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Nyáron megerõsítettékNyáron megerõsítették
a járõrözésta járõrözést

5. oldal5. oldal

Fedett piactérre pályázik az önkormányzat
Soron következõ rendes ülésén a székkutasi képviselõ-testület szeptember 12-én 28

napirendi pontot tárgyalt, melyek között szerepelt az általános iskola átadását érintõ

beszámoló, a Tanyafejlesztési Program lehetõségei, valamint több pályázat is.

(Írásunk a 2. oldalon)
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Soron következõ rendes ülését tartotta a székkutasi

képviselõ-testület szeptember 12-én, hétfõn. A 28

napirendi pont között szerepelt a Gregus Máté Általá-

nos Iskola átadását érintõ beszámoló gazdasági és

szakmai szempontból, a Tanyafejlesztési Program

lehetõségei, valamint egy a csapadékvíz elvezetéssel

kapcsolatos pályázat is. 

A Mûvelõdési ház emeleti

termében összegyûltek beszá-

molót hallhattak a költségvetés

2011. I. félévi teljesítésérõl

Kovácsné Hegyi Ildikó gazdál-

kodási ügyintézõ és Varga
Jánosné könyvvizsgáló elõadá-

sában, aki az összeállított

anyagot tárgyalásra alkalmas-

nak ítélte, és a testületnek elfo-

gadásra javasolta. A képviselõk

a beszámolót egyhangúlag

elfogadták.

Az ÖNHIKI pályázat II. for-

dulóra való beadásáról dön-

tött a testület.

A megjelenteket Patócs
Anikó, a HTKT Klauzál Gábor

Általános Iskola és Óvoda

intézményvezetõje tájékoztat-

ta a székkutasi általános isko-

lát és az óvodát érintõ

változásokról.

Tembel Tibor képviselõ,

tagintézményvezetõ elmond-

ta, sohasem várta még annyi-

ra a tanévkezdést, mint az

idén, mivel az évnyitót köve-

tõen elhalkultak azon hangok,

melyek a sötét jövõt festették

az idei tanévre.

A képviselõk beszámolót

hallhattak az önkormányzat

gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi tevékenységérõl, me-

lyet egyhangúlag elfogadtak. 

A csapadékvíz elvezetéssel

kapcsolatban Tamás Péter
tervezõ tájékoztatott. A képvi-

selõk elvi döntést hoztak a

Németh László és a Marx

utcák mögötti területek teljes

mértékû újjáépítésére. A

beruházás megközelítõleg 55

millió forint lenne. A testület

ebben a hónapban még tár-

gyalni fog, majd beadják a

pályázatot. 

Az iskola alapítványának

mûködésérõl Zsótér Katalin
beszélt. Mint mondta, osztály-

kirándulásokra, nyári táboroz-

tatásokra és jutalomkönyvek-

re fordítják a számlán lévõ

összeget, a jövõben pedig a

tanulók versenyeztetésére is.

Az ülésen elhangzott egy eset-

leges tisztújítás, valamint az is,

hogy a testület támogatja

majd az alapítványt. A beszá-

molót a képviselõk egyhangú-

lag elfogadták.

A tanyagondnoki szolgálat

munkája kapcsán Ludányi

Rozália, a Területi Gondozási

Központ vezetõje tájékoztató-

jában elmondta, végeztek egy

felmérést, kérdõíveket és

szóróanyagokat osztottak. 170

tanyát látogattak meg. A

szolgáltatások közül legtöb-

ben az orvoshoz való szállítást

veszik igénybe, de a védõnõi

szolgálat is kéri a tanya-

gondnok segítségét. Mindezek

mellett a körzeti megbízottak

is látogatják a tanyagondnok-

Fedett piactérre pályáznak
kal a külterületeket. Szél Ist-

ván polgármester hozzátette,

ezt rendszeresítené, és még

gyakoribbá tenné. A tájékoz-

tatót a képviselõk egyhangú-

lag elfogadták.

Hunyák Zsuzsanna a

Mûvelõdési Ház és a Könyvtár

tevékenységérõl tájékoztatott.

A jegyzõ kiemelte, a könyvtár

informatikai fejlesztése elen-

gedhetetlen. A rendezvények

tekintetében az épület nagyon

fontos, hiszen rendszeresen

tartanak író-olvasó találko-

zókat, ünnepségeket, képvi-

selõ-testületi üléseket, vásáro-

kat. A képviselõk a beszámo-

lót egyhangúlag elfogadták.

A tanyafejlesztési program-

ról a település jegyzõje

beszélt. Az ülésen elvi döntés

született egy piactér kialakítá-

sával kapcsolatos pályázatról.

A jelenlegi elképzelések sze-

rint az önkormányzat melletti

területen kapna helyet a tér,

mely fedett, minden igényt

kielégítõ, XXI. századi piactér

lenne.

A képviselõk tájékoztatót

hallhattak a lakásfenntartási

támogatásról, majd a 2011. évi

népszámlálásról, melyet egy-

hangúlag elfogadtak.

A testület zárt ülésen foly-

tatta munkáját.
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Új lehetõségek a székkutasi diákok elõtt
A székkutasi Gregus Máté Tagin-

tézmény július 15-e óta tartozik a HTKT

Klauzál Gábor Általános Iskolához. A

nyári idõszakban a legfontosabb fel-

adat az volt, hogy az újdonságokhoz

alkalmazkodjon a tagintézmény. Több

olyan kezdeményezés is elindult, mely

plusz szolgáltatásként jelent meg az

iskola életében. 

A legnagyobb sikert az aratta a gyere-

kek körében, hogy a mindennapos test-

nevelés keretében meg tudták számukra

szervezni az úszásoktatást – tudtuk meg

Patócs Anikótól, a Klauzál Gábor Általá-

nos Iskola és Óvoda intézményvezetõjé-

tõl.

Tavasszal és õsszel minden kisdiák

hetente 10-10 alkalommal bejárhat Hód-

mezõvásárhelyre az úszásoktatásra, eh-

hez ingyenes buszjárat áll a rendel-

kezésükre. A felmérések szerint a gyer-

mekek 60 százaléka tud úszni, de fontos

a gyakorlat. Ez egy hosszú távú program,

mely éveken keresztül mûködik majd.

Az intézményvezetõ egy másik

kezdeményezésrõl is tájékoztatott, amely

az idegen nyelv oktatás kiterjesztésére

vonatkozik. A cél az volt, hogy a tanulók

elsõ osztályos kortól kezdve angolul

tanuljanak, ez szintén sikerült. Felmenõ

rendszerben elsõ idegennyelvként az

angollal kezdenek ismerkedni, majd

felsõ tagozatban a német nyelv is

megjelenik. Ez mindenkinek a hasznára

és elõnyére válik, hiszen a késõbbiekben

a munkaerõpiacon a diákoknak szük-

ségük lesz a biztos nyelvtudásra. Elsõdle-

ges szempont, hogy a tanulók társalgási

szinten beszéljenek, és meg tudják

magukat értetni. Az oktatás életkornak

megfelelõen zajlik, elsõ idõszakban még

játékos formában. 

A tehetségeket fel kell karolni, a hátrá-

nyos helyzetû gyermekeket pedig segíteni

a felzárkóztatásban. „Egy pontos és

objektív mérési rendszert szeretnénk

bevezetni” – hangsúlyozta Patócs Anikó. A

diákok fejlõdését fél évenként mérik,

mivel szeretnék tudni, kire mekkora ener-

giát kell még fektetni, mely területek azok,

amelyeket erõsíteni kell. Ugyanakkor a

pedagógusok teljesítményét is mérik,

hogyan tanítanak, hogyan fejlõdnek.

Az újdonságok közé tartozik a

tagintézményben az E-napló is, amely

abban nyújt segítséget, hogy azok a

szülõk, akik internet hozzáféréssel ren-

delkeznek, a saját háztartásukban nap-

rakészen tudjanak tájékozódni gyerme-

kük jegyeirõl. Azokat a szülõket, akiknek

nem áll internet a rendelkezésükre,

bemehetnek az iskolába, és használhat-

ják az intézmény számítógépeit. 

A falusi életmódhoz alkalmazkodva

olyan mezõgazdasági jellegû technika

oktatást szeretnének meghonosítani,

amely a gyermekeket visszahozza a ter-

mészet közelébe, és földmûvelõ embe-

rekké nevelheti õket. 

Tembel Tibor tagintézmény-vezetõ

elmondta, a képviselõ-testület április-

ban meghozott döntése után féltek az

átszervezéstõl, azonban mára szinte

mindenre megkapták a választ. A tanév

elõkészítését követõen azt látja, hogy

egy pergõ oktatási rendszerbe kap-

csolódott be a Gregus Máté Általános

Iskola. Az új kihívásoknak mindenki

szeretne megfelelni, és az egyik legfõbb

cél, hogy a székkutasi diákokban olyan

készségek alakuljanak ki, melyek

késõbb a munkaerõpiacon hozzásegítik

õket az elhelyezkedéshez. Tembel

Tibor rámutatott, az intézmény kis-

térséghez való kapcsolása jelentõs

megtakarításokat eredményez a jövõ-

ben, melyekkel más szolgáltatásokat,

létesítményeket lehet fejleszteni a

községben.

Az elsõ szülõi értekezletek már

lezajlottak, és fõleg pozitív visszajelzések

érkeztek a szülõk részérõl. Patócs Anikó

kijelentette, a felmerült kéréseknek

pedig igyekeznek eleget tenni. 
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Emléklappal köszöntötték az elsõsöket
A Gregus Máté Általános

Iskola július15-tõl a Hódme-

zõvásárhelyi Többcélú Kis-

térségi Társulás fenntartá-

sába került, és a Klauzál Gá-

bor Általános Iskola tagin-

tézményévé vált. A tanévnyi-

tó ünnepséget augusztus 30-

án, kedden délután tartották

Székkutason, a Mûvelõdési

Házban, ahol az elsõ osztá-

lyosok ajándékozása mellett

a vásárhelyi pedagógusokat

is bemutatták. 

A megjelent szülõket, gyer-

mekeket és pedagógusokat

Tembel Tibor tagintézmény-

vezetõ és Patócs Anikó, a

HTKT Klauzál Gábor Általános

Iskola és Óvoda igazgatója

köszöntötte, aki beszámolt

azokról a legfontosabb neve-

lési feladatokról is, amelyeket

hangsúlyozni szeretnének a

munkájuk során. 

Patócs Anikó elmondta,

hogy a tehetséggondozás mel-

lett a felzárkóztatásra is nagy

figyelmet fordítanak, mento-

rálják a diákokat és egyéni fej-

lesztéseket szerveznek. Kihí-

vás lesz a komplex mérési

rendszer, amely egyrészt a

gyermekek teljesítményérõl

nyújt pontos képet, de a

szociális készségeik fejleszté-

sében is elõrelépést jelent.

Tembel Tibor tagintéz-

mény-vezetõ elmondta, a

képviselõ-testület áprilisban

meghozott döntése után fél-

tek az átszervezéstõl, azonban

mára szinte mindenre meg-

kapták a választ. A tanév elõ-

készítését követõen azt látja,

hogy egy pergõ oktatási rend-

szerbe kapcsolódott be a Gre-

gus Máté Általános Iskola. Az

új kihívásoknak mindenki sze-

retne megfelelni, és az egyik

legfõbb cél, hogy a székkutasi

diákokban olyan készségek

alakuljanak ki, melyek késõbb

a munkaerõpiacon hozzásegí-

tik az elhelyezkedéshez. 

Az eseményen részt vett

Szél István polgármester és

Rostás Péter alpolgármester

is. A településvezetõ kiemelte,

a változások közül a legfonto-

sabb az idegennyelv és a szá-

mítástechnikai ismeretek ok-

tatása, valamint a szigorra ne-

velés, mely szintén elõrébb

segíti a gyermekeket a jövõ-

ben. 

A beszédek és tájékoztatók

alatt az elsõ osztályos tanulók

türelmesen várakoztak, és

közben figyelték a most még

„idegen” arcokat, majd átvet-

ték ajándékaikat, és meghall-

gatták a 4. osztályos Angyal
Léna köszöntõ versét.

Az iskolában nem csak tanulni lehet
Az iskolában 138 diák kezdte meg az

újdonságokkal színesített 2011/2012-es

tanévet. A tanulók a mindennapos

testnevelés keretében osztályonként 10

alkalommal úszásoktatásra járhatnak,

és 1. osztálytól felmenõ rendszerben

kiemelt angol nyelvoktatáson vehetnek

részt. 

Az intézményben az elmúlt évekhez

hasonlóan a tanórán kívüli foglalkozások

száma most sem csökkent. Székkutason

nagy hagyománya van a

kézilabdának és a labdarúgás-

nak, de a színjátszás is e cso-

portba tartozik. Mindezek mel-

lett a tanulók rajzszakkörre jár-

hatnak. 1-6. osztály-

ig a diákok a társas-

táncot órarendbe

építetten tanulják,

az 1-2. osztályosok

pedig néptáncra is

járhatnak.

Kosztolányi Diá-
na 2. osztályos

tanuló. Mint mond-

ta, már tavaly is járt

délutáni foglalkozásra, és az

idei tanévben sem lesz ez

másként. A rajzszakkört vá-

lasztotta, mert nagyon szeret

rajzolni, otthon is sokat szokott. A

kedvenc tantárgya pedig a technika,

mivel azon az órán gyurmázni és festeni

is lehet. 

„Nagyon jó az iskola, szeretek ide

járni” – jelentette ki a 4. osztályos Angyal

Léna. A fiatal tanuló elárulta, a legjobban

a táncoktatást várta, de a beszélgetések

és a játékok mellett az olvasás óra is

hiányzott neki.
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Csak óvatosan a becsöngetõ idegenekkel!
Dr. Rádi Norbert rendõr

alezredessel, a Hódmezõvá-

sárhelyi Rendõrkapitányság

vezetõjével beszélgettünk el-

sõsorban a székkutasi köz-

rendrõl és az egyre szapo-

rodó bûncselekményekrõl. 

Dr. Rádi Norbert kijelentet-

te: Székkutas közbiztonsági

helyzete nagyon jónak érté-

kelhetõ, a legtöbb település az

itt tapasztalható bûnügyi mu-

tatókkal elégedett lenne. A

vásárhelyi kistérségben még

mindig Székkutas a legbiz-

tonságosabb település. Az

viszont tény, az utóbbi idõk-

ben megszaporodtak a va-

gyon elleni bûncselekmények

és egyre több az úgynevezett

trükkös csalás, átverés, vagy

az ezzel való próbálkozás.

A rendõrkapitány elmond-

ta, fórumot is tartottak a közel-

múltban, amely igen csekély

érdeklõdõt vonzott, bizonyára

azért mert megfelelõnek érté-

kelik a közbiztonságot és a

rendõri jelenlétet. Ennek elle-

nére a nyár folyamán megerõ-

sítették a járõrözést, és nem

elsõsorban a helyi közleke-

dési szabálytalanságokra, ha-

nem a megelõzõ intézkedé-

sekre koncentráltak.  

Továbbra is a legfontosabb

a megelõzés szem elõtt tar-

tása, nem szabad esélyt adni a

helyben zömében átutazókra

korlátozódó bûnözõi réteg-

nek, akik nem egyszer az or-

szág másik részébõl érkeznek

a településre. A lakosok a

kapukat, ajtókat, ablakokat

inkább zárják be mindig, és

jóval kisebb bizalmat mutas-

sanak, fõleg az idegenek felé. 

A trükkös bûnözõk több

módszerrel dolgoznak, ezek

falu lévén általában közszájon

is forognak, így az emberek

egymást is tájékoztatják a

próbálkozásokról vagy elköve-

tésekrõl, ugyanakkor minden

gyanú esetén fontos jelezni a

rendõrség felé az adott esetet.

A különbözõ árukkal, tûzi-

fával házalók sok esetben

nem járnak egyenes úton,

velük szemben érdemes óva-

tosan eljárni, lakásba nem be-

engedni, vagy az üzlettõl tar-

tózkodni, fõleg, ha az különö-

sen nagy haszonnal kecsegtet. 

Családi események
Az elmúlt idõszakban történt családi események

Székkutason

Születés: 

Berta Balázsnak és Dajka Erikának Balázs

utónevû gyermeke

Elhalálozott:

Fátyol Erzsébet Székkutas, Sztahanov u. 3.

Kis Mihályné Székkutas, Erkel Ferenc utca 24

Ludányi Andrásné Székkutas, IV. körzet tanya 147.

Paplukács István Székkutas, V. körzet tanya 88.

A Sóshalmi Olvasókör és a Székkutasi Olvasókör

SZÜRETI  FELVONULÁST ÉS MULATSÁGOT
szervez SZÉKKUTASON

2011. szeptember 24-én
melyre szeretettel 

meghívjuk 
Önt és kedves családját.

Program: 
15 órától: felvonulás lovas fogatokkal a Murgács Kálmán,
József Attila utcáról a Dózsa György, Kölcsey, Marx, Jókai,
Németh László, Kun Béla, a Béke utcáról a Kossuth  utcán a
Mûvelõdési Házig. 
17 órától: A Mûvelõdési. Ház melletti parkolóban 
- az Óvoda Százszorszép csoportjának  mûsora,
- Kamilla dalkör szüreti dalcsokra
- Szakál László citera muzsika

Vendégünk a Szent Vince Borrend lovagjai
A jó hangulatot a must és borkóstolás emeli.

19 órától Bál a Mûvelõdési Házban, ahol
csõszök vigyázzák, a bírók „büntetik” a szõlõ lopást.
A bálban vacsora: töltött káposzta. 
Információ: 06-30/6267320, 06-30/345-8795

A talpalávalót a Viktória duó szolgáltatja.
Tombola: Fõnyeremény szõlõkoszorú.
Tombola felajánlásokat elfogadunk.

Támogatójegy elõvételben:
Vacsorával 1600 Ft/fõ.
Jelentkezés: szeptember 19-ig 
a könyvtárban

Mindenkit szeretettel várunk:
a Szervezõk

GGyyéérr  vvoolltt  aazz  éérrddeekkllõõddééss  aa  kköözzbbiizzttoonnssáággii  ffóórruummoonn
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Gázártámogatás helyett lakásfenntartási támogatás
A szociális alapú gázár-

és távhõtámogatás 2011. au-

gusztus 31-ével megszûnt,

helyette lakásfenntartási tá-

mogatást igényelhetnek a

rászorulók. 

Lakásfenntartási támoga-

tást egyrészt az önkormányza-

toknál lehetett kérni, illetve a

kincstártól a gázzal vagy táv-

hõvel fûtõk igényelhették a

köznyelven gázártámogatás-

nak nevezett lehetõséget. A

változtatás ezt a rendszert kí-

vánja letisztítani, egyszerûbbé

tenni. Ezért a gázártámogatás

augusztus 31-ével megszûnt.

Akik eddig erre jogosultak

voltak most lakásfenntartási

támogatásra adhatják be az

igényüket a lakóhely szerint

illetékes önkormányzathoz –

tájékoztatott Horváthné Földe-

si Katalin igazgatási fõmunka-

társ.

A törvény értelmében a

lakásfenntartási támogatást

elsõsorban természetben kell

nyújtani, mely azt jelenti, hogy

az önkormányzat közvetlenül

a közüzemi szolgáltatók felé

fizeti az esedékes számlát, és

elsõsorban azokhoz a rend-

szeres kiadásokhoz kell nyúj-

tani, amelyek megfizetésének

elmaradása a kérelmezõ lak-

hatását a legnagyobb mérték-

ben veszélyezteti.

Az új támogatási rendszer

megemeli a jogosultsági jöve-

delemhatárt, amelyet a tör-

vény 71.250 forintban, az öreg-

ségi nyugdíjminimum 250 szá-

zalékában határoz meg. 

Az igazgatási fõmunkatárs-

tól megtudtuk, a jövedelem-

számítás alapja a jelenlegi egy

fõre jutó jövedelem helyett, a

háztartás fogyasztási szerkeze-

tét jobban kifejezõ, fogyasztási

egységre jutó jövedelem. A

vagyon mértékének megálla-

pításakor az ingatlant, a jármû-

vet és a forgalomképes vagyoni

értékû jogot kell figyelembe

venni, nem kell azonban

beszámítani a kérelmezõ által

lakott ingatlant, az általa lakott

ingatlanon fennálló vagyoni

értékû jogot, valamint a

mozgáskorlátozottságra tekin-

tettel fenntartott gépjármû érté-

két. Vagyonnak számít minden

olyan hasznosítható ingatlan,

jármû, továbbá vagyoni értékû

jog, amelynek külön-külön

számított forgalmi értéke, ille-

tõleg összege az öregségi nyug-

díj mindenkori legkisebb

összegének harmincszorosát

vagy együttes forgalmi értéke

az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének a

nyolcvanszorosát meghaladja.

Az a személy, aki jelenleg

lakásfenntartási támogatásban

részesül, annak nem kell új

igényt benyújtani, a támo-

gatást a megállapító határozat-

ban foglalt ideig változatlanul

megkapja. A támogatásról az

Oktatási, Kulturális, Sport és

Szociális Bizottság dönt, és egy

évig jár, melynek átutalása,

kiutalása havonta történik. 

A kérelmeket ügyfélfoga-

dási idõben lehet benyújtani:

Hétfõ 7:30 - 16:00

Kedd 7:30 - 12:00

Szerda 7:30 - 17:00

Csütörtökön 7:30 - 12:00

Pénteken 7:30 - 12:00

Mérlegen az elmúlt 11 hónap - Dajka Andrásné
Sorozatunkban a válasz-

tások óta eltelt idõszakot

értékelik a székkutasi kép-

viselõtestület tagjai, kiemel-

ve saját mûködési terüle-

tüket. Dajka Andrásnét elsõ-

sorban az út- és járdafelújí-

tásokról és pályázatokról

kérdeztük.

A képviselõ asszony kie-

melte a dûlõutak felújítását,

amit az Új Élet tsz, a vadász-

társaság és a gazdák összefo-

gásával sikerült megvalósí-

tani, kisebb hibákkal. Mint

mondta, nem azonnal tudták

elvégezni, és nem minden

gazda értette meg ennek a

munkának a fontosságát. Erre

a késõbbiek során oda kell

figyelni.

A járdák felújítására az

önkormányzat anyagot bizto-

sít, így a lakosok rendbe tehe-

tik a házuk elõtti szakaszt –

folytatta a Pénzügyi Bizottság

elnöke, hozzátéve, hogy sok

helyen közmunka program

keretében rakták újra a járdát.

Utakra jelenleg nincs for-

rás, de a képviselõ asszony

szeretné, ha még õsszel meg-

valósulna az útkeresztezõ-

désekben a kilátást zavaró fák

megnyesése.

Dajka Andrásné szólt a

pályázati lehetõségekrõl is,

melyeket igyekeznek megra-

gadni. Jelenleg csapadékvíz-

elvezetõ árok megépítésére

kívánnak pályázatot beadni.

Az árok gravitációsan elvinné

a belvizet, és nem kellene

szivattyúzni például a Németh

László utca sarkán. Hozzáfûz-

te: az elmúlt 11 hónap a spó-

rolás jegyében telt, így nagyon

megnézik, mire adnak be

pályázatot, és mennyi önrészt

kell abba befizetni.

A képviselõ asszony terü-

lete a képviselõ-testületen be-

lül a mezõgazdaság is. Elis-

merte, hogy az önkormányzat

túl sok mindent nem tud tenni

a termelõkért. A dûlõutak

rendbetétele és a belvízi véde-

kezés mellett megemlítette,

hogy piac építésére szeretné-

nek beadni pályázatot, így

segítve, hogy a kistermelõk

helyben értékesíthessék ter-

ményeiket.

Dajkáné az elmúlt idõszak

intézkedései közül pozití-

vumként kiemelte az iskola

átszervezését, amellyel biz-

tosították, hogy a székkutasi

gyerekek helyben járhatják

ki a nyolc osztályt. Bízik

benne, hogy a szülõk is elé-

gedettek lesznek a vál-

tozásokkal.

A képviselõ-testület jól

együtt tud mûködni, és min-

denki arra törekszik, hogy a

falu fejlõdjön – hangsúlyozta a

képviselõ.

Aki jól szánt, sikert arat
Kiss László 27 éves szék-

kutasi gazdálkodó második

helyezést ért el a területi

szántóversenyen, és ezzel

továbbjutott az országos

elõdöntõbe.

A fiatal kutasi gazda la-

punknak elárulta, néhány év-

vel ezelõtt már indult ver-

senyen, de nem nagy

sikerrel. Azonban nem adta

fel, kemény felkészülésbe

kezdett, amihez segítséget

kapott a szintén székkutasi

Mihály Károlytól, aki komoly

országos és nemzetközi

ve rseny tapasz ta la tokka l

rendelkezik.

Augusztus 27-én Dócon

rendezték meg a területi

döntõt, ahol Kiss László a

második helyen végzett. Mint

megtudtuk, a bírálók a sza-

bályok értelmében a nyitó-

és záróbarázda egyenessé-

gét, tisztaságát, az összevetés

minõségét, küllemét pontoz-

zák.

Az országos döntõre szep-

tember 17-én Kaposváron

kerül sor. A kétgyermekes

apuka, aki a hétköznapokban

30 hektáron gazdálkodik és

bérszolgáltatást is végez, az

elsõ hat közé jutásban re-

ménykedik.



2011. szeptember 7

Kútfúrásra és állatállomány bõvítésére is lehet pályázni
A Vidékfejlesztési Mi-

nisztérium saját hatáskör-

ében 930 millió forintos

fejlesztést írt ki az idei

évre, mellyel támogatják a

vetõmag és gyümölcsfa

beszerzését és a tanyák

körüli kerítések kialakítá-

sát is. 

A pályázati eljárás kere-

tében két célterületre igényel-

hetõ támogatás:

- egyrészt tanyák, valamint

az alföldi tanyás térségek

megõrzését és fejlesztését

célzó települési és térségi fej-

lesztésekhez (I. célterület)

- másrészt a tanyák és az

alföldi tanyás térségek meg-

õrzése, fejlesztése érdekében

a tanyagazdaságok fejleszté-

séhez. (II. célterület)

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ-

tõl megtudtuk, az önkormány-

zat, valamint nonprofit önkor-

mányzati társaság, agrárka-

mara, és az általa alapított

nonprofit társaság az I. célte-

rület keretében a követke-

zõkre pályázhat:

- tanyai termékek piacra

jutásának elõsegítésére

- külterületi földutak kar-

bantartására

- tanyák villamosítására

- tanyák vízminõségi vizs-

gálatára

- tanyagondnoki szolgálat

fejlesztésére

- térségi tanyafejlesztési

program kidolgozására

Villamosításra csak ho-

mokhátsági önkormányzat

(Duna-Tisza közötti települé-

sek) pályázhatnak. 

A tanya ingatlan tulajdo-

nosokra a II. célterület vo-

natkozik, akik lakó- és gazda-

sági épületek felújítására, gaz-

dálkodási gépek beszerzésé-

re, karám, kerítés építésére,

gyümölcsfa beszerzésére és

helyi szennyvízkezelésre is

pályázhatnak.

Felavatják Gregus
Máté szobrát

Székkutas Község Önkormányzata, a Gregus Máté Emlék-

bizottság és Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata közös szervezésében avatják fel szeptember 24-

én 16 óra kezdettel Gregus Máté mellszobrát Székkutason a

Mûvelõdési Ház parkjában – tájékozatott Kovácsné Rostás

Erzsébet, a kulturális és civil ügyek tanácsnoka.

Az ünnepélyes szoborava-

tást Szél István Székkutas pol-

gármestere nyitja meg, köszön-

tõt mond dr. Lázár János pol-

gármester, országgyûlési képvi-

selõ. Avatóbeszédet mond dr.
Fazekas Sándor vidékfejlesz-

tési miniszter, valamint a csa-

lád nevében felszólal Gregus
Mária. Áldást mond Kiss-Rigó
László megyéspüspök.

Az ünnepségen közre-

mûködik a vásárhelyi Városi

fúvószenekar, a székkutasi

Kamilla Dalkör, illetve Benkõ
László. A közadakozásból

megvalósuló szobor Máté Ist-
ván csongrádi szobrászmû-

vész alkotása, márvány talap-

zaton bronz mellszobor örö-

kíti meg a mintagazda alak-

ját.

A Központi Statisztikai

Hivatal fontos feladata, hogy

10 évente számba veszi az

ország népességét, lakásál-

lományát. Ennek megfelelõen

Magyarország területén 2011.

október 1. és 31. között nép-

számlálásra kerül sor, mely-

nek elõzményeként a szám-

lálóbiztosok és a felülvizsgá-

lók egy oktatáson is részt

vesznek. 

Az október 1. és 31. közötti

idõszakban valamennyi háztar-

tást népszámlálási biztos keres

majd fel, akinek névre szóló iga-

zolványa bizonyítja azt, hogy az

adott feladatot végrehajthatja,

az adatgyûjtést elvégezheti. Õk a

számlálóbiztosok, és közvetlen

kapcsolatban állnak az adatszol-

gáltatóval. Eljuttatják az adat-

szolgáltatói csomagokat a lakcí-

mekre, lebonyolítják az interjú-

kat és kitöltik a papírokat. A

munkájukat felülvizsgálók ellen-

õrzik, irányítják és segítik. 

Miután a számlálóbiztosok

és a felülvizsgálók a települési

népszámlálási felelõstõl átvet-

ték az oktatási csomagot, meg-

kezdõdik az otthoni felkészü-

lés. Oktatási anyagokat tanul-

mányoznak, önellenõrzõ kér-

désekkel és tesztlapok kitölté-

sével készülnek. Ezt követõen

egy oktatáson vesznek részt.

Az orosházi és a székkutasi

felülvizsgálók, számlálóbizto-

sok szeptember 14-én, szerdán

Orosházán, a Polgármesteri

Hivatalban találkoztak, ahol a

tájékoztatók mellett az össze-

íráshoz szükséges nyomtatvá-

nyok átvételére is sor került. Az

elõadók választ adtak a felme-

rült kérdésekre, valamint pont-

ról pontra ismertették a kér-

dõívek kitöltésének szabályait.

A népszámlálási törvény értel-

mében ez az adatszolgáltatás

mindenkire nézve kötelezõ,

azonban a kérdõívnek vannak

olyan pontjai, melyekre nem

kötelezõ a válaszadás. Ezek fo-

gyatékosságra, és egyéb beteg-

ségre utaló adatok. A felvett

adatokat – az adatvédelmi

törvény szigorú szabályait be-

tartva – bizalmasan kezelik, és

kizárólag statisztikai célokra

használják fel. 

Októberben indul 
a népszámlálás

mûsorán az FM 97,6 
és 107.0 MHz-en!

Székkutasi Magazin
október 7-én 13.15-kor a
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Minden jog fenntartva!

„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

Húsos tekercs – tojással töltve
A különleges vendégváró

finomsággal Juhász Nagy

Péterné Julika néni ked-

veskedett az olvasóknak. Az

étel egy könnyû leves után

kiadó ebéd vagy vacsora

lehet. Készítse el Ön is!

Hozzávalók

Tésztához:

50 dkg liszt

3 dkg élesztõ

2 tojássárgája

2 dl tej

2-3 evõkanál étolaj

1-3 gerezd fokhagyma

1 kiskanál cukor, 

só, 

õrölt bors

Töltelékhez:

10 dkg zsír vagy 1 dl étolaj

30 dkg darált hús

1 fej vöröshagyma

1 kápia paprika

1 nagy szál sárgarépa

petrezselyemzöld

só, 

bors

3 tojás

4-5 darab fõtt tojás 

(kevés morzsa, 

reszelt sajt is mehet bele)

Elkészítés

Elkészítjük a tésztát az íze-

sítõkkel, majd duplájára

kelesztjük, és körülbelül fél

centire elnyújtjuk. A tölte-

lékhez a hagymát megdinsz-

teljük, hozzáadjuk a húst, az

apró kockákra vágott sárga-

répát, végül sóval, borssal

pároljuk. Amikor majdnem

elkészült, hozzáadjuk az

apróra vágott kápia (piros)

paprikát, petrezselymet, és

még néhány percig pároljuk.

Miután kihûlt, a morzsát, a 3

tojást és az ízlés szerinti

reszelt sajtot a töltelékhez

keverjük. 

A kinyújtott tészta egyik

széle felõl egy csíkot rakunk

a töltelékbõl, amelyre rárak-

juk sorban a fõtt tojásokat és

bevonjuk a maradék tölte-

lékkel. Ráhajtjuk a tésztát

úgy, hogy a széle alól marad-

jon. Ezt követõen tojássár-

gájával bekenjük, és körül-

belül 40 percig sütjük. 

Jó étvágyat kívánunk!

A 

KKutasi hírekutasi hírek
következõ lapszáma 

október 21-én, pénteken 

jelenik meg.


