Megjelenik minden hónapban

2011. április/II. évfolyam 4. szám

INGYENES

5. oldal

Az év elsõ babáját
köszöntötték

Keleti hangulatú
vasárnap délután
8. oldal

Mária néni
száz éves lesz
7. oldal
7. oldal

Hajdani székkutasiak
a Látóhatárban
Székkutas a kistérség legbiztonságosabb települése
Rendes ülését tartotta a székkutasi képviselõ-testület március 21-én, hétfõn a Mûvelõdési Ház emeleti kistermében, ahol a képviselõk elfogadták dr. Rádi Norbertnek, a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság vezetõjének a beszámolóját, valamint az önkormányzat gazdasági programját is.
(Írásunk a 2. oldalon!)
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Székkutas a kistérség legbiztonságosabb települése
Rendes ülését tartotta a székkutasi képviselõ-testület
március 21-én, hétfõn a Mûvelõdési Ház emeleti kistermében, ahol a képviselõk elfogadták dr. Rádi Norbertnek, a
Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság vezetõjének a
beszámolóját, valamint az önkormányzat gazdasági programját is. Az ülésen arról is szó esett, hogy július elsejétõl
tanyagondnoki szolgálat indulhat a községben.
Dr. Rádi Norbert rendõr alezredes, a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság vezetõje arról tájékoztatott, hogy a
Biztonságos Vásárhely Program részeként tartanak majd
közbiztonsági lakossági fórumot Székkutason is. A kapitány elmondta, a kollégák intézkedési aktivitása megnõtt,
nõtt a helyszíni bírságolások
száma is, 18 alkalommal 507
sebességtúllépést szûrtek ki.
A településen a tavalyi évben
4 személyi sérüléses baleset
történt, ebbõl 3, a település
külterületén, 16 vagyon elleni
bûncselekményt követtek el,
és 10 olyan sikkasztást és csalást követtek el, mely a lopások kategóriájába tartozik.
Dr. Rádi Norbert hangsúlyozta, összességében elmondható az, hogy kimagaslóan jó a
közbiztonság Székkutason,
mely a hódmezõvásárhelyi
kistérség legbiztonságosabb
települése.
Szél István polgármester a
rendõrök által tartott tanórákról kérdezte a kapitányt. Dr.
Rádi Norbert elmondta, az,
hogy elõadásokat tartanak már
egy hosszabb ideje mûködõ
program. Amint hívják õket,
természetesen jönnek. A kapitány arról is beszélt, hogy a
2011-es évet a fiatalkorúak
évének kívánják nyilvánítani,
és „Válaszutak” néven egy projektet is szeretnének elindítani,
mellyel fõként a magatartásbeli problémákra, a devianciákra
hívnák fel a figyelmet.
A
Hódmezõvásárhelyi
Rendõrkapitányság vezetõje
és dr. Németh Károly rendõr
ezredes, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság rendészeti igazgatója megköszönte
az önkormányzat 2010-ben
nyújtott támogatását, mellyel
segítették a körzeti megbízottak munkáját.
Rostás Péter alpolgármester arról érdeklõdött, hogy
lehetne-e azt tudni, hogy
mikor melyik rendõr van

szolgálatban. A rendõr alezredes válaszában elmondta,
megvizsgálja a lehetõségeket,
és továbbítani fogja a polgármester felé. Tembel Tibor
képviselõ, mint a Gregus Máté
Általános Iskola igazgatója jelezte, hogy igényelni szeretné
az osztályfõnöki órákon lévõ
elõadásokat, elsõsorban a
közlekedésbiztonság terén.
Dr. Németh Károly elmondta, országosan rendkívül kiemelten kezelik a kistérségek
biztonságát, és ezzel kapcsolatban komoly feladatok vannak meghatározva. Egyik eleme, hogy minden szolgálatba
lépéskor fel kell venni a kapcsolatot a polgármesterrel, a
jegyzõvel vagy az iskola igazgatójával érdeklõdés céljából,
megtudni, hogy van-e valami
probléma. Ez minden egyes
szolgálatban fontos lenne. A
rendõr alezredes hangsúlyozta, fontos, hogy párbeszéd alakuljon ki a lakosokkal, az, hogy
lássák a rendõri jelenlétet. A
képviselõ-testület egyhangúlag
elfogadta a beszámolót.
Ezt követõen a székkutasi
grémium arról határozott,
hogy az önkormányzat éves
szinten 120 ezer forinttal támogatja a körzeti megbízottakat, ezzel a döntéssel még
jobban javítható a közbiztonság helyzete.
Ezután Szél István gazdasági programját tárgyalta a testület. A 8 oldalas dokumentum egy rövid történelmi áttekintést is tartalmaz, valamint
pontokba szedve a polgármester fõbb céljait. A gazdasági programban több mint
egy oldal csak az oktatásról
szól. A településvezetõ úgy
véli, hogy a közösségmegtartó
erõ az iskolában szervezõdik.
Nagyon fontos egy iskolában a
lehetõ legjobb oktatás, a
legjobb pedagógus felhozatal
és a folyamatos képzések,
hiszen ha a gyermekek már iskolába se Székkutasra járnak,
akkor nem a településen fog-

ják elképzelni a késõbbiek
során az életüket – mondta
Szél István. A program ezen
kívül szól az infrastruktúráról,
a kultúráról, a civil szervezetekrõl és a szolgáltató önkormányzatról is. A tervezet nem
csak 1-2 éves dolgokra vonatkozik, hanem lényegesen
hosszabb távú lehetõségeket
és elképzeléseket próbál kutatni. A településvezetõ arról
is beszélt, hogy a gazdasági
program két-három héten
belül a község megújult honlapján bárki számára elérhetõ
lesz. A programot a képviselõk egyhangúlag elfogadták.
A Területi Gondozási Központ szakmai programjában
történt változásról is döntött a
testület. A programba egy új
szolgáltatást építettek bele, a
tanyagondnoki szolgálatot,
mely július elsejétõl indulhat
el a településen a külterületen
élõk segítése és támogatása
céljából.
A testület döntött a szociális térítési díjak emelésérõl

is, az összeget 457 forintról
480 forintra emelte.
Hunyák Zsuzsanna jegyzõ
a 2010-ben kifizetett segélyekrõl adott áttekintést. Székkutas Község Önkormányzata a
tavalyi évben 29,5 millió forintot fizetett ki segélyekre, melybõl 5, 5 millió forintot finanszírozott saját maga, a fennmaradó összeget az állam. Szél István elmondta, sajnálatos,
hogy ilyen magas összeget
kell kifizetni segélyre, ez is
tükrözi, hogy milyen sok szegény ember él a településen.
Szél István arról is tájékoztatott, hogy március 21-ig bezárólag 2,2 millió forintot költöttek üzemanyag-vásárlásra a
belvízvédekezést illetõen. Az
emberi és a gépi munkálatok
díjmentesen történtek a település javát szolgálva. Hozzátette: példátlan a Kármentõ
Alap létrehozása, több mint
félmillió forint van jelenleg az
alapban, amely a késõbbiek
során is segítséget fog nyújtani.

Kérdések a csatornázás
ügyében
Székkutas Község Önkormányzata a csatornázással
kapcsolatban levelezést folytat azzal a vállalkozó céggel,
amely szerzõdésben áll a víziközmû társulattal, az AlsóTisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelõséggel, és a
Zsigmondy Béla Viziközmûveket Üzemeltetõ Zrt.-vel is.
Szél István elmondta, hivatalos állásfoglalást kérnek a
szervezetektõl, azt, hogy mi a véleményük a székkutasi csatornázással kapcsolatban, és pontos pénzügyi kimutatásokat is
szeretnének. Mindezt egy falugyûlés, és egy szórólap követné a
településen. Minden székkutasinak tudnia kell, hogy a beruházást meg lehet oldani úgy, hogy még az utak 80 százalékát is
helyre lehetne állítani. Mindezek ellenére a csatornázás a
lakosokon múlik, azon, hogy a pénztárcájuk bírni fogja-e az azt
követõ megemelkedett víz-és csatornadíj szolgáltatásokat.
Azzal mindenkinek számolnia kell, hogy a díj két és félszeresére is megemelkedhet, a mostani 57 százalékos fizetést fel
kellene emelni minimum 90 százalékra, mely nagyon nehéz
dolog – fogalmazott a polgármester.
A lakosok egy közvélemény-kutatás keretében nyilatkozhatnak majd a csatornázás ügyének kérdésében, a képviselõtestület csak ezt követõen mérlegel majd.
„Raiffeisen Mindenki Ebédel 2010-2011.” pályázat keretében Székkutas településen 61 rászoruló gyermek jut
napi 1-1 adag élelemhez hétvégeken és iskolaszüneti
napokon, 2010. decemberétõl 2011. májusig.
Köszönjük a Raiffeisen Bank Zrt. jótékony támogatását!
Székkutas Község Önkormányzata
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Nagy lehetõségek elõtt áll a község
Új típusú együttmûködés
van folyamatban Hódmezõvásárhely és Székkutas között, de a kapcsolatokat
Orosházával is lehet erõsíteni – mondta dr. Lázár János
országgyûlési képviselõ a
március 31-én, csütörtökön
megrendezett
fórumon.
Székkutason, a Mûvelõdési
Ház nagytermében összegyûlt lakosok a közoktatásról és a belvízrendezési tervrõl is kérdezték a képviselõt.
A fórumon megjelenteket
Szél István polgármester köszöntötte, majd dr. Kallai Árpád, az Erzsébet Kórház-Rendelõintézet fõigazgatója tájékoztatta a székkutasi lakosokat a kórházat érintõ aktualitásokról, így a tervezett átalakításokról is. A fõigazgató arról
is beszélt, hogy a kakasszéki
gyógyintézetben egy 250-300
millió forintos beruházás
keretében nappali kórház
létesül.
Az egészségügyi ellátásban
is fontos az összefogás, az
alapellátás kulcsfontosságú a
különbözõ szintû egészségügyi ellátásoknál - mondta dr.
Kallai Árpád. A fõigazgató hozzátette, egy olyan településen,
mint Székkutas, az ügyeleti
ellátás, az emberek biztonsága mindenképpen kiemelt
kérdés. Általánosságban is elmondható, hogy az egészségügyben nagyon kevés pénz
van, éppen ezért az egymás
szomszédságában lévõ, az
egymással együttmûködõ intézményeknek ki kell hogy
használják az együttmûködésben rejlõ lehetõségeket. Az a
cél, hogy a jövõben összefogással, együttmûködéssel biztosítsák azt az elvárható színvonalú, biztonságot jelentõ
szolgáltatást, mely mind a vásárhelyieknek, mind a székkutasiaknak jár.
Szél István képes pozitív
változásokat elérni, és az elmúlt hónapokban megszolgálta a kapott bizalmat –
mondta dr. Lázár János, aki az
elmúlt idõszak fõbb eseményeirõl is tájékoztatta a fórumon megjelenteket. Mint
mondta, a változások legelején áll az ország. A kormányzat 20 év alatt elõször adóztat-

ta meg a bankokat, a biztosítókat, az energiaszolgáltatókat
és a kereskedõházakat. Ezek
a bevételek tették azt lehetõvé, hogy az ország ne menjen
csõdbe. A hiteleket vissza kell
fizetni, és arra kell törekedni,
hogy csökkenjen az államadósság.
Az országgyûlési képviselõ
az alkotmánytervezetrõl is
beszélt. Hangsúlyozta, Magyarországon dolgozni kell, és
ez nem óhaj, kedv vagy hajlam kérdése. Csak az kaphat
Székkutason is szociális támogatást, aki a munkaképessé-

az embereket, akik a mai
világban gyermeket vállalnak,
az államnak támogatnia kell,
az országban
akkor lesz változás, ha a
gyerek lesz az
igazi érték.
Tembel Tibor többek között a közoktatásról is kérdezte dr. Lázár
Jánost, aki kijelentette, egy
ilyen méretû
településnek,

Lázár János: „Székkutas
élhetõ település lesz”
Székkutas élhetõ település lesz a
következõ idõszakban – jelentette ki dr.
Lázár János a Kutasi Híreknek nyilatkozva. Hozzátette: Székkutas azon méretû
települések közé tartozik, ahol javulás lesz az infrastruktúrában, megerõsítik az iskolát, vidékfejlesztési pénzekbõl átalakítják az intézményeket, a 47-es fõút teljes egészében felújításra kerül, és Kakasszéken is lesznek fejlesztések a jövõben, mely új munkahelyeket is teremt.
Dr. Lázár János lapunknak elmondta, azt látja, hogy Szél
István lelkiismeretesen igyekszik helytállni, és arra törekszik,
hogy a bizalmat megszolgálja, meghálálja és megtartsa. Ez
azonban nagyon nehéz a mai világban, amikor kevés pénz
van és nehezek a lehetõségek. Az országgyûlési képviselõ
arról is beszélt, hogy Székkutas polgármesterének nagyon
sok problémával kell szembenéznie, településüzemeltetés,
csatornázás, iskolafenntartás, községfejlesztés, de szerencsére a törekvéseinek támogatásához a kormányzat biztosít
majd forrásokat, részben, hogy a település mûködõképes
legyen, részben pedig azért, hogy fejlõdjön.
gét felajánlja a település segítése érdekében. A magyar társadalom jövõje a munkán
alapszik.
Dr. Lázár János szólt az
önvédelemhez és tulajdon
védelméhez való jogról, a
tényleges életfogytiglanról, a
család kötelékérõl, a gyermek
szüleirõl való gondoskodásáról, a természetes és egészséges környezet, a termõföld és
az erdõ védelmérõl, a mezõgazdaság fontosságáról, és a
vidékfejlesztési pályázatokról
is.
Egy ember életében a legnagyobb dolog, amit a hazájáért tehet, hogy felnevel egy
gyermeket – jelentette ki a
képviselõ. Hozzátette: azokat

mint Székkutas, fontos, hogy
legyen egy jól mûködõ iskolája és óvodája is. Az országgyûlési képviselõ hangsúlyozta, bezárás nem lesz, de
hogy ki lesz az intézmény

fenntartója, az majd a jövõben
kiderül. Egy biztos, a közösségek számára biztosítani fogják a tudást.
Szakács László az okmányirodában történõ esetleges befizetésrõl kérdezte az
országgyûlési képviselõt, aki
válaszában elmondta, Hódmezõvásárhelyen az okmányirodában hamarosan készpénzzel és bankkártyával is
lehet majd fizetni.
Elek András a fórumon jelezte, hogy a belvízhelyzet miatt a Pusztaszéli út környéki
rész nagyon rossz állapotban
van. A helyi lakos arról érdeklõdött, hogy a belvízrendezési
terv érinti-e a települést. Dr.
Lázár János megígérte, utánajár és megnézeti a környéket.
A belvízrendezési tervvel
kapcsolatban elmondta, 5 év
alatt fog elkészülni, és jelenleg
is dolgoznak a terv részletein.

Felhívás!
Székkutas Község Önkormányzata és a Gregus Máté Általános Iskola Gregus Máté élete és munkássága témában
vetélkedõt hirdet, amelyre bármilyen összeállítású, 5 fõs csapatok jelentkezését várjuk 2011. április 30-ig.
A csapatok elnevezését és a csapattagok névsorát a Községi
Könyvtárba Szilágyiné Fejes Ildikónál személyesen, vagy
telefonon lehet leadni (a 62/593-055-ös számon).
A felkészüléshez ajánlott irodalom:
1. Szenti Tibor: Idõs Gregus Máté, az úttörõ
(Megtalálható: Nagy Gyula: Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán
könyvében
Békéscsaba, 1975 529-535. oldal, és az Interneten)
2. Dr. Bakk Takács Sára: Hazulról haza
Székelyudvarhelyrõl-Székkutasra
Kolozsvár, 2009 (7-47. oldal)
Tembel Tibor
a vetélkedõ szervezõje
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Székkutas jövõképének
körvonalai
Az elmúlt évtized alatt történt változások, a módosult igények feltétlenül indokolják Székkutas településfejlesztési
stratégiájának megalkotását. Székkutas Község Önkormányzatának éppen ezért szükséges áttekintenie lehetõségeit,
kötelezõ és vállalt feladatait, hogy ehhez mérten meghatározza a prioritásokat és a következõ évek fejlesztési irányait. Ennek alapján körvonalazódhat a település új és
lehetséges jövõképének lényege, annak sarkalatos pontjai.
Szél István polgármester tére, és értékeink megbecsüSzékkutas településfejlesztési lésére. Az iskolában kiemelt
stratégiájában a következõ fontosságú a helytörténet, a
koncepciókat határozta meg:
helyi értékek és múlt okta-gazdaság, munkahelyteremtása, valamint a hitoktatás.
tés
A közbiztonság és a bizton-infrastruktúra
ságos élethez való jog alapve-egészségügy, szociális helytõ fontosságú egy település
zet fejlesztése
életében. Mindent meg kell
-oktatás, sport, ifjúság
tenni azért, hogy a legkisebb
-közbiztonság
lopáson ért elkövetõt is kézre
-kultúra, idegenforgalom
kerítsék, és felelõsségre von-szolgáltató önkormányzat
ják. Ennek érdekében kitiltotA székkutasi gazdák piacra ták a házaló kereskedõket a
jutása és termékeik értékesí- faluból, a körzeti megbízottak
tése elsõdleges szempont, új irodát kaptak a Polgárazért, hogy a székkutasi em- mesteri Hivatal épületében, és
ber helyi gazdától, jó minõsé- munkájuk eredményességégû, egészséges és olcsó ma- nek növelése érdekében az
gyar árut vásároljon. A mezõ- önkormányzat éves szinten is
gazdaságból élõknek verseny- támogatni fogja õket üzemképes piaci szereplõkké kell anyag hozzájárulással.
válniuk. Ezért meg kell vizsA kultúra megteremti a hegálni annak a lehetõségét, lyi, nemzeti és európai kötõhogy a helyben megtermelt dést. Meg kell õriznünk hagyoélelmiszereket egy közös, Pi- mányainkat,
értékeinket,
roska márkanév alá miként le- ugyanakkor a kor kihívásainak
het szervezni, amely egyrészt megfelelõ
szolgáltatásokat
segítené a piacon való boldo- kell nyújtanunk a községbe
gulást, másrészt Székkutas látogatóknak – hangsúlyozta a
Község kulturális örökségé- polgármester. Ösztönözni kell
nek továbbvitelét. El kell érni, a lovas turizmust, a lóversehogy a település közétkezteté- nyek helyben történõ megrense során is mind nagyobb dezését, valamint rendszeres
arányban használjanak fel falunapok, fesztiválok és köhelyi élelmiszereket – fogal- zösségi rendezvények szervemazott a polgármester az álta- zésével erõsíteni kell a közösla elkészített településfejlesz- ség együttmûködési és szóratési stratégiában.
kozási lehetõségeit. Fel kell
Szél István koncepciójában újítani a Mûvelõdési Házat, és
kijelentette, a gyermekek ki kell használni a Piroskaszellemi, testi és lelki fejlõdé- kultusz adta lehetõségeket is.
se a jövõ záloga. Olyan iskolákra van szükség, amelynek
elvégzésével a fiatalok tisztesTisztelt Székkutasiak!
séges munkához juthatnak,
Amennyiben hirdetést
elsõsorban lakóhelyükön. Az
szeretnének
iskola és az óvoda fordítson figyelmet a gyermek szemémegjelentetni a
lyiség fejlõdésére, egyéniséKutasi Hírekben, hívják
gének alakítására. Tegyen ala 06-70/617-7799-es
kotóvá minden gyereket, netelefonszámot!
veljen emberségre, tisztességére, a másik ember tisztele-
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Családi események
Születés:
Bagi Szilárd és Kenéz Tímeának 2011.03.19-én Gréta
nevû gyermeke
Elhalálozott:
Gál Sándorné Székkutas, Erkel Ferenc utca 27.
Vizi Zoltán Székkutas, V. körzet tanya 12.
Rostás Jánosné Székkutas, Kun Béla utca 27.
Molnár Sándorné Székkutas, Kun Béla utca 17.

800 adag ételt osztottak szét
Székkutason, a Mûvelõdési Ház elõtt közel 800 adag
ételt osztottak szét március
19-én, szombaton. Az összegyûlt helyiek választhattak
babgulyás, felesborsó, tárkonyos raguleves és húsos
káposzta között.

Az ételosztás a mai világban az emberek számára nagyon fontos. Jó reményekben
bízhatunk, abban, hogy egy
kicsit jobb lesz, de erre még
várnunk kell egy picit – mondta köszöntõjében Illyés Gábor,
az ételosztás szervezõje. Miután az ételt Fazekas Attila plébános megáldotta, a helyi lakosok választhattak a finomabbnál finomabb ételek
között.
A rendezvény legfõbb célja,
hogy azoknak az embereknek
a mindennapjain könnyítsenek, akiknek lehet, hogy egy
tál étel nehézséget okoz –
hangsúlyozta a plébános, aki

hozzátette: az Isten szervezeteken, egyházon és embereken keresztül igyekszik segíteni a rászorultakon. Az ételosztáson jelen volt Szél István
polgármester, Rostás Péter
alpolgármester és Hunyák
Zsuzsanna jegyzõ is.
Illyés Gábor elmondta, már 9 évre
nyúlik vissza az ételosztás, rengeteg helyen megfordultak
már. A kezdeményezés köszönhetõ
a barátoknak, az ismerõsöknek és az
önkormányzatoknak is, akik mindent
megtesznek azért,
hogy segítsék a lakosokat. A szervezõ hangsúlyozta: Székkutas Község Önkormányzata is nagyon sokat
tett azért, hogy a szombati
napon a közel 800 adag ételt
ki lehessen osztani.
Kissné Líbor Henrietta elárulta, nagyon örül az ételeknek, háromfajtát is visz haza a
családnak. Maczaliné Juhász
Erika elmondta, a finomságok
közül a babgulyást választja,
otthon már öten várják az
ebédet. Két kisebb edénnyel
érkezett az osztásra, azért,
hogy mindenkinek jusson
igazságosan. Hozzátette: nagyon boldog, hogy van ilyen
lehetõség is a faluban.

Tisztelettel kérjük Önt, hogy személyi jövedelemadójának
1 %-ával támogassa alapítványunkat!
A kedvezményezett adószáma: 18470312-1-06
A kedvezményezett neve: Székkutasi Gyermekek Tanulását és Mûvelõdését Segítõ Alapítvány
Köszönjük a székkutasi ovisok és iskolások nevében!
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Segítség a külterületen élõknek
A tanyagondnoki szolgálat több éves múltra tekint
vissza az országban. A legfõbb célja, hogy a külterületi, tanyasi lakosoknak biztosítsa az alapvetõ szükségleteket, az alapszolgáltatásokat.
Székkutas Község Önkormányzata ezt a szolgáltatást
tervezi kialakítani a közeljövõben – tudtuk meg Ludányi
Rozáliától, a Területi Gondozási Központ vezetõjétõl.
A szolgálat Székkutas 5
külterületi körzetében élõ (II.,
III., IV., V., VI.) lakosságra terjedne ki, 349 fõre. A mûködésével csökkenthetõ lenne a tanyai lakosság elszigetelõdése,
és biztosítottá válna az alapellátáshoz való hozzájutás is.
Segítséget nyújtana az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban önálló életvitelük fenntartásában, egészségi állapotukból vagy egyéb
okokból származó problémá-

ik megoldásában – tájékoztatott Ludányi Rozália. Az intézményvezetõ hozzátette, a
tanyagondnoki szolgálatot a
Területi Gondozási Központ

A tanyagondnok személyét
pályázat útján választják
majd ki. Többek között feladata lesz az étkeztetésben
és a házi segítségnyújtásban
való közremûködés, a szociális és a közösségi információkról való tájékoztatás,

valamint igény szerint személyszállítási feladatokat is
elláthat, például egy kórházi
látogatás céljából.
Az 5 külterületi körzetben
élõk közül a 60 év felettiek
száma a legmagasabb, nekik
sokszor a legelemibb szükségleteik kielégítéséhez is segítségre van szükségük, ebben jelenthet megoldást a
tanyagondnoki szolgálat.

Az év elsõ babáját köszöntötték
A székkutasi képviselõtestület a tavalyi év végén
úgy határozott, hogy 2011.
január elsejétõl egy jelképes
összeggel, ajándékkal kedveskedik azoknak a családoknak, akik ebben a nehéz
világban gyermeket vállalnak. Az elsõ utalványt Bagi
Gréta és családja kapta.

nak, nem tervezik az elköltözést, és 4-5 éven belül még
egy harmadik gyermeket is
szeretnének.
Ezzel a jelképes összeggel
kedveskedve, ha nem is lehet
a családokat ösztönözni, de
egy megtiszteltetés számukra,
hogy számíthatnak az önkormányzatra, a polgármesterre

Szél István polgármester és
Rostás János alpolgármester
egy hatalmas virágcsokorral,
édességgel és egy tízezer forintos utalvánnyal érkezett a
Bagi családhoz április elsején,
pénteken délelõtt. Az utalványt egy helyi boltban lehet
beváltani
gyermekruhára,
ételre és minden olyan eszközre, mely a gyermek felneveléséhez szükséges lehet.
Bagi Szilárd és Baginé Kenéz Tímea otthonába a 3 éves
Zsóka mellé március 19-én
megérkezett Gréta is. Az édesanya elmondta, nagyon örülnek az ajándéknak, és nagyon
meglepõ, hogy Gréta az elsõ
baba így március végén, de
reméli, hogy ez a tendencia
változik majd, és lesznek csoporttársai a kislánynak. Tímea
arról is beszélt, hogy a jövõben is Székkutason marad-

és a székkutasiakra – mondta
Szél István. A településvezetõ
hozzátette, szeretnék, ha
évente 30-40 utalvány kerülne
kiosztásra, de sajnálatos módon a születési átlag Székkutason évente 15 fõ.

szakmai programjába, mint új
szolgáltatást építették be. A
program módosítását a képviselõ-testület a március 21-i
ülésén fogadta el.

Székkutas Község Önkormányzat pályázatot hirdet

Tanyagondnok
álláshely betöltésére, 2011. július 1. napjától.
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidõs (6 óra) közalkalmazotti jogviszony
Munkavégzés helye:
Székkutas, Erkel F. u. 7. Területi Szociális Gondozási
Központ
Munkakörbe tartozó feladatok:
A település külterületén tanyagondnoki feladatok ellátása a
szociális intézmény Szakmai Programjában foglaltak alapján.
Illetmény, juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
rendelkezései alapján.
Pályázati feltételek:
– 8 általános iskolai végzettség
– B kategóriás jogosítvány
– Saját gépjármû
A pályázathoz benyújtandó:
– Önéletrajz
– Vezetõi engedély másolata
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanyagondnoki
tanfolyam elvégzését vállalja
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 1.
További információ kérhetõ: Hunyák Zsuzsanna jegyzõ
A pályázatok benyújtása:
– Postai úton "Tanyagondnoki pályázat" megjelöléssel
Székkutas Község Önkormányzatához címezve 6821
Székkutas, Béke u. 2.
– Személyesen 6821 Székkutas, Béke u. 2. Polgármesteri
Hivatal

Kozmetika nyílik
Székkutason!
Nyitás 2011. április 19.
Ajánlatok szolgáltatásaimból:
arckezelés, smink,
arcmasszázs, dekoltázs
masszázs, gyantázás,
egyéb kozmetikai eljárások.
Spóroljon idõt és
pénzt az utazással is,
és szépüljön helyben!
Cím: Székkutas, Szabadság
utca 18.
Telefonos bejelentkezés:
+36/30-574-65-69
László Csilla kozmetikus
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Kistérségi fenntartású lehet az iskola
A székkutasi képviselõtestület rendkívüli ülést
tartott április 11-én, hétfõn,
melynek egyetlen napirendi
pontja volt, a Gregus Máté
Általános Iskolával kapcsolatos jövõbeli döntések. A
képviselõk megvizsgálják
annak a lehetõségét, hogy
az iskola és az óvoda átkerülhet-e kistérségi fenntartásba – tájékoztatott Szél István polgármester.
Az a legfontosabb, hogy a
település gazdasági szempontból jól járjon, és az oktatási intézmények is minél
megfelelõbb ellátásban részesüljenek a késõbbiek során. A
csatlakozás elõnyeirõl és esetleges hátrányairól minden-

képpen meghallgatjuk majd a
kistérségi iskolák fenntartóit mondta a polgármester.
A községnek jelenleg a
Gregus Máté Általános Iskola
költségvetésének a kétharmadát kell megfinanszíroznia,
ami nagyon megterhelõ –
jelentette ki Szél István, aki
arról is beszélt, hogy a legfõbb
cél az, hogy az iskola mind a
nyolc osztálya helyben maradjon az óvodával együtt, de,
hogy milyen formában, az
még a jövõ nagy kérdése.
A székkutasi gyerekeknek
a Hódmezõvásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás olyan
plusz szolgáltatásokat nyújtana, amelyeket az önkormányzat önmagában nem biztos,

hogy meg tudna tenni. A kistérségben már most is minõségi oktatás folyik, folyamatosan képzik a pedagógusokat,
és folyamatosan pályáznak. A
képviselõk azt szeretnék,
hogy az intézmények és a
székkutasi gyermekek minõségileg és oktatáspolitikailag
is a legjobbat kapják.
Szél István polgármester az
általános iskola tantestületét és
az óvodapedagógusokat április
11-én, hétfõn délután tájékoztatta az elvi döntésekrõl, melyek jelenleg arra irányulnak,
hogy megkezdõdnek a tárgyalások a kistérségi vezetõkkel.
Még vannak olyan kérdések,
melyekre nem tudják a választ,
így az oktatói munka megnyil-

vánulása, iskolabusz, milyen
többlettel fognak a gyermekek
kijönni az iskolából 2011 szeptemberétõl kezdve vagy az,
hogy lesz-e pedagógus elbocsátás, melyet nem szeretnének. A végleges döntést július
30-ig kell meghoznia a képviselõ-testületnek.
A helyi általános iskolába
148 gyermek jár, az óvodába
pedig 54, de a 2011. szeptember elsejét már 6 gyermekkel
kevesebb fogja megkezdeni.
A folyamatosan romló gyermekszületési tendencia miatt
is meg kell hozni ezeket a
döntéseket. Ez az elvi határozat 2-3 év múlva is megszülethetne, de addigra már késõ
lehet.

Eredmények az iskolából

gyei döntõbe, iskolánkból 10
fõt. Tunyogi Dávid 8. osztályos
tanuló a 7-8.osztályosok kategóriájában IV. helyezést ért el.
Felkészítõ tanár: Rostásné
Juhász-Nagy Edit.
A Kazinczy Ferencrõl elnevezett „Szép Magyar Beszéd”
verseny kistérségi fordulójában 4. osztályos kategóriában
Jáger Szintia elsõ helyezést ért

el, így részt vett a megyei
versenyen.
Szegeden, a megyei mesevetélkedõn a Gregus Máté Általános Iskola 4. osztályos tanulói ötödik helyezést értek el.
A csapat tagjai: Jáger Szintia, Maczali Boglárka, Gugcsó
Milán, Tóth Aranka
Felkészítõ
pedagógus:
Blaskó Jánosné.

Bonyhádon rendezték meg a Lotz Jánosról elnevezett
komplex magyar tanulmányi verseny országos döntõjét. A
rangos versenybe Molnár Krisztina, székkutasi diáklány
megyei elsõként kvalifikálta magát. A versenyt 7. és 8. osztályos tanulóknak hirdették meg, és nyelvészeti, nyelvhelyességi feladatlapból, valamint szövegértésbõl állt.
Molnár Krisztina és felkészítõ pedagógusa, osztályfõnöke Kovács Lászlóné egy
nagyon jól szervezett versenyen vettek részt. A kétnapos
rendezvényen megjelent Kaliforniából a nyelvészprofesszor fia is, aki elsõként vett
részt a versenyen, ezzel is
emelve az esemény nívóját.
Az országos versenyen a Gregus Máté Általános Iskola
tanulója a 8. osztályosok
közül a harmadik helyezést
érte el.
A székkutasiak a bonyhádi
verseny után sem unatkoztak,
ugyanis az elmúlt hétvégén
Szegedre utaztak. A Simonyi
Zsigmondról elnevezett helyesírási verseny megyei döntõjébe a kistérségi forduló
után a legjobb 25 versenyzõt
hívták be. A versenyen két
nyolcadikos tanuló, Finta Lilla
és Molnár Krisztina képviselte
a községet. Kovács Lászlóné
elmondta, ezen a versenyen is
látszott, hogy Csongrád megye milyen erõs, ugyanis a két
lány 94,5 és 94 százalékos
teljesítményt ért el, amely
most a negyedik és ötödik
helyhez volt elegendõ.

A Gregus Máté Általános
Iskola tanulói közül a Petõfi
Sándor Szavalóverseny döntõjébe jutott Szabó Luca 5.
osztályos és Tembel Laura 8.
osztályos tanuló. A versenyen
Tembel Laura második helyezést ért el. A nyolcadikos diáklány április 11-én, hétfõn
Orosházán, a József Attila Szavalóversenyen is szépen szerepelt.
Április 12-én, Orosházán, a
Táncsics Mihály Gimnázium
és Szakközépiskolában rendezték meg a kistérségi német nyelvû országismereti vetélkedõt, amelyen 13 csapat
képviseltette magát. A Gregus
Máté Általános Iskola 4 fõs
csapata az elõkelõ I. helyen
végzett. A csapat tagjai: Balázs
Döme, Tarczali Levente 7.osztályos és Tóth Orsolya, Székely Kristóf 8.osztályos tanulók. Felkészítõ tanár: Patyi
Éva.
A szegedi Wesley János
Általános Iskola és Középiskola március végén rendezte
meg a megyei SODUKU-bajnokságot. A 3 levelezõs forduló után a legjobban teljesítõ
tanulókat hívták meg a me-

Kedves Székkutasiak!
Önkormányzatunk ismét pályázatot nyújtott be a Raiffeisen
Bank Zrt. és a Gyermekétkeztetési Alapítvány KÖZÖS(EN) kiírt
- RAIFFEISEN MINDEN-KI EBÉDEL 2010-2011 - pályázatára.
A Mindenki Ebédel program célja, hogy a legszegényebb
sorban élõ 3-14 év közötti óvodás, illetve általános iskolás korú
gyermekek ne csak a szorgalmi idõszakban, hanem azon kívül
hétvégeken és iskola szünetekben is ételhez jus-sanak.
E pályázat keretében 30 gyermek (21 általános iskolás és 9
óvodás) étkeztetésé-re pályázhattunk.
Ez magában foglalja a 2011. év V. - 2011. X. hó valamennyi hétvégéjére 1-1 adag, továbbá a nyári és az õszi szünetre naponta 11 adag, így fél évre mini-mum 80 adag ennivaló átadását.
A 2011-es pályázat elsõ szûrõjén túl vagyunk.
172 db érvényes pályázat érkezett be a megadott határidõig az
alapítványhoz, melybõl a Kuratórium döntése alapján 20 pályázó
kerülhetett fel a webes szava-zásra, köztük Székkutas település is.
Így ismét esélyünk van a gyõzelemre!
A webes felületen legtöbb szavazatot kapott települések fognak a Mindenki Ebédel programból részesülni. A webes
szavazás 2011. április 4-én kezdõdött a kozosen.hu oldalon és
2011. április 30. 23.59-ig tart.
Amennyiben van internetes elérhetõsége, kérem, szavazzon
Ön is Székkutasra, és ezzel segítse elõ, hogy településünk gyermekei támogatáshoz juthassanak!
Szavazás menete: http://www.kozosen.hu/ - Segítjük az
éhezõ gyermekeket - Bõvebben - Szavazás - Székkutas Szavazok
Szavazzon! A rászoruló székkutasi gyermekek számítanak Önre!
Köszönjük!
Polgármesteri Hivatal
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Egy híján se 100!
A talányos cím nem
véletlen. A Rádió 7 Szõttes
mûsorának március 27-i
vendége fél éven belül tölti
be 100. születésnapját. Õ
nem más, mint Szénásy Gyuláné Mária néni SzékkutasHódmezõvásárhely pedagógusa. Életútjáról egyik tanítványa, Baté Szilveszter filmet forgatott, melynek bemutatója nem rég volt a
hódmezõvásárhelyi Emlékpontban.
Béla Mária 1911. augusztus
24-én született Tövis helységben, Erdélyben. A család tagjai tõsgyökeres székelyek, akiket IV. Béla királyunk telepített a végvárak vidékére,
ahonnét eredeztetik vezetéknevüket. Négyen voltak testvérek, édesapja és nagybátyái
mindannyian a vasútnál dol-

goztak. A történelem sorsfordulói úgy hozták, hogy az I.
világégésben a Gyimesbükki
híd aláaknázása az egyik
nagybáty nevéhez fûzõdött,
így halállistára kerültek. 1918.

tavaszán három vagonba pakolva ingóságaikat Ceglédig
meg sem álltak. Mária Albertirsára kerülve befejezte iskolai

Hajdani székkutasiak
a Vásárhelyi Látóhatárban
Hódmezõvásárhely után
március 24-én, csütörtökön
Székkutason is bemutatták a
Vásárhelyi Látóhatár 5. számát, oly módon, hogy Benák
Katalin, a lap fõszerkesztõje
Gregus Máté emlékét hívta
elõ, és általa ismertette meg a
folyóiratot az általános iskola
aulájában megjelent érdeklõdõkkel.
Székkutas Község Önkormányzata és a Székkutasi Olvasókör a Gregus Máté-emlékév keretében szervezte meg a
rendezvényt, ahol a fõszerkesztõ mellett részt vett Hézsõ
Ferenc Munkácsy-díjas festõmûvész, mûvészeti vezetõ, dr.
Szabó Pál szerkesztõ, a Szegedi
Tudományegyetem tanára és
Szél István polgármester is.
A Gregus Máté Általános Iskolában megjelenteket Kovácsné Rostás Erzsébet önkormányzati képviselõ, a kulturális és
civil ügyek tanácsnoka köszöntötte, majd Benák Katalin vette
át a szót, aki képek segítségével
részletesen bemutatta azokat a
személyeket, akikrõl a folyóirat
írást közöl, valamint azokat is,
akik írtak a Vásárhelyi Látóhatárba, figyelve arra, hogy minél
több személy kapcsolódjon a
székkutasi emberek életéhez. A
Vásárhelyi Látóhatár 2. számá-

ban például Hugo Hartungról
lehetett olvasni, aki szintén a
község jeles személyisége volt
– mondta a fõszerkesztõ. Mindezek mellett a mezõgazdaság
szerepe is elõkerült többféle
írásban. A gazdász hagyományok révén a közelgõ juhászversenyrõl is szó esett, mivel a
folyóirat utolsó számában szerepel egy írás, melyet dr. Bodnár Károly, a Szegedi Tudományegyetem docense közölt,
aki szintén helyi kötõdésû.
A rendezvényen megjelentek megtudták: a folyóiratban
Gregus Máté szellemi örökségérõl is jelent meg írás, melyet
a Hódmezõvásárhelyrõl elszármazott Kovács László közölt. A
református lelkész, professzor
jelenleg az Amerikai Egyesült
Államokban él, de gyermekkorában rendszeresen járt Székkutason, mert jó kapcsolatot
tartott fenn Gregus Mátéval. Az
érdeklõdõk olvashatnak arról,
hogy Kovács László hogyan
látta gyermekként a település
megalapítójának tevékenységét, valamint arról is, hogy
milyen volt a kettejük kapcsolata.
Az eseményen közremûködött Benkõ László elõadó, gitáron játszott dr. Szabó Pál és
énekelt Juhász Erika.

tanulmányait, és négy polgári
után került Kecskeméti Református Intézetbe, ahol diplomát szerzett.
Kis kitérõvel dolgozott mérnökök mellett rajzolóként és
kisegítõ tanítóként esetenként. Ekkor világválság után
voltak, minden munkát el
kellett vállalni. 1935-ben adott
be pályázatot a kultuszminisztériumhoz, ahonnét biztató
válasz jött, miként felajánlották a Hódmezõvásárhely-Csicsatér iskolai tanítói állást. Itt
10 évig tanított, és közben
megismerkedett
férjével.
Gyermekeik: Emese (1943),
Gyula Zsolt (1945) és Emõke
Sarolta (1948). Nehéz évtized
volt, a második világégést élte
át Mária. Férje fogságba került, majd 1947. december 5ére a Mikulás hozta haza, s
végre együtt volt a család.
Minden rosszban van valami
jó, Gyula bácsi a fogságban

megtanult oroszul, és az új
rend szerint vizsga után ezt is
taníthatta.
10 év után bekerültek Székkutasra, ahol tovább tanítottak. A gyerekek cseperedtek,
diplomás tanárok lettek, három unokával és egy dédunokával teljes a család.
Telefonhívások
áradata
szeretetével halmozta el Mária
nénit. A történések kedvességéhez hozzátartozott, hogy a
régi kedves tanítványok: Sárika, Erzsike, Jancsi névvel
jelentkeztek, miközben már
maguk is a hetven év körül
járnak. Majd mindenkinek elcsuklott a hangja mikor kedves tanító nénijének gratulált
és mondott köszönetet becsületes munkájáért.
Kedvesen invitálta Mária
néni régi taníttványait, ha erre
járnak látogassák meg lakhelyén, mert õ ráér. Talán ez a
hosszú élet egyik titka?
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II. évfolyam 4. szám

Keleti hangulatú
vasárnap délután

Hagyományos keleti táncbemutatóját tartotta a Sivatag Gyöngye hastánc csoport március 27-én, vasárnap Székkutason, a Mûvelõdési Házban. A település fiatal hölgyei mindenkit elbûvöltek varázslatos ruháikkal
és tehetségükkel. Az eseményen a Hunyadiak Örökében
Történelmi Hagyományõrzõk is felléptek.
Baranyi Mónika, a Sivatag
Gyöngye hastánc csoport vezetõje immáron sokadik éve,
hogy heti rendszerességgel
átmozgatja a táncot kedvelõ
óvodás, iskolás és felnõtt hölgyeket. A rendezvény lehetõséget teremt arra, hogy évente
egyszer a csoport tagjai bemutassák tudásukat a szülõknek,
családtagoknak, barátoknak
és ismerõsöknek.
A Mûvelõdési Házban megjelentek a serdülõ korosztály
frappáns beköszönõje után
Kiss Katalin és Giay Adrienn
fátyol táncát láthatták, melyet
a kisiskolás csoport körtánca,
valamint Dóda Gréta és Kiss
Beatrix közös produkciója
követett.
A felnõtt hastánc csoport
rak-sharki elõadása után
Pólya Dorina és Lengyel Édua
mutatkozott be, a lányok eredeti egyiptomi dallamok poposabb feldolgozására táncoltak. A 9 éves Laczi Hanna egy
dupla fátyol tánccal varázsolta
el a közönséget, majd Rostás
Dalma és Baranyi Mónika
teremtett még jobb hangulatot a spanyol virtus erõs és
határozott dallamvilágával.
Tapodi Renáta dobszólóját
Török Tímea és Jennifer test-

vértánca követte, majd ismét
ebbõl a családból Török
Szandra lépett a színpadra. A
rendezvény elsõ részét Pap
Gabriella, Hódi Edina és a
hastánc csoport vezetõjének,
valamint az ovisoknak a mûsora zárta.
Az esemény egy rövid szünet után a kisiskolások produkciójával folytatódott, de
természetesen a szóló elõadások sem maradtak el. A hastáncosok után a vendégfellépõk, a Hunyadiak Örökében
Történelmi Hagyományõrzõk
következtek. Sipka László, a
2008-ban alakult szentesi Hagyományõrzõ csapat tagja elmondta, a XV. századi Hunyadiak korával foglalkoznak, és
felelevenítik az akkori hagyományokat. Az elnökük, Lázár
Viktor.
Rostás Bettina 2005 óta
hastáncol. A rendezvényen
egy szóló fátyol táncot és egy
dobszólót láthattak tõle az
érdeklõdõk. A 11 éves Lengyel
Édua elmondta, 2008 óta jár
hastáncra, melyet nagyon
szeret, és a jövõben is mindenképpen folytatni szeretne.
A Székkutasi Mozgássérült Csoport tisztelettel tájékoztatja a tagságát, hogy
a MEOSZ – Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetségének
megalakulásának 30. évfordulója alkalmából 2011.
április 28-án, 12 órai kezdettel díszünnepséget tart,
melyre várja a tagságát.
A rendezvény helyszíne:
Székkutas, Fûzfa Vendéglõ

Vasi sörkifli
A recepttel Pólyáné Domján Ildikó kedveskedett az olvasóknak, aki egy újságból ismerte meg a finomság elkészítésének
módját. Mint mondta, a süteményt a családban mindenki nagyon szereti, így elõszeretettel ajánlja másoknak is.

Hozzávalók:
80 dkg liszt
5 dkg élesztõ
1 evõkanál só
kb. 4,5 dl tej
2 dl olaj
Krémhez:
3 tojássárgája és 15 dkg vaj
Lekenéshez: 1 tojás
Tetejére: szezámmag, lenmag, köménymag
Elkészítése:
Az élesztõt tejben felfuttatjuk, majd összedolgozzuk a
többi hozzávalóval, az állaga
akkor jó, ha a kelt tésztához
hasonló. Ezt követõen kelesszük meleg helyen 45 percig, majd osszuk 3 cipóra.
Ezeket 3-4 nem vastag, kerek
lappá nyújtjuk, és 12 három-

szögre vágjuk. Majd a krémhez a tojássárgáját a vajjal kikeverjük, és ezt is 3 felé osztjuk. Megkeverjük a háromszögek belsejét, és szépen feltekerjük kifli alakúra. Végül kivajazott tepsire rakjuk, lekenjük, a tetejét megszórjuk és
megszúrjuk. Még 25 percig
kelesztjük és megsütjük.
Jó étvágyat kívánunk!

Johannita
ruhaosztás
Április 19-én 9 órakor
Székkutason, a Mester utca
1. szám alatti épületben, a
régi iskolánál ruhaosztás
lesz a helyi lakosoknak.
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