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5. oldal5. oldal

Megkezdte munkáját a tanyagondnok
A tanyagondnok közremûködik az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, segít a

gyógyszeríratásban, kiváltásban, és orvosi, szakorvosi rendelõbe szállítja az ellátottat.

Együttmûködik a védõnõi és a gyermekjóléti szolgálattal, egészségügyi intézményekkel,

oly módon, hogy ezek munkatársait eljuttatja az ellátottakhoz.

(Írásunk a 7. oldalon)



II. évfolyam 7. szám2

Egészségtervrõl és közfoglalkoztatásról az ülésen
Soron következõ rendes

ülését tartotta a székkutasi

képviselõ-testület június 20-

án, hétfõn a Mûvelõdési Ház

emeleti termében. A beszá-

molók mellett járdafelújítás-

ról is szó esett. Székkutas

Község Önkormányzata 660

méter járdaszakaszhoz biz-

tosít alapanyagot a lakosok-

nak. 

Elsõ napirendi pontként a

megjelentek tájékoztatást

hallhattak a 2011. évi közfog-

lalkoztatásról. Tamasi József,
a Tisza-Marosszögi Vízgazdál-

kodási Társulat részérõl el-

mondta, a társulatoknak ez

évtõl van lehetõségük közfog-

lalkoztatásra. Jelenleg 18 ön-

kormányzat területén 200 fõ

dolgozik átlagosan, Székkuta-

son 16 fõ. Az ágazati fõmér-

nök hangsúlyozta, elégedet-

tek a székkutasiak munká-

jával. 

Az Alsó-Tisza Vidéki Kör-

nyezetvédelmi és Vízügyi Igaz-

gatóság szakaszmérnöke, Ver-
segi László beszámolójában

jelezte, hogy az idén 216 fõ

foglalkoztatására kaptak lehe-

tõséget, a program január 19-

én indult és december 31-ig

tart. Az embereket felügyelõ

látja el munkával, és õ is irá-

nyítja õket. Napi 8 órás mun-

karendben dolgoznak védõ-

felszereléssel ellátva. 

Sikeres együttmûködési

kapcsolat alakult ki a két

társulat és az önkormányzat

között – mondta Szél István. A

polgármester szólt arról is,

hogy ebben az évben 92 fõ

jutott munkához a közfoglal-

koztatás keretén belül. A

beszámolót a képviselõk egy-

hangúlag elfogadták.

Székkutas Község Önkor-

mányzata egy egészségügyi

koncepció kialakítását is

tervezi, melyben nagy hang-

súlyt kapna a prevenció, és az

egészségre nevelés. Az egész-

ségterv készítõi egyetértettek

abban, hogy a koncepció el-

készítésébe a lakosságot is be

kell vonni, így minden székku-

tasihoz eljut majd egy kérdõív. 

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ

ismertette, hogy az egészség-

terv milyen elemekbõl tevõdik

össze. Így a demográfiai, gaz-

dasági adatokból, természe-

tes és épített környezet bemu-

tatásából, ivóvíz minõségének

jellemzésébõl és a szociális

intézmények feladataiból is.

Az egészségterv az adatokból

bont ki egy programot, óvo-

dásoktól a nyugdíjasokig. 

A képviselõk úgy határoz-

tak, hogy az egészségtervet

további egyeztetésre bocsát-

ják, és a végleges döntést egy

késõbbi ülésen hozzák meg.

A belvíz utáni helyzetrõl

Rostás Tibor településügyi

ügyintézõ tájékoztatott. Mint

mondta, közel kétmillió forin-

tot fordított az önkormányzat

a védekezésre, a Kármentõ

Alapba pedig 1.135.000 forint

érkezett, melyet fõként üzem-

anyag-vásárlásra fordítottak.

Ezt követõen ismertette a bel-

vízzel érintett házak, tanyák

állapotát. 

A településvezetõ kiemel-

te, a magyar állam 99 száza-

lékban támogatta a belvízvé-

dekezést. 1.400.000 forint ér-

kezett. A beszámolót a képvi-

selõk egyhangúlag elfogadták.

660 méter járdaszakaszra

biztosít alapanyagot Székku-

tas Község Önkormányzata. A

lakosok közül több mint öt-

venen jelentkeztek már, elsõ-

ként a legrosszabb állapotban

lévõ járdákat javítják, a követ-

kezõ években a többi szaka-

szokra is sor kerül.

Mérlegen az elmúlt 9 hónap
– Kovácsné Rostás Erzsébet

Sorozatot indítunk mely-

ben a választások óta eltelt

idõszakot értékelik a szék-

kutasi képviselõtestület tag-

jai, kiemelve saját mûködési

területüket.

Kovácsné Rostás Erzsébet
elmondta, izgalmas és ese-

ménydús volt a választások

óta eltelt idõ, mivel a polgár-

mesteri kampányban elhang-

zottak közül már sok dolog

megvalósítása elindult. Rostás

Erzsébet a falusiak között mo-

zog, így elsõ kézbõl értesül

azokról a problémákról, gon-

dokról, amik foglalkoztatják

az embereket.

Az elmúlt idõszak legfonto-

sabb eseményeivel kapcsolat-

ban a csatornázást emelte ki,

amely egy komoly infrastruk-

turális fejlesztés lehet, és ami-

re egy ekkora településnek

szüksége van. Az Európai

Unió biztosította pályázati le-

hetõséggel vétek lenne nem

élni, valamint a környezetvé-

delmi törekvéseknél is ez

jelentõs elõrelépést jelentene.

A másik terület, ami szak-

májához is köthetõ, a készülõ

egészségterv, melynek aktív

részese. A projekt lényegi vál-

tozást hoz majd a település la-

kóinak életében, szemléleté-

ben, valamint nem utolsó sor-

ban pályázati pénzek felhasz-

nálási lehetõséget biztosít. 

A képviselõasszonyra sza-

bott feladat, mint kulturális

tanácsnok a helyi civil szer-

vezet összefogás, illetve a

községhez köthetõ kulturális

események segítése. Az idén

már nagyon sok színes és

színvonalas rendezvény volt a

településen, mai azt mutatja,

szükség van a kultúrára és

erre a munkára. 

Családi események
Az elmúlt idõszakban történt családi események

Székkutason

Születés: 

Fehér Imrének és Kiss Melindának Imre utónevû gyermeke

Bakos Mihály és Dimák Margitnak Péter utónevû gyermeke

Elhalálozott:

Kis Imre Székkutas, Mágocsi út 3.

Kenéz Józsefné Székkutas, Vásárhelyi út 50.

Szente Béla Székkutas, IV. körzet tanya 18.
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Az elsõ kilenc hónap mérlege
Tavaly októberben állt

munkába Székkutas jelenle-

gi képviselõ-testülete. Az

eltelt kilenc hónap megle-

hetõsen sûrû volt, az önkor-

mányzatnak számos problé-

mára kellett rövid idõ alatt

megoldást találnia. Az elvég-

zett munkáról Szél István

polgármesterrel beszélget-

tünk.

Kutasi Hírek: Milyen prob-

lémákkal találta szemben

magát a megválasztása után?

Szél István: A legnagyobb

probléma az önkormányzat

gazdasági helyzete volt, ame-

lyet kötelezõen helyre kellett

hozni, a csatorna megoldatlan

kérdése, valamint kisebb

problémák, mint a faluköz-

pont pályázatának lezárása.

KH: Milyen lépéseket tett

ezek megoldására?

Sz. I.: A faluközpont ügyét

próbáltuk sikeresen lezárni,

csatornázás terén októberben

beadjuk a pályázatot, és

remélhetõleg jövõ év tavaszán

megnyerjük, és elkezdõdhet-

nek a munkálatok. A gazdasá-

gi helyzettel kapcsolatban

már kétszer kaptunk ÖNHIKI-

t, amely megközelítõen 19

millió forint. Szerintem ez kie-

melkedõen magas a térség-

ben. Ezzel is respektálja a

kormány a munkánkat. Vala-

mint az iskolaátszervezéssel is

sikerül helyrebillenteni az

önkormányzat gazdasági

egyensúlyát. Továbbá olyan

intézkedéseket tettünk, ame-

lyekkel rövidebbre húztuk a

nadrágszíjat.

KH: Említette az iskola

átszervezését, erre térjünk ki

egy kicsit részletesebben.

Sz. I.: Amikor hivatalomba

kerültem, nagy problémának

láttam, hogy az önkormányzat

jelenlegi gazdasági helyzeté-

ben nem tudja fenntartani az

iskolát.  Ez az ügy már régóta

probléma volt, s csak odázták

a megoldást. Polémiába ke-

rültem: megmaradjon az isko-

la, mely ilyen formában csõd-

be viszi a települést, vagy le-

gyen egy olyan iskola, amely

gazdaságos és többletet nyújt

a gyermekeknek? Szakembe-

rekkel való tárgyalást és a

képviselõkkel való megbeszé-

lést követõen úgy döntöttünk,

hogy adjuk át kistérségi fenn-

tartásba, és ezzel 22-23 millió

forintot tudunk megtakarítani.

Egyébként pontosan ennyi az

önkormányzat költségvetési

hiánya is.

Meg kell érteni, hogy se-

hogy nem tudjuk tovább fej-

leszteni az iskolát, nem tu-

dunk több pénzt az iskolára

áldozni, csak akkor, ha pénzt

szereztünk azáltal, hogy átad-

tuk a kistérségi társulásnak.

Szakmai szempontból ez mit

jelent? Napköziotthonos okta-

tás alsó tagozatban, elsõ osz-

tálytól kezdve angol és német

oktatás, nyolcadikig ECDL

szintû számítástechnika okta-

tás, mindennapos testnevelés

keretében úszásoktatás, nép-

tánc és társastánc oktatás.

Ezek maradnak és bõvülnek,

valamint az ökotudatosság

irányába próbálunk haladni.

2012 szeptemberétõl pedig

szeretnénk elindítani egy fa-

kultatív mezõgazdasági illetve

egy egészségügyi csoportot 7-

8. osztályos diákok számára.

KH: Az egészségügy terén

sikerült-e elõrelépést elérni

ebben az idõszakban?

Sz. I.: A legfontosabb, hogy

új háziorvos kerüljön a tele-

pülésre. Ez folyamatban van.

Elképzelésünk, hogy visszaál-

lítsuk azt a régi tendenciát,

hogy havonta egyszer meg-

jelenjen egy nõgyógyász, egy

szemész, vagy más orvos, aki-

re a székkutasiaknak szüksé-

gük van. A szûrõprogramokra

is szeretnénk hangsúlyt fektet-

ni, valamint az Egészségház

felújítása is tervben van.

KH: Utak, járdák javítására

sikerült forrást biztosítani?

Sz. I.: Idén remélhetõleg az

elsõ kilométer járda elkészül.

600 méter önerõs építésben,

valamint az önkormányzati

járdákat is elkezdtük rendbe

tenni. A pósahalmi kerékpár-

csapás beruházás is elindul-

hat, ez több ütemben fog

megvalósulni.

KH: Télen a legtöbb

problémát a belvíz okozta.

Ezzel hogy sikerült megküz-

deni?

Sz. I.: Tudtuk orvosolni a

problémát. 99 százalékban

kaptuk vissza a kormánytól a

vis maior költségeket, ezzel is

elismerve a székkutasiak

összefogását. Jelenleg tizen-

nyolc olyan munkás dolgozik

a településen és környékén,

akik a csatornákat, áteresze-

ket próbálják kitakarítani és

helyrehozni. Ez egy hosszú

folyamat, de igyekszünk meg-

elõzni az esetleges késõbbi

bajt.

KH: Mit tesz az önkor-

mányzat a fiatalok elvándorlá-

sa ellen?

Sz. I.: Szeretnénk minél

elõbb játszóteret építeni,

olyan programokat szerve-

zünk, amelyek hétvégén is itt

tartják õket, és bébikötvényt

adunk, amivel azt sugalljuk,

hogy ha bármiféle probléma

van máskor is, fordulhatnak

hozzánk. Nem ez lesz a gyer-

mekvállalás alapja, inkább a

tisztelet és a megbecsülés

jele. Nagyon nehéz a mai

világban a fiatalokat megtar-

tani, a nagyvárosokba, kül-

földre vándorolnak, ez

minden kistelepülés önkor-

mányzatának gondot jelent.

Az önkormányzati lakásokat is

inkább a fiataloknak, gyerme-

keseknek adjuk oda, amivel

próbáljuk itt tartani õket. 

KH: Az elszegényedés is

súlyos probléma. Szociális

téren mit sikerült tenni?

Sz. I.: Idén kiosztottunk

száz élelmiszercsomagot, két-

szer volt ételosztás, télen

pedig hatvan család kapott

tûzifát. Szeretnénk újabb két-

száz élelmiszercsomagot még

ebben az évben kiosztani. A

gyerekek minden nap kapnak

iskolatejet, almát, és hetven

gyermek étkezik most nyáron

ingyen a kormány támoga-

tásával. A segélyre szorulók-

nak nem pénzt adunk, hanem

étkezési jegyet, mert az

önkormányzat nem bankként

mûködik. Ezért indítottunk el

egy olyan segítséget, ahol az

elmaradt közüzemi díj hátra-

lékosokat részben megsegít-

jük. Fontos azt érezniük a he-

lyieknek, hogy számíthatnak

ránk.

KH: Milyen Székkutas kul-

turális élete?

Sz. I.: Úgy gondolom, hogy

egyre jobban elkezdett pe-

zsegni a község, egyre több

olyan program van, ami a

kutasiakat arra ösztönzi, hogy

kikapcsolódjanak, és odafi-

gyeljenek a településükre.

Megemlíteném a Gregus Máté

emlékévet, dombormûvet

avattunk, volt lapbemutató és

beszélgetések, szeptember

24-én a Gregus Máté szobrot is

felavatjuk – reményeink sze-

rint a mezõgazdasági minisz-

ter jelenlétében. A Mezi Fesz-

tivált is említeném, amely

szerintem a tavalyi évhez

képest sokkal jobban össze

lett rakva, és ténylegesen a

székkutasiakért volt, ingyenes

programokkal.

KH: A jövõt tekintve mi az

önkormányzat legnagyobb fel-

adata?

Sz. I.: Az elsõ a csatorná-

zás. Az, hogy minél elõbb be-

adjuk a pályázatot, és a lehetõ

leghamarabb elkezdõdjön a

megvalósítás. Fontos az is,

hogy ebbe minél több székku-

tasit bevonjunk munkavál-

lalóként.

A második, hogy a szülõk

már az elsõ félévkor érezzék,

hogy megérte az iskola fenn-

tartását átadni, és lássák a

minõségi változást.

A harmadik dolog, hogy a

gazdasági helyzetünket még

jobban rendbe hozzuk, és egy

stabil, biztonságos pénzügyi

helyzetet teremtsünk, mely a

jövõ záloga lehet. Valamint

nagyon várjuk a Leaderes

pályázatokat, amelyek révén

meg tud újulni a falu.
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Dombormûben is tovább él a mintagazda emléke
Székkutason, június 16-

án, csütörtökön Gregus Má-

té születésének 150. évfor-

dulója alkalmából hálaadó

istentiszteletet tartottak,

megkoszorúzták a mintagaz-

da sírját, majd dombormû-

vet avattak a település alapí-

tójáról elnevezett általános

iskolánál. 

A rendezvény a Református

Templomban egy hálaadó

istentisztelettel kezdõdött. A

közösség felvirágoztatása

csak akkor lehetséges, ha

sok-sok ilyen Gregus Máté

lesz – mondta Tóth Imre refor-

mátus lelkész, aki a település

alapítójának életérõl, anyagi

és szellemi örökségérõl is

beszélt. 

Ezt követõen az ünneplõ

közönség, a családtagok és a

település vezetõi a templom

közelében, Gregus Máté sírjá-

nál elhelyezték az emlékezés

koszorúit, majd az esemény a

községi általános iskolában

folytatódott, ahol a dombor-

mû avatására is sor került.

Jelen volt Rostás Péter alpol-

gármester, Kovácsné Rostás
Erzsébet képviselõ, a kultu-

rális és civil ügyek tanácsnoka

és dr. Berényi Károly, a hatá-

ron túli magyar ügyek tanács-

noka is. 

A megjelenteket Tembel
Tibor, az intézmény igazgatója

köszöntötte, majd szólt a

mintagazda munkásságáról is.

Mint mondta, az 1861. június

16-án született Gregus Máté a

pósahalmi homokon a szak-

szerûen végzett gyümölcster-

mesztéssel és állattenyésztés-

sel olyan gazdaságot terem-

tett, amely mintaképe, segí-

tõje lett a környék kisgazdái-

nak. A XX. század elsõ évtize-

deiben szervezõ munkájának

köszönhetõen óriási léptekkel

haladt elõre Kutas, lett bábája,

patikája, orvosa, óvodája, is-

kolája, olvasóköre, református

és katolikus temploma, pos-

tája és telefonhivatala, köz-

igazgatási központja és anya-

könyvi hivatala, népháza, heti

piaca és csendõrsége is. A

saját korát évtizedekkel meg-

elõzõ infrastrukturális fejlesz-

tésekért Gregus Mátét tekint-

hetjük a mai Székkutas köz-

ség megalapítójának.

Lantos Györgyi mûvész

munkáját, a dombormûvet

Rostás János, a község dísz-

polgára és Tembel Tibor lep-

lezte le, majd dr. Laurinyecz
Mihály kanonok áldotta meg.

A délelõtt folyamán közremû-

ködtek az általános iskola 8.

osztályos diákjai, a Kamilla

Dalkör és a Nyugdíjas Klub. Az

ünnepség végén, Gregus Má-
ria, Gregus Máté unokája

megköszönte az emlékbizott-

ság és a szervezõk munkáját.

Kovácsné Rostás Erzsébet

kiemelte, az avatás arra is

lehetõséget teremt, hogy a

Gregus család és a község

együtt ünnepelje a székkutasi

mintagazdát. A kulturális és

civil ügyek tanácsnoka köszö-

netet mondott mindazoknak,

akik részt vettek a rendezvény

létrejöttében, majd az emlék-

bizottság következõ célkitûzé-

sérõl beszélt. Közadakozásból

szeretnének egy mellszobrot

állítani szeptember 24-én, a

Mûvelõdési Ház melletti téren.

Ez azt is jelzi, hogy az év to-

vábbi eseményei ugyancsak

kellõ tisztelettel fognak adózni

Gregus Máté emléke elõtt.

Leendõ lovast köszöntöttek
Szél István polgármester

és Rostás Péter alpolgár-

mester tízezer forint értékû

utalvánnyal, édességgel és

virágcsokorral kedveskedett

a Fehér családnak, és gratu-

láltak kisfiuk, Imre szüle-

téséhez. 

A székkutasi képviselõ-

testület a tavalyi év végén úgy

határozott, hogy 2011. január

elsejétõl egy jelképes aján-

dékkal kedveskedik azoknak

a családoknak, akik ebben a

nehéz világban gyermeket

vállalnak. A családok nagyon

örülnek az utalványnak, és

adni is jó – hangsúlyozta Ros-

tás Péter. A második utalványt

– melyet egy helyi boltban le-

het beváltani gyermekruhára,

ételre és minden olyan esz-

közre, mely a gyermek felne-

veléséhez szükséges lehet –

július 4-én, hétfõn a több mint

három hete született Fehér
Imre kapta.

– Ez egy nagyon szép gesz-

tus a Polgármesteri Hivatal ré-

szérõl, örülünk az ajándékok-

nak – mondta Fehérné Kiss
Melinda. Az édesanya elárul-

ta, a három éves Hanna lá-

nyuk mellé Imike 2011. június

11-én született Szegeden. Az

érkezését mindenki várta.

Fõként azért, mert a három le-

ány unoka után végre szüle-

tett egy újabb férfi a családba,

aki továbbviheti a lovas ha-

gyományokat a nagyapa, az

édesapa és a nagybácsi után.
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Programesõ enyhítette a nagy meleget 
A tavalyinál is több prog-

rammal és még nagyobb

zenei produkciók beharan-

gozásával indult július 8-án,

pénteken kora este a II. Mezi

Fesztivál háromnapos prog-

ramsorozata Székkutason. 

A székkutasi fiatalok már

egy nulladik napról is gondos-

kodtak csütörtökön éjjel, mint

ahogy az ilyen fesztiválokon

lenni szokott. Pénteken reg-

geltõl pedig már javában zaj-

lottak az elõkészületek. A

községi sportpálya egész terü-

lete benépesült programhely-

színekkel. Volt diszkósátor,

sörsátor, dodzsem, kirakodó-

vásár, körhinták és sok egyéb

szabadidõs lehetõség. 

A hivatalos megnyitóra 18

óra elõtt került sor. Az egyik

fõszervezõ, Gulyás István kö-

szöntõ szavaiban a községi

összefogás ékes bizonyítéká-

nak nevezte a háromnapos,

programokkal telezsúfolt fesz-

tivált, ugyanakkor kiemelte a

több mint 50 fõsre duzzadt

önkéntes szervezõgárda áldo-

zatos munkáját. Szél István
polgármester szintén köszön-

tötte az egybegyûlteket. 

A pénteki fél nap csak a ze-

néé volt, a megnyitó után

nyomban elõadók vették bir-

tokba a színpadot. A fellépõk

sorában a Sweetchuck volt az

elsõ. Szombaton már kora

reggel nagy volt a készülõdés,

hiszen ezen a napon ren-

dezték meg a piactéren az I.

Kutasi Tuning Autó Találko-

zót, ahol 9 órától gyûltek a

környék felspécizett járgányai.

A nézelõdõk jó néhány igazi

különlegességet láthattak.

A sportpályán egész nap

zajlottak a programok. Dél-

elõtt elindult a kispályás foci-

bajnokság, bokszviadal és

sztárboksz a tornateremben,

valamint erõs emberek via-

dala a kézilabdapályán.

Bár már reggel is rekkenõ

hõség köszöntött a település-

re, délután 2 órára csaknem

elviselhetetlen volt a forróság.

Ez sem szegte kedvét a szín-

padon fellépõ elõadóknak,

sem a köréjük gyûlt közönség-

nek. Fellépett a Sivatag Gyön-

gye Hastánccsoport, melynek

tehetséges tagjai helyi fiatal

hölgyek, akik megalapozták a

délután hangulatát. Õket az

orosházi Best Dance Compa-

ny követte, valamint a vásár-

helyi mazsorettek.

Az árusok között sétálva

pedig mindenki talált magá-

nak vagy egy játékos progra-

mot vagy egy vásárfiát vagy

valamit, amitõl a gyomor érez-

hette jobban magát.

A könnyûzenei koncertek

18 órától várják az érdeklõdõ-

ket, szombaton többek között

fellép Zsani és Zizi, az Exon

illetve a kutasi érdekeltségû

J3, hogy aztán a szombati na-

pot is hajnalig tartó mulatozás

zárja.

Horváth Zoltán fõszervezõ

szerint egyik céljuk a helyi,

illetve a környékbeli lakosok

megmozgatása volt, amit egy-

értelmûen sikerült elérni. A

rendezvény három pilléren

állt, volt egy sportos, egy

kulturális és egy zenei része.

A vasárnapi zárónapon

fõként kulturális programok-

kal várták a kilátogatókat, de a

kutasi Motoros Klub veterán-

jait is láthatták az érdeklõdõk.

Nemzetközi fellépõk, norvég

és török néptáncosok színesí-

tették a rendezvényt, színpad-

ra lépett a nyugdíjasklub, a

citerazenekar, harmonikások

és a hastáncosok is. Termé-

szetesen a harmadik nap sem

maradhatott könnyûzenei

koncertek nélkül, a Szekció, a

Blues Company és a Wisdom

együttes gondoskodott a jó

hangulatról.

Tizenhét székkutasi nyolcadikos

diák vett búcsút június 18-án délelõtt a

Gregus Máté Általános Iskolától. Kie-

melkedõ volt ez az évfolyam – állította

egybehangzóan Tembel Tibor Igazgató

és Kovács Lászlóné osztályfõnök. Nem

véletlen, hogy az osztály öt tanulója ér-

demelte ki a település önkormányzata

által idén alapított Gregus Máté-díjat.

Finta Lilla, Molnár Krisztina, Székely
Kristóf, Baranyi Zsolt és Tembel Laura
vehette át a kitüntetést az ünnepségen,

miután a diákok osztálytermükbõl indul-

va végigjárták az iskola termeit, majd mû-

sorral búcsúztak az alsóbb évfolyamok-

tól, és köszönték meg a szülõknek és a

tanároknak a nyolc éven át kapott

szeretetet és gondoskodást. 

A diákok fele Orosházán folytatja

tanulmányait, a másik része a vásárhelyi

gimnáziumokban és szakközépiskolák-

ban tölti a középiskolás éveket. 

Az igazgató elmondta, hogy már

készülnek a következõ tanévre, amelyet

a vásárhelyi kistérség kereteiben kezd

meg a székkutasi iskola, most a felada-

tok kijelölése és a konkrét egyeztetés

zajlik a Klauzál Gábor Általános Iskolá-

val, mint székhelyintézménnyel. Azon-

ban minden székkutasi diáknak e

keretek között lesz arra lehetõsége,

hogy a községben járja ki az elsõ nyolc

osztályt. 

Az osztályfõnök megerõsítette: pá-

lyafutása legsikeresebb és legerõsebb

osztályát búcsúztatja. Kovács Lászlóné

kijelentette: nagyon sok élmény köti

össze a diákokkal, akiket tehetséges gye-

rekeknek tart, és bízik benne, hogy

megállják helyüket az életben. Erre

garancia az, hogy nemcsak a helyi,

hanem az országos versenyeken is bizo-

nyították a diákok képességeiket.

Elbúcsúztak a nyolcadikosok
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Dr. Rádi Norbert rendõr

alezredes, a Hódmezõvásár-

helyi Rendõrkapitányság ve-

zetõje közremûködésével

tartottak közrendvédelmi fó-

rumot Székkutason június 23-

án este. A mûvelõdési házban

megtartott programon jelen

voltak a körzeti megbízottak,

megyei és városi rendõri

vezetõk, valamint Szél István

polgármester is. 

Dr. Rádi Norbert bevezetõjé-

ben az elmúlt évek bûnügyi

tendenciáiról és az elkövetések

helyi, és idõben megosztásáról

beszélt. A vásárhelyi kistérség-

ben még mindig Székkutas a

legbiztonságosabb település,

persze – mint hozzátette – ez

nem vigasz azoknak, akiket az

elmúlt idõszakban ért vagyon

elleni bûncselekmény. 

A bûnelkövetések száma

2009-hez viszonyítva tavaly már

emelkedõ tendenciát mutatott

és, az idei év azonos idõszaká-

ban is megfigyelhetõ ez, hiszen

idén a falu területén történtek

nagyobb vagyon elleni elköve-

tések. Míg 2009-ben 30, addig

2010-ben már 56 bûncselek-

mény vált ismertté Székkutas

területén, de a település köz-

biztonsága még így is jónak

mondható mivel a hasonló mé-

retû Csanyteleken ez a szám

ennek a duplája, tette hozzá a

rendõrkapitány. 

A megnövekedett elköveté-

sek elleni harc egyik alternatí-

vája lehet a megelõzés, amely-

hez a Biztonságos Vásárhelyért

Programot (BVP) hozta példá-

nak. Itt nagy szerep hárul a kör-

zeti megbízottakra. Második

pillére a rendszernek a közös-

ség maga, amely a kanadai

Szomszédok Egymásért Mozga-

lom mintájára, úgynevezett

utcakapitányokat „nevelhetne”

ki, akik adandó alkalommal a

lakossági észleléseket, gyanú-

kat közvetíthetnék a körzeti

megbízottak, vagy a rendõrség

felé. Ennek hiányát megérzi a

falu – vélte Dr. Rádi Norbert. 

A fórumon bûnmegelõzést

szolgáló azt igen jól szemléltetõ

videók vetítésére is sor került

Nagy Ildikó rendõr hadnagy, a

CSMRFK bûnügyi elõadója ré-

vén, aki kommentálta is a látot-

takat, mivel a településen is jel-

lemzõk a hasonló trükkös pró-

bálkozások vagy besurranások.

A kisfilmek mind egy célt szol-

gáltak, felhívni a figyelmet arra,

ne adjunk esélyt a bûnözõknek.

Szél István polgármester üd-

vözölte a fórumot és ígéretet tett

a rendõrség nagyobb arányú

támogatására, hogy ez által is

több helyre tudjanak eljutni, és

gyakrabban tankolhassanak a

szolgálati gépjármûbe. 

A kérdések sorát is a pol-

gármester nyitotta, miszerint

lesz-e a jövõben több rendõr az

utcákon és a településen. Dr.

Rádi Norbert válaszában, annyit

mondott, ha rajta múlik és

lehetõség lesz rá akár három

körzeti megbízottat is biztosít a

településnek. 

Héjja László egy régi, saját

ügy kapcsán érdeklõdött, vár-

ható-e változás. Lakásukat ki-

rabolták, de mivel álkulccsal

hatoltak be, a biztosító besurra-

násnak minõsítette az esetet,

nem betörésnek és nem fizette

a kárt. Dr. Rádi Norbert el-

mondta, ez ilyenkor a biztosító-

ra tartozik, ezt szerzõdéskö-

téskor kell tisztázni. A biztosítók

elõszeretettel kapaszkodnak

bele az apróbetûs részekbe. 

Rostás Péter alpolgármester

azt a lakossági megfigyelést

tolmácsolta, miszerint a lomta-

lanítás után történnek mindig

azok a bûncselekmények, me-

lyek borzolják a kedélyeket. A

rendõrkapitány ígéretet tett a

rendõri jelenlét fokozására a

következõ lomtalanításkor. He-
nesi Zoltán rendõr zászlós, kör-

zeti megbízott is felszólalt a té-

mában és elmondta, ilyenkor a

fém és hulladékgyûjtõk érkez-

nek csak, bûneset a lomtala-

nítás idején nem történt. 

Dr. Rádi Norbert még hozzá-

tette, sok olyan eset és idõpont

van, amikor nemcsak a helyi

rendõrkollegák, de vásárhelyi

rendõrök is kint vannak a tele-

pülésen, sokszor éjszaka, vagy

akár civilben is teljesítenek

szolgálatot. Ilyenkor a lakosság

számára nem észlelhetõk, de a

jelenlét megvan.

Rendõri jelenlét és megelõzés

ÖNHIKI támogatásban
részesült a falu

Székkutas Község Önkormányzata az önhibájukon kívüli hátrá-

nyos helyzetû önkormányzatok pályázatán 13.866.000 forintot

kapott. Ebbõl az összegbõl 3.600.000 forintot fordítanak a Gregus

Máté Általános Iskolára, és több mint 10 millió forintot az

önkormányzat mûködésére – tájékoztatott Szél István. A

polgármester kiemelte, az ÖNHIKI-re 3 pályázat lesz idén, és még

decemberben is szeretnének pályázni.

TÜDÕSZÛRÉS SZÉKKUTASON
Székkutas településen az elmúlt évekhez hasonlóan lakossági

tüdõszûrés lesz.

A szûrés idõpontja: 2011. augusztus 1. napjától 2011. augusz-

tus 4 napjáig az alábbi idõpontokban:

2011. 08. 01. hétfõ 09.00-15.00

2011. 08. 02. kedd 09.00-15.00

2011. 08. 03. szerda 09.00-15.00

2011. 08. 04. csütörtök 09.00-15.00

A tüdõszûrés helye: Mûvelõdési Ház elõtti (Székkutas,

Vásárhelyi út 14.) szûrõbuszon.

• 40 éves kor felett a tüdõszûrõ vizsgálat évente egy alkalom-

mal, beutaló nélkül térítésmentesen vehetõ igénybe

• 40 éves kor alatt

– a megelõzõ célú tüdõszûrésért térítési díjat kell fizetni,

melynek összege: 860.- Ft

– járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú) házi-

orvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehetõ

• A foglalkozás egészségügyi ("alkalmassági") vizsgálat kortól

függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 860.- Ft

• Nem kell térítési díjat fizetni a tüdõszûrõ vizsgálatért, ha

annak igénybevételére a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI

törvény 2.§.(1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intéz-

ményekben, oktatásban részesülõk szakmai alkalmassági

vizsgálatai keretében kerül sor. A törvény hatálya alá tartozó

szakképzési intézmények:

– szakközépiskola

– szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfej-

lesztõ speciális szakiskolát

– felsõoktatási intézmény

• A szûrõvizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden eset-

ben a vizsgálatkérõ oktatási intézmény iskolaorvosának beutaló-

ja szükséges.

A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal

igénybe vehetõ térítésmentes lakossági tüdõszûrést csak abban

az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil

szûrés helyszínén állandó, vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek

hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerinti illeté-

kes tüdõgondozó intézetet. A térítésköteles foglalkozás egész-

ségügyi tüdõszûrést valamennyi szûrésre jelentkezõ biztosított

részére elvégezzük: Térítési díj. 860.- Ft

Tüdõszûrés térítési díjának befizetése:

Miután a tüdõszûrõ gépjármûben a készpénz technikai feltételei

nem állnak rendelkezésre, ezért a tüdõszûrés térítési díját elõze-

tesen a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott csekken tudják a

lakosok befizetni. Kérjük a tüdõszûrés elvégzése elõtt a

tüdõszûrés díját befizetni. A befizetést igazoló csekket a

tüdõszûrés igénybevétele elõtt kell átadni a szûrõbuszon. A

szûrõbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésrõl, melynek

elsõ példányát megkapja a szûrésre jelentkezõ páciens.

A szûrésre jelentkezõk a TAJ kártyájukat (betegbiztosítási

kártya) és a lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal

hozni a tüdõszûrésre.

Várandó és szoptatós nõk a tüdõszûrést nem vehetik igénybe!
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Hollandok pedagógusok jártak Székkutason 
Testvértelepülési találko-

zót tartottak Vásárhelyen,

ennek kapcsán egy oktatási

konferenciára is sor került,

melynek elõzményeként csü-

törtökön délelõtt Rotter-

damból érkezett pedagógu-

sok látogattak Székkutasra.

A holland nevelõk elõadást

is tartottak a település ta-

nárainak.

A vásárhelyi modell egy

olyan pedagógiai program,

amely elsõsorban a tanulók

integrált nevelésérõl szól, és

azokról a korszerû oktatási

módszerekrõl, amelyek meg-

teremthetik az egész életen át

való tanulás feltételeit, mond-

ta el Patócs Anikó, a Hódme-

zõvásárhelyi Többcélú Kistér-

ségi Társulás Klauzál Gábor

Általános Iskola és Óvoda in-

tézményvezetõje.

Ennek az újfajta modellnek

a legjobb példája Hollandiá-

ban található és a belsõ gon-

dozói rendszer nevet viseli.

Ezt már Magyarországon egy-

szer megpróbálták meghono-

sítani, ami részben sikerült, de

teljes egészében nem tudták

beépíteni. A vásárhelyi peda-

gógusok rotterdami útjuk so-

rán megismerték a program

lényegét, a mostani alkalom-

mal pedig viszonthívták a hol-

land pedagógusokat. A szék-

kutasi iskola, mint csatlakozó

intézmény munkatársai ez-

úton is közelebb kerültek a

már alkalmazott módszerhez.

A legfontosabb az oktatás

színvonalának növelése, lehe-

tõséget biztosítani az egyéni

fejlesztésekhez, az egyéni törõ-

dés bevezetéséhez, valamint

egy méréseken alapuló, diffe-

renciált oktatás alapjainak

megteremtése, mindezt a hol-

land módszer segítségével. A

Klauzálban ez már egy mûkö-

dõ modell, de folyamatosan

fejlõdik, így nemcsak a székku-

tasi, a vásárhelyi pedagógusok

is új ismeretekhez juthattak.

Megkezdte munkáját a tanyagondnok

A feladatokat július elsejé-

tõl Török Nándor, helyi lakos

látja el, aki a Gondozási Köz-

pont vezetõjével együtt ez-

idáig már 167 tanyát látogatott

meg. Székkutas külterületén

élõk egy-egy szórólapot kap-

tak, mely tartalmazza a tanya-

gondnok nevét és elérhetõsé-

gét is, valamint a szolgáltatá-

sokat, a feladatokat. A lako-

soknak egy kérdõívet is ki kell

Még várják a felajánlásokat
A Gregus Máté emlékév

kapcsán döntöttek úgy Szék-

kutason, hogy szobrot állíta-

nak a település õsatyjának,

amely a Mûvelõdési Ház mel-

letti parkban, a Hugo Hartung

szobor szomszédságában kap

helyet. Eddig közel 400.000 Ft

gyûlt össze – mondta el Ko-
vácsné Rostás Erzsébet kul-

turális tanácsnok, települési

képviselõ. A teljes költség

1.250.000 Ft, így még két és fél

hónapig várják, és szívesen

fogadják a felajánlásokat. Civil

szervezetek, cégek és magán-

személyek további támogatá-

sára számítanak, és remélik

ebben az ügyben is összefog a

falu. Egy dombormû már el-

készült és átadásra került az

iskola falán, ezt az alkotó

anyagköltségen vállalta a szo-

bor mellé, grátiszként.

A Gregus Máté szoborra

az adományokat a következõ

számlaszámra várják:

CIB BANK, SZÉKKUTASI

OLVASÓKÖR GREGUS MÁTÉ

SZOBOR 

1 0 7 0 0 1 5 8 - 4 8 7 9 1 7 0 0 -

52100008

tölteniük, arra vonatkozóan,

hogy például: „Milyen jármû-

vel rendelkezik a család?”,

„Milyen gyakran jár a család a

faluba?” vagy „Mi az, amiben

segítségükre lehetne a tanya-

gondnok?”. Amint minden

kérdõív visszaérkezik, felmé-

rik az igényeket. 

Török Nándor elmondta,

egyre inkább növekszik azon

A tanyagondnok közremûködik az étkeztetésben, a házi

segítségnyújtásban, segít a gyógyszeríratásban, kiváltás-

ban, és orvosi, szakorvosi rendelõbe szállítja az ellátottat.

Együttmûködik a védõnõi és a gyermekjóléti szolgálattal,

egészségügyi intézményekkel, oly módon, hogy ezek mun-

katársait eljuttatja az ellátottakhoz. Mindezek mellett segít a

hivatalos ügyek intézésében is – tájékoztatott Ludányi Ro-

zália, a Területi Gondozási Központ vezetõje. 

külterületen élõ idõs emberek

száma, akik segítség nélkül

nem tudnának bejárni a falu-

ba ügyeket intézni vagy akár

az orvosi rendelõt felkeresni.

A tanyagondnoki szolgálattal

csökkenthetõ lenne a tanyai

lakosság elszigetelõdése, és

az alapellátásokhoz való hoz-

zájutásuk is biztosítottá válna.

A tanyagondnok kiemelte,

mindenhol kedvesen és barát-

ságosan fogadták õket, és

örültek az új lehetõségnek.
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Motoros napra készülnek
Sokan elkísérték verse-

nyeire a székkutasi ifjabb

Horváth Pált a sokszoros

magyar bajnokot versenyei-

re. Egyre nõtt ez a szám és

ekkor jött a gondolat, hogy

ezzel a létszámmal, valamit

kezdeni kellene. Így kezdõ-

dött a Székkutasi Motoros

Klub mûködése mesélte el

annak, tanácsadója és szó-

vivõje, Labádi Ernõ. 

Mivel nemcsak a veterán-

jármûvek gazdáit várták a

klubba, mára már túramoto-

rosok és cross motorosok is

tagjaik. Jelenleg több mint

50 fõs a tagságuk és közel 90

motorkerékpááral rendel-

keznek. Hírnevük túlnõtte a

település határait, rendsze-

resen hívják õket Alföld

szerte különbözõ rendezvé-

nyekre. 

A kialakult jó hangulatnak

köszönhetõen létszámuk egy-

re nõ, és olyanok, mint egy

nagy család, mondta el La-

bádi Ernõ. Az összetartozásra

jó példa, hogy ha valamelyik

tagnak problémája van, a

többiek elsõ szóra segítenek,

akkor is, ha nem motoros

témáról van szó. 

A környezõ településeken

kívül a székkutasi események

elmaradhatatlan részvevõi is.

Legyen bármilyen falusi

összejövetel, ha felkérést

kapnak, akkor mennek, leg-

utóbb például a Mezi Feszti-

válra vonultak ki. Saját szer-

vezésû programokat is ter-

veznek, augusztus 6-án egész

napos motoros nap veszi

kezdetét immáron harmadik

alkalommal, természetesen

nemcsak hazai motorokkal. A

tavalyi évet figyelembe véve

ez sem lesz kisebb rendez-

vény, akkor 146 motor vonul

fel Székkutason. A régi Autó-

sok grillpartija ezen az ese-

ményen kerül megújításra,

így már másodjára fõzõver-

seny is színesíti a napot.

Nevezni két kategóriában,

bográcsos és grill ételekkel

lehet. Emellett idén megle-

petés túra is várja a mo-

torosokat. A csomorkányi

templomromhoz fognak gu-

rulni és ott egy igazi élõ tör-

ténelmi elõadás várja õket.

Délután pedig a településen

játékos és ügyességi verse-

nyeket rendeznek. Ennek

megfelelõen a legjobbak dí-

jakkal és emléklappal távoz-

hatnak. Az estét hatalmas

tábortûz zárja majd augusz-

tus 6-án.

„Raiffeisen Mindenki Ebédel 2010-2011.” pályázat

keretében Székkutas településen 2011. májustól 2011.

októberig valamennyi hétvégén 30 rászoruló gyermek jut

napi 1-1 adag élelemhez.

Köszönjük a Raiffeisen Bank Zrt. jótékony támogatását!

Székkutas Község Önkormányzata

Sörösdobozon sült csirke
Hozzávalók:

1 kis doboz sör 

1 konyhakész csirke 

só és frissen õrölt bors

kakukkfû, majoránna, bazsa-

likom vagy bármilyen más

fûszer

2 gerezd fokhagyma

A páchoz:

3 evõkanál baracklekvár 

pár evõkanál Unicum (lehet

helyette Jägermeister,

Becherovka, vagy bármilyen

mást gyógy-fûszernövényeket

tartalmazó szeszesital)

fél teáskanál õrölt kömény,

cayenne bors

pár gerezd fokhagyma

Elkészítése:

Elõször is elõkapunk egy

doboz sört. (Én a dobozt bete-

kergettem alufóliába, mert

megképzett szemeim elõtt

láttam, amint a családot he-

veny festékmérgezéssel kór-

házba szállítják. Na de vissza a

sörhöz…) Felét kiöntjük egy

pohárba (amit nem iszunk

meg a csirke sülése közben,

mert majd lelocsoljuk vele a

csirkét), a dobozba bele-

tesszük a fokhagymát, és a

fûszereket.

A csirkét kívül-belül sóz-

zuk-borsozzuk, majd rávará-

zsoljuk a sörös dobozra.

A páchoz összekeverjük a

hozzávalókat. A felével beken-

jük a csirkét. Ezután bebugyo-

láljuk a csirkét alufóliába. Elõ-

melegített 200°C-os sütõben 1

és 1/4 óráig kell sütni, utána

levesszük a fóliát, bekenjük a

maradék páccal és a sörrel

meglocsoljuk, majd még 20

percig pirítjuk. 

Jó tanács: akik nem fél

literes dobozra teszik, lejjebb

van a csirkéjük, így a szárnya

sem ég meg a felsõ melegtõl

idõ elõtt…


