szennyvízelvezetési és tisztítási programban részesül, a kormány 

több mint egymilliárd forinttal támogatja a község szennyvízelvezetését – derült ki a június 14-ei saj-
tótájékoztatón, amelyet dr. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár, országgyűlési képvi-
selő és Szél István polgármester tartottak. 

(Írásunk a 2. oldalon)
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Történelmi beruházás: 

Egymilliárddal támogatják Székkutast
Hódmezővásárhelyen motocross pályát, Márté-

lyon játszóteret, sportpályát és piacot fejlesztenek, 
valamint templomok újulnak meg, Székkutason re-
konstrukció alá kerül a temető, a játszótér, a sport-
pálya, a piac és a faluközpont is – derült ki a június 
14-ei sajtótájékoztatón, amelyet dr. Lázár János ál-
lamtitkár, országgyűlési képviselő és Szél István, 
Székkutas polgármestere tartottak a vásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal sajtószobájában.

– A Hódmezővásárhelyi Járásban az elmúlt 15 év-
ben a települési önkormányzatok lassan megoldották a 
szennyvízelvezetés ügyét, leggyorsabban és legsike-
resebben Vásárhely tette 1997-98ban. Ezt követte 
Mártély kevésbé sikeres projektje, míg Mindszenten fo-
lyamatban van a szennyvízelvezetési program, belát-
ható időn belül elkezdődik. Örömmel bejelentem, hogy 
a járás negyedik településén – amely a szennyvízkeze-
lés szempontjából a leghátrányosabb helyzetben volt 
– sikerült pályázatot nyerni. Székkutas község önkor-
mányzata a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság tá-
mogatásával egy szennyvízelvezetési és tisztítási 
programban részesül, a kormány több mint egymilliárd 
forinttal támogatja a község szennyvízelvezetését, 
amelyhez Székkutas önkormányzata 9,8 millióval, míg 
a Székkutasi Víziközmű társulat 90 millió forinttal járul 
hozzá – mondta a sajtótájékoztatón Lázár János. 
Hatszáz ingatlant kötnek be az új szennyvízelvezetési 
hálózatba, sőt, szennyvíztisztító is épül, amely modern 
technológia segítségével alkalmas a szennyvíz kezelé-
sére és ártalmatlanítására. A beruházást 2013 végén 
tudják elkezdeni, és 2015 elejére készül el.

Szél István arról beszélt, hogy a LEADER Program 
keretében a hódmezővásárhelyi kistérségben működő 
nonprofit-, civil szervezetek, egyházak, valamint sport-
egyesületek saját fejlesztési elképzeléseik megvalósí-
tásához, összesen mintegy 650 millió forint támogatást 
nyertek.

– A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesületnél 2010-
ben vehettem át az elnökség vezető szerepét, ennek 
következtében elindult a munka, amelyet ezen a napon 
megkoronázhat az egyesület. Az egyesület munka-

Mérlegen az elmúlt 18 hónap - Rostás Péter 
Ismét arra kérjük a székkutasi képviselő-testület 

tagjait, hogy értékeljék a tavaly év eleje óta eltelt 
időszak munkáját, történéseit, illetve egy kicsit elő-
re is tekintünk az elkövetkező hónapokra. Ezúttal 
Rostás Pétert kérdeztük.

– Nagyon sok munka volt az elmúlt másfél évben. 
Több pályázatot is benyújtottunk, a legtöbb sikeres el-
bírálásban részesült. Nyertünk például a belvízelveze-
tésre, a temető felújítására, a sportpálya-, piac és falu-
központ fejlesztésére, illetve a múzeum felújítására is, 
amely már szinte el is készült – tájékoztatott Rostás 
Péter. Hozzátette: az iskola és az óvoda felújítását az 

önkormányzat önerőből valósította meg.
– Az elmúlt időszakban ismét elindult az önkormány-

zatnál a mezőgazdasági startmunka, valamint a mező-
gazdasági utak karbantartása elnevezésű startmunka 
program is, így a közfoglalkoztatás keretében több mint 
50 főnek tudunk munkát biztosítani – folytatta Rostás 
Péter. 

Az alpolgármester a jövőbeli tervekről is beszélt. – A 
képviselőtestület legfontosabb feladata a nyertes pá-
lyázatok kivitelezése. Mindezek mellett az egyik fő cé-
lunk biztosítani a székkutasi lakosoknak az állati erede-
tű hulladék lerakását, és gondoskodni annak elszállítá-
sáról. 

szervezete ugyanis a településfejlesztések beruházá-
sainak pozitív elbírálásait adja postára, hétfőn pedig a 
települések vezetői, civil vezetői kapják a kezükbe – 
mondta Szél István. Hódmezővásárhelyen, Mártélyon 
és Székkutason 650 millió forint értékben írtak ki pályá-
zatot falumegújításra és vidékfejlesztésre, falufelújítás-
ban 301 millió forint, vidéki örökség megőrzésében 348 
millió forint értékben. A beruházások 99 százaléka 
százszázalékos uniós támogatást jelent, önerő nem 
szükséges hozzá.

Falufelújítás és fejlesztésre Mártély négy pályázat 
nyert, játszóteret, sportpályát és piacot fejlesztenek. 
Hódmezővásárhelyen egy motocross pályát fejleszte-
nek, Székkutason temető-felújítás, játszótér-, sportpá-
lya-, piac és faluközpont fejlesztése kezdődhet meg. 
Mártélyon a katolikus és a református templom újul 
meg, Székkutason is a katolikus templom. A vidéki 
örökségben már Hódmezővásárhely is pályázhatott a 
külterületével, ahol régi iskolaépületek újulhatnak meg, 
zöldiskolák létesülhetnek. Rekonstruálják a Papi-féle 
szélmalmot, a téglagyári tanösvényt és a kubikok kör-
nyékét, a Csomorkányi templomromot, valamint a 
Kopáncsi tanyamúzeumot – zárta Szél István.

Családi események Május hónapban: 
Születés: Nem volt
Házasságkötés: 

Baranyi Krisztina és Zádori József
Elhalálozás: Szőke József
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Megújulhatnak Székkutas közösségi terei 
LEADER pályázatok keretében a Művelődési Ház 

nagytermében sor kerülhet a székek és a színpadi 
függönyök cseréjére, modern hang- és fénytechni-
kai eszközök beszerzésére, valamint gumiszőnyeg 
vásárlására, hogy ezzel is megkönnyítsük a nagy-
színpadon lévő előadások lebonyolítását. Mindezek 
mellett új edzőtermi eszközökre is pályázunk, vala-
mint a terveink között szerepel a könyvtár föld-
szintre történő átköltöztetése is – tájékoztatott 
Olasz Mónika. 

A településfejlesztési ügyintéző elmondta, kettő pá-
lyázatot a Székkutasi Olvasókör, egyet pedig a 
Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését 
Segítő Alapítvány nyújtott be összesen 7 millió forint ér-
tékben. A pályázatok 100%-os támogatási intenzitású-
ak és utófinanszírozásúak. 

A Székkutasi Olvasókör a Művelődés Ház nagyter-
mébe 200 db szék, bordó, fényzáras színpadi függö-
nyök, modern fény-és hangtechnikai eszközök, kültéri 
hangrendszer, valamint egy, a hangtechnikai eszközök 
tárolására alkalmas asztal beszerzésére pályázik. Az 
elmúlt években – főként a táncos előadásoknál - egyre 
nagyobb gondot jelentett a nagyszínpadon lévő egye-
netlen parketta, ezért is vált szükségessé a gumisző-
nyeg vásárlása. 

A nagyterem mellett a községi könyvtár is számos 
eseménynek biztosít helyet, fontos közösségi tér. 
Többen jelezték – elsősorban az idősebb korosztály -, 
hogy a könyvtári szolgáltatást sokszor a lépcsőzés mi-
att nem tudják igénybe venni. A pályázat keretében a 
könnyebb megközelíthetőség érdekében az emeleten 
található könyvtári állomány egy részét a földszinten 
lévő terembe, a volt Teleházba költöztetnék át. A pro-
jekt részeként ebbe a helyiségbe felnőtt és gyermek 
könyvszekrényeket, valamint számítógépasztalokat, a 
civil klubba pedig tárgyalóasztalokat vásárolnának.

A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését 
Segítő Alapítvány a sportpályán lévő edzőtermi eszkö-
zök beszerzésére nyújtottak be pályázatát. A legfonto-
sabb cél az, hogy az edzőteremben lévő elavult eszkö-
zök kicserélésével és a hiányzó elemek bővítésével 
növeljék az ott megrendezésre kerülő sportesemények 
gyakoriságát, valamint hozzájáruljanak 

az egészséges életmódra neveléshez. A tervezett 
fejlesztés során beszerzésre kerül 10 db step pad, 2 db 
spinning bike, 1 db lábtoló gép, valamint egykezes 
súlyzók és egy 220 cm-es olimpiai rúd is. 

A pályázatok kötelező elemeként, a nyilvánosság 
biztosítása érdekében sajtómegjelenésre kerülne sor, 
és projekttáblák is készülnének. Bíznak a projektek si-
keres elbírálásában.

További szűrésekre lehet számítani
Véget értek Székkutason az emlődaganat vizsgála-

tok, azonban további szűrésekre számíthatnak az ott 
lakók. A jövőbeli tervekről dr. Bakos Attila háziorvos-
sal beszélgettünk. 

 - Túl vagyunk az Egészséges Vásárhely Program em-
lődaganat szűrővizsgálatán. Három alkalommal jött szűrő-

Németh Lászlóné: további rezsicsökkentés 
várható

Folytatódik a rezsicsökkentés: a következő, 10 
százalékos rezsicsökkentést mindenképpen meg-
lépi a kormány - mondta Németh Lászlóné nemzeti 
fejlesztési miniszter június 4-én Budapesten, a tár-
ca elmúlt három évét összegző sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta: a kormány elsődleges célja, hogy a 
külföldi tulajdonú energiaszolgáltatókkal megteremtse 
egy hosszú távú együttműködés lehetőségét, és a ka-
binet úgy véli, ezek a cégek is részt vállalhatnak az or-
szág stabilizálásának terheiből, és eldönthetik, hogy 
"tovább jönnek-e velünk azon az úton, amit elkezd-
tünk". Németh Lászlóné kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy eddig két cég jelezte: tárgyalni szeretne a kor-
mánnyal a további együttműködés feltételeiről. 
Hozzátette: az egyik cég szándéka az, hogy ha az ál-
lam a veszteséges területet kivásárolja, akkor ennek 
fejében más befektetéseket hajt végre Magyarországon.

Forrás: MTI

Minden igényt kielégít az új játszótér
Május végén adták át az egymillió forint értékű 

játszóteret a Kossuth és a Gregus Máté utca ke-
reszteződésében. Az új létesítmény a nyár folya-
mán még bővülni fog – tudtuk meg Szél István pol-
gármestertől. 

busz és a szolgálatot teljesítő egészségügyi személyzet, 
akik a legnagyobb megelégedésünkre végezték munkáju-
kat – nyilatkozta dr. Bakos Attila, aki hozzátette, körülbelül 
száz székkutasi asszony vett részt a vizsgálatokon, ami 
jónak számít. 

A háziorvos a jövőbeli tervekről is beszélt. -  Tervezünk 
méhnyakrák szűréseket, de még nem tudni, hogyan lesz 
rá lehetőségünk. Beadtunk egy pályázatot is, mely kereté-
ben ideggyógyászati jellegű vizsgálatok lennének, vala-
mint bőrgyógyászt és gasztroenterológust várunk a tele-
pülésre. Nagyon bízunk benne, hogy megnyerjük a pályá-
zatot, amennyiben sikerül, a tervek megvalósítására az év 
második felében, vagy 2014 elején kerül sor – zárta dr. 
Bakos Attila. 

- Az új játszótér egy mil-
lió forintba került, jelentős 
részét civil adományozók, 
céges támogatók, helyi 
vállalkozók adták, vala-
mint az iskola alapítványa 
eszközök vásárlásával tá-
mogatták a megépítését – mondta Szél István. 

- A játszótéren kút, csúszda, mini focipálya, mászó-
kák, hinták, palincsok, padok, szemetesládák találha-
tók. A nyár folyamán bővül egy szalonnasütő-hellyel, 
egy közösségi térrel, és szeretnénk, hogy babakocsival 
is meglehessen közelíteni, ezért betonos járda épül. 
Úgy gondolom, minden igényt kielégít a játszótér – zár-
ta a polgármester. 
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Kilenc újszülöttet köszöntöttek 

Nyolc kisfiút és egy kislányt köszöntött 
Székkutason Rostás Péter alpolgármester, Dajka 
Andrásné és Kovácsné Rostás Erzsébet képvise-
lők. A csecsemők anyukái egy-egy virágcsokor-
ral, édességgel, emléklappal és vásárlási utal-
vánnyal gazdagodtak.

Kilenc újszülöttet köszöntöttek Székkutason a 
képviselőtestület tagjai: Benedek Bencét, Somodi 
Csanádot, Kaszás Bendegúzt, Ambrus Jánost, 
Ambrus Alexet, Sipka Amirát, Kovács Hunort, 
Benedek Szabolcsot és Szöllősi Patrikot.

– Székkutason immár hagyomány, hogy kisbabá-
kat köszöntünk, ezzel tiszteljük meg a jövő nemze-
dékét. Felemelő érzés, hogy ilyen pici embereket lá-
togatunk – kezdte beszélgetésünket Rostás Péter 
alpolgármester. Elmondta, nagyon örül, hogy szület-
nek gyerekek a településen, ugyanis ez nagyon fon-
tos az óvoda és az iskola fenntartásához.

Elsőként a Mágocsi utcai Benedek család kisba-
bája, Benedek Bence „látta vendégül” a köszöntőket. 
A december 12-én született Bence 3000 grammal és 
47 centivel jött világra. Neparáczki Anett elmondta, 
már nagyon várták az első babájukat, aki imádja, ha 
fényképezik.

– 2013 március 7-én született Orosházán Somodi 
Csanád. Három féltestvére van – mesélte Somodi 
Ildikó, a csöppség anyukája. Hozzátette, a gyermek 
egy valóságos kis angyal, nem sír, de annál jobban 
szereti a hasát.

Kaszás Bendegúz nőnapi ajándékként érkezett, 
március 8-án Szentesen. Surinya Kitty a gyermekét 
nyugodt babának tartja, aki végigalussza az éjsza-
kát, és előszeretettel játszik a csörgőjével. A tervek 
között szerepel, hogy egy kislánnyal is bővül majd a 
család.

Ambrus Alex vasárnap volt féléves, december 16-
án koraszülöttként jött világra. Az anyuka, Borgulya 
Éva nagyon kedves gesztusnak tartja, hogy a köz-

ségben köszöntik a bébiket. Alexet nyugodt babának 
jellemezte, aki a korának megfelelően viselkedik. A 
jövőben szeretnének neki egy kistestvért is.

Az egyetlen lánynak, Sipka Amirának az apukája, 
Sipka László nyilatkozott. Március 29-én a gyermek 
annyira kíváncsi volt a világra, hogy háromnegyed 
óra alatt megszületett, 3520 grammal és 49 centivel. 
Azóta szépen fejlődik, amit mi sem bizonyít jobban, 
minthogy két és fél hónaposan már 5,5 kilogramm és 
56 centiméter. Az apa szerint észrevehető, hogy 
Amirának Kos a horoszkópja, ugyanis „fejjel megy a 
falnak”, már most látszik, hogy mindenről különvéle-
ménye van.

Alig két hónapos Benedek Szabolcs, de már több 
mint 5 kg. Varró Noémi Mercédesz elmondta, a gyer-
mek április 19-én született, és az apukája nevét kap-
ta. A kis Szabolcs megérzi a hidegfrontot, és a mele-
get sem viseli túl jól.

A családok örömmel és hatalmas mosollyal vették 
a képviselők ajándékait. A településen a jövőben is 
lehet számítani arra, hogy köszöntik az újszülötteket.
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Fehér galambokkal búcsúztatták a diákokat

Tizenhárom tanuló vett búcsút 2013. június 15-
én Székkutason az általános iskolától. Bár azt 
megfogadták, hogy nem lesz szomorú az ünnep-
ség, többen mégsem tudták a könnyeiket vissza-
tartani. Véget ért a közösen eltöltött nyolc év.

Pontban kilenc órakor utoljára szólalt meg a csen-
gő a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános 
Iskola Székkutasi Gregus Máté Tagintézményében a 
nyolcadikos diákok számára. Felcsendültek a balla-
gási dalok, és elindult a tizenhárom végzős utolsó út-
jára az intézmény falai között. Arcukon mosoly, és 
keserű könnycseppek váltották egymást, ezekben a 
percekben tudatosult bennük, hogy véget ért a közö-
sen eltöltött nyolc év. Az intézmény igazgatója, 
Tembel Tibor tagintézmény-vezető is sokszor a köny-
nyeivel küzdött, mint mondta, nehezen vesz búcsút 
a fiataloktól.

– Azt viszont örömmel mondhatom, hogy nagyon 
jó tanulmányi átlaggal zárták ezt az évet is a diákok, 
mindegyikük továbbtanul. Van közöttük, aki szakács 
lesz, van, aki informatikus, hegesztő, mezőgazdasá-
gi gépszerelő és az egyikük ruhatervező szeretne 
lenni – tájékoztatta lapunkat Tembel Tibor.

Miután a diákok végigjárták a tantermeket, megle-
petés várta őket az intézmény előtt, fehér galambo-
kat engedtek szabadon, ezzel jelképezték, hogy ők 
is végleg kirepültek az általános iskola padsoraiból.

Ezt követően a diákok átsétáltak a Művelődési 
Házba, ahol Szél István, a település polgármestere 
a következő szavakkal búcsúzott tőlük: „Kedves bal-
lagó diákok! Engedjétek meg, hogy bátorítsalak ben-
neteket az elkövetkezendő kihívások leküzdésére és 
az életet formáló szépségek felismerésére. Ha kétel-
kednétek többször magatokban, arra bíztatlak ben-
neteket, hogy keressétek mindig a legmegfelelőbb 
utat, próbáljátok az itt megszerzett tudást kamatoz-
tatni.”

Búcsúajándékként okleveleket és könyveket kap-
tak a diákok. Dovalovszky Dórát tízezer forintos 
pénzjutalomban is részesítették, mert a nyolc év 
alatt végig kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Fejes 

Attilát a sportban elért kimagasló teljesítményéért 
emelték ki, míg Kovács Krisztiánt az irodalmi verse-
nyeken elért sikerekért díjazták. Mindketten értékes 
könyvjutalmat kaptak. Az ünnepség végén a diákok 
alsós osztályfőnökének, Prágainé Szabó Teréziának 
és a felsős osztályfőnöküknek, Szabó Jánosnak is 
köszönetet mondott a tagintézmény-vezető.

NYÁRI TÁBOR AZ ÓVODÁBAN

A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 
óvodapedagógusai egyhetes tábort 
szerveznek színes és szórakoztató 
programokkal azoknak az 1. és 2. 

osztályos, valamint óvodás korú 
gyermekeknek, akiknek a napközbeni 

elhelyezésük gondot jelent 
a nyári időszakban. 

A tábor során a napi egyszeri meleg 
étkezés biztosított!

Helyszín: 6821 Székkutas, Murgács 
Kálmán utca 20.

Időpont: 2013.07.29.-2013.08.02., 
8:00-16:00 között

Jelentkezni Kecskeméti Károlyné 
óvodavezetőnél lehet az alábbi 

telefonszámon: +3630/278-01-71

A TÁBOR INGYENES! 

A „Morgan Stanley Mindenki Ebédel 
2012-2013” pályázat keretében Székkutas 
településen 20 rászoruló gyermek jut napi 

1-1 adag élelemhez hétvégeken és 
iskolaszüneti napokon, 2012. júliusától 

2013. júliusáig.
Köszönjük a Morgan Stanley jótékony 

támogatását!
Székkutas Község Önkormányzata
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Móka és kacagás a gyereknapon

Mindössze egy mosoly volt a belépő a május 
26-án tartott székkutasi gyermeknapon, melynek 
az esős időjárás miatt a Művelődési Ház adott 
helyet. Ennek ellenére több mint száz kisgyer-
mek vette birtokba az épületet, örömmel vettek 
részt minden játékban, a legnagyobb meglepetés 
a bűvész volt számukra.

Bár az időjárás miatt a szabadban tartott progra-
mokról le kellett mondaniuk a gyerekeknek, a szer-
vezők nem hagyták játékok nélkül őket. A rendez-
vényt a Művelődési Házban tartották meg, ahol már 
a belépésükkor lufik sokasága fogadta őket. A "lufi-
hegyből" mindenkinek jutott, ahogyan a Nyugdíjas 
Klub asszonyai által készített ízletes palacsintákból 
is.

A gyerkőcök - ha már beszerezték a lufit, és a ha-
suk is tele lett - belevethették magukat a játékok bi-
rodalmába. Voltak, akik a kézügyességüket fejlesz-
tették, rajzoltak, gyurmafigurákat gyártottak, de a lo-
gikájukat is próbára tehették, kirakóval vagy különle-
ges keresztrejtvényekkel.

Nagy sikere volt a már jól ismert Twister nevű já-
téknak, kicsik és nagyok egyaránt jókat kuncogtak a 
talpak, kezek pakolgatása közben. A legnagyobb si-
kert - természetesen csak a Nyugdíjas Klub asszo-
nyainak palacsintái után - Molnár Imre bűvész arat-
ta, különleges trükkjeivel még a szülőket is elkápráz-
tatta.

Aláírták az együttműködési szerződést
Hét település polgármestere - Békéssámson, 

Hódmezővásárhely, Kardoskút, Nagymágocs, 
Orosháza, Pusztaföldvár, Székkutas -, a Körös-
Maros Nemzeti Park igazgatója és az Olvasókörök 
Országos Szövetségének társelnökei ünnepélyes 
keretek között írták alá a Vásárhelyi Pusztáért 
Szövetség együttműködési szerződését. A 
Kardoskút-pusztaközponti olvasókörben bemutat-
ták a szövetség logóját is.

A Vásárhelyi Puszta értékeinek védelme és fejlesz-
tése érdekében Hódmezővásárhely, Orosháza, 

Székkutas, Kardoskút, Békéssámson, Nagymágocs, 
Pusztaföldvár, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park 
és az Olvasókörök Szövetsége együttműködésbe kez-
dett. A Vásárhelyi Pusztáért Szövetség együttműködési 
szerződését ünnepélyes keretek között május 30-án ír-
ták alá a Kardoskút-Pusztaközpontban.

Az egyedülálló, 2013. január elején indult kezdemé-
nyezés célja, hogy az érintett települések és a környe-
zetvédelmi szervezet együttműködésével egy olyan kö-
zös testület jöjjön létre, amely a tagok erejének össze-
fogásával, és tevékenységük összehangolásával haté-
konyan és eredményesen tud dolgozni a Puszta érté-
keinek védelméért és fejlesztéséért.

A tagok az együttműködést életre hívó közös nyilat-
kozatban leszögezik: a Puszta olyan történelmi, földraj-
zi, ökológiai, turisztikai, szociográfiai és néprajzi egy-
ség, amely a török hódoltság utáni újratelepítéstől a 19. 
századi tanyásodásig folyamatosan fejlődött, és bár 
politikai, gazdasági és közigazgatási tekintetben is 
széttagolttá vált, példátlan természeti, történelmi, kultu-
rális és turisztikai értékeket őrző, dél-tiszántúli tájegy-
séget alkot. A Puszta értékei azonban napjainkban ko-
moly veszélyben vannak, az értékmentés és a fejlesz-
tés pedig csupán a fejlesztési terveket összehangoló, 
az érintett települések együttműködésén alapuló közös 
munkával sikerülhet.

–  A Vásárhelyi Pusztáért Szövetség tagjaiban már 
konkrét célok is megfogalmazódtak, úgy, mint az inf-
rastruktúra fejlesztése a környékben, kerékpárút háló-
zat kiépítése, egy természettudományi és kulturális 
centrum létrehozása, vagy a tájjellegű, helyi termékek 
védjeggyel való ellátása – mondta Deák György, az 
Olvasókörök Országos Szövetségének társelnöke.

Május 30-án, miután mindenki aláírta a szerződést, 
megáldották a szövetséget, majd a települések, intéz-
mények kihelyezték logóikat az olvasóköri terem falára. 
Ide természetesen már felkerült a Vásárhelyi Pusztáért 
Szövetség szimbóluma is, melyet Holler László festő-
művész készített.

Szenti Tibor ötletgazda elmondta, jelenleg a tanyavi-
lág nem éri el a 900 főt. Ez nagyon elszomorító, többek 
között ezért is fogalmazódott meg benne a szövetség 
létrehozása.
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Már iskolás lesz belőlem

Pünkösdölő népi játékok, illetve megható búcsú-
versek hangoztak el a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 
nagycsoportosainak ballagásán. Az ünnepséget jú-
nius 1-én a Művelődési Házban rendezték meg, 
ahol tizennégy ovis vett búcsút az intézménytől.

Elballagtak a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda nagycso-
portosai. Az ünnepséget a Művelődési Házban rendez-
ték meg, ahol az óvoda két csoportjának fellépését lát-
hattuk. Az előadás első részében egy kis pünkösdölő 
népi játékokat adtak elő, amelyet a szülők nagy büsz-
keséggel néztek végig. A második részletben megható 
búcsúversek hangoztak el, melyekkel a kisebb csopor-
tos gyermekek köszöntek el ballagó társaiktól.

Az ünnepségen tizennégy gyermek ballagott, akik a 
vezető óvónő nagy örömére a helyi Gregus Máté 
Általános Iskolában fogják megkezdeni tanulmányai-
kat.

Kecskeméti Károlyné a székkutasi Líbor Ilona Óvoda 
vezetője elmondta, a nagycsoportosok már nagy kíván-
csisággal várják, hogy iskolapadba ülhessenek. – A 
ballagó ovisok mindegyike betöltötte a hat éves kort, és 
mire iskolába mennek, már közel lesznek hetedik élet-
évükhöz, ez az életkor kell az iskolaérettséghez – fej-
tette ki az óvoda vezetője.

Piroska Csárda kemence avató ünnepség
és V. Jubileumi Veterán Motoros 

Találkozó 2013. július 6-án, szombaton

Helyszín: Piroska Csárda, Székkutas, 

Erkel Ferenc u. 1/A

Programok: 
9:00 Motoros Találkozó megnyitása
Szél István Polgármester Úr
9:30-10:00  Motoros felvonulás a község 

utcáin (Piroska Csárda – Németh L. u. – Gregus 

M. u. - Jókai u. – Dr. Temesvári I. u. – Mágocsi 

u. - Dózsa Gy. u. – József A. u. – Béke u. - Gregus 

M. u. – Jókai u. – Piroska Csárda)

11:00 Ügyességi vetélkedők

13:00 Ebéd

15:00 Eredményhirdetés

A kedvükért a Nemzeti Múzeumot is 
kinyitották

Második alkalommal utaztak Budapestre azok a 
székkutasi diákok, akik tanulmányaikban kiemelke-
dő eredményt értek el – tudtuk meg Tembel Tibortól, 
a Gregus Máté Tagintézmény vezetőjétől. Idén 45 
diák látogatott el a fővárosba, ahol a nevezetessé-
gek megtekintése mellett Kovács Gábor kakasszéki 
származású bankár látta őket vendégül. 

Tembel Tibor, a Gregus Máté Tagintézmény vezetője 
elmondta, tavaly tanévzárás előtt került sor az első 
ilyen jellegű kirándulásra Székkutas Község 
Önkormányzatának támogatásával. Szél István polgár-
mester hagyományt szeretne kovácsolni ezekből a lá-
togatásokból, melynek célja, hogy 4. osztálytól a vég-
zős diákokig, legalább 45 tanuló valamilyen érdem 
alapján elutazhatna, és megismerhetné Budapest ne-
vezetességeit.  

A tagintézmény vezetőjétől megtudtuk, Kovács 
Gábor, a Kogart Galéria alapítója volt vendéglátójuk, 
aki kakasszéki származású bankár. Az ő közbenjárásá-
ban csak a székkutasi vendégek kedvéért nyitották ki a 
Nemzeti Múzeumot. A kirándulás programjai Budán in-
dultak, ahol megtekintették a Halászbástyát, a Mátyás-
templomot. Ellátogattak a Budai Várnegyedbe, ahol a 
Nagy Rondellát, a Budavári Palotát, a Buzogány – tor-
nyot és a Várszínházat is meglátogatták. A gyerekek 
legnagyobb örömére sikerült egy őrségváltást is meg-
nézni a Sándor-palotánál. A sok látnivaló után a diáko-
kat a Kogart Galéria étterme látta vendégül egy ízletes 
ebédre, közben az aktuális kiállítás darabjait is meg-
csodálhatták. Miután mindenki jóllakott, meglátogatták 
a Nemzeti Múzeumot, amelyet csak a székkutasi ven-
dégek kedvéért nyitottak ki, hiszen hétfőnként zárva 
tart az intézmény. Vendéglátójuk, Kovács Gábor köz-
benjárásával a diákok egy csodálatos gyűjteményt néz-
hettek meg, melyben Munkácsy festményei mellett, 
Mednyánszky és Bencúr alkotásai is láthatóak voltak. A 
nap és a programok zárásaként a Csodák palotájában 
kirándultak, ahol 100 olyan interaktív eszköz is ki van 
állítva, amelyeknek a segítségével a látogatók játékos 
formában ismerhetik meg a fizika jelenségeit. 

Ennyi látnivaló után fáradtan, de élményekkel gaz-
dagodva tértek haza Székkutasra a diákok. Tembel 
Tibor köszönetét fejezte ki a Székkutasi Önkormányzat, 
Szél István polgármester és Kovács Gábor bankár ré-
szére, hogy támogatásukkal megvalósulhatott ez a ki-
rándulás.
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A Vajdaságban jártak

A „Határtalanul” program keretén belül, a Klau-
zál Gábor Általános Iskola sikeres pályázatának 
köszönhetően 40 7.osztályos tanuló, köztük  isko-
lánkból hat tanuló vehetett részt osztályfőnökükkel 
együtt  a május 13-tól 17-ig tartó vajdasági kirándu-
láson.

A tanulmányi kirándulás célja a határon túli magyarok 
életének megismerése, a korábban kialakított testvéris-
kolai kapcsolatok további mélyítése volt. Ellátogattunk 
Zentán és Torontálvásárhelyen két általános iskolába, 
ahol nagy szeretettel és természetesen programokkal 
vártak bennünket. Baráti focimeccsen, sportprogramo-
kon vettünk részt, fát ültettünk és bepillantást nyerhet-
tünk az ottani iskolai életbe. Megismerkedtünk Szabad-
ka nevezetességeivel, sétáltunk az olimpiai sétányon 
és a Palicsi-tó partján, de az állatkertbe is ellátogattunk.  
A délvidéki barangolás során számos történelmi hely-
színt, emlékművet kerestünk fel, koszorút helyeztünk el 
a zentai csata emlékművénél is. Megcsodálhattuk Új-
vidéken a Péterváradi erőd fordított óráját, de jártunk 
a katakombákban is. Belgrádban, a Duna-Száva tor-
kolatánál lévő egykori nándorfehérvári várban sétálva 
pedig megidézhettük a dicső múltat, Hunyadi Jánosnak 
a szellemét is. Felejthetetlen öt napot tölthettünk a Dél-
vidéken, és sok szép élménnyel, tapasztalattal gazda-
godva érkeztünk haza.  Emlékezetünkben örökre meg-
marad ez a kirándulás. 

7. osztályos, székkutasi diákok

Az internet rejtelmeibe is betekintést 
nyertek

Tizenegy fő vehette át oklevelét Székkutason a 
„Kattints, nagyi!” című számítógépes tanfolyamon. 
A négy hetes kurzus ideje alatt a részvevők megta-
nultak e-mailt olvasni, képeket letölteni, mappát lét-
rehozni és a Word programmal is ismerkedtek.

A résztvevők kilencven százaléka a tanfolyam előtt 
nem rendelkezett számítógépes ismeretséggel.  A 
"Kattints, nagyi!" elnevezésű számítógépes tanfolyam 
Székkutason szinte már hagyománnyá vált. A négy he-
tes kurzuson tizenegy fő vett részt, akik heti négy órá-
ban, kedden és csütörtökön nyerhettek betekintést a 

számítógép rejtett titkaiba.
Molnár Károly, a tanfolyam résztvevője elmondta, 

azért vágott bele a tanulásba, mert szeretett volna job-
ban megismerkedni az internet világával. Nagyon fon-
tosnak tartja, hogy haladjunk a korral, és ezek az órák 
hozzásegítették ahhoz, hogy önállóan elbarangoljon az 
interneten. Hozzátette: szinte már mindent a világhálón 
keresztül tudunk elintézni, ezért is örül, hogy az alapve-
tő dolgokat el tudta sajátítani.

Az órák nagyon tartalmasan zajlottak, a résztvevők 
megtanultak e-mailt olvasni, képeket letölteni, mappát 
létrehozni és a Word programmal is ismerkedtek. A tan-
folyam végén egy záró órát tartottak, ahol átismételték 
a tanultakat. Mindenkit oklevéllel jutalmaztak, melyet 
Szél István adott át a „diákoknak”, majd előkerültek a 
sütemények, és kezdődött az ünneplés.  

Felhívás!

20 órás „Kattints Nagyi! Haladó” 
tanfolyam indul, részletek az interneten:
www.szekkutas.hu és a község facebook 

oldalán.


