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30 milliós projekten dolgozik az iskola
A gyerekek személyiségfejlesztésére is koncentrálnak az iskolában, amely komoly inf-

rastrukturális fejlesztésen esett át. Most egy 30 milliós projekten dolgozik az intézmény a

sajátos nevelési igényû gyerekek középiskolába jutása, illetve a munkaerõ piaci érvénye-

sülése segítésére. (Írásunk a 2. oldalon)
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Ülésezett a testület – Kft.-t hoz létre a település

30 milliós projekten
dolgozik az iskola
Patócs Anikó, a kistérség

Klauzál Gábor iskolájának

igazgatója elmondta: a szék-

kutasi tagiskola mezõgazda-

sági arculatát is erõsíteni kí-

vánják a „Vesd bele magad”

mozgalom keretében, amely

során a diákok maguk is ter-

ményeket vethetnek és ter-

melhetnek. A gyerekek szemé-

lyiségfejlesztésére is kon-

centrálnak az iskolában, amely

komoly infrastrukturális fej-

lesztésen esett át. Most egy 30

milliós projekten dolgozik az

intézmény a sajátos nevelési

igényû gyerekek középisko-

lába jutása, illetve a munkaerõ

piaci érvényesülése segítésére.

A kutasi óvodába járó gyere-

kek 95 százaléka mind a helyi

iskolát választotta, azok, aki

nem, még az óvodában tölte-

nek egy évet.

Az iskolában végzett felmé-

rés alapján személyes interjúk

keretében beszélik meg a pe-

dagógusokkal, kinek, milyen

területen vannak lehetõségei

a fejlõdésre. Fejleszteni kell

az iskola kommunikációját, és

a felmérés bizonyította, hogy a

szülõk több olyan rendezvényt

szeretnének, amelyre a szü-

lõket is meghívják.

Tembel Tibor, a tagintéz-

mény vezetõje kijelentette:

nem halasztható az internet

hálózat fejlesztése, az iskola

gépei már nagyon lassan tud-

nak kapcsolatot teremteni a

világhálóval. Patócs Anikó el-

mondta: pályázat eredménye-

ként egy hetedikes csoport

utazhat Torontálvásárhelyre,

és angol nyelvterületrõl várnak

nyelvi asszisztenst. Pályáznak

az egészséges életmód kiala-

kítására és formálására is –

tette hozzá az igazgatónõ.

A testület a fejlesztési

tervet egyhangúlag fogadta el

azzal, hogy a pályázati önré-

szeket is biztosítják a prog-

ramokhoz.

Több mint 40 millió
szociális juttatásokra

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ

beszámolójában rámutatott:

az idõskorúak járadékára

másfél milliót költöttek tavaly,

összesen négy fõ részére. Fog-

lalkozást helyettesítõ támoga-

tást 40-en kaptak, rendszeres

szociális ellátást heten kaptak.

Lakásfenntartási támogatást

174 fõ részére fizettek ki a

községben, míg ápolási díjat a

település 20 fõ részére adott,

átmeneti szociális segélyt –

fõként étkezési utalványt – 43-

an kaptak, közmûdíj kifizetési

támogatást – amely kölcsön –

öten kaphattak. Temetési se-

gélyt hét kutasi családnak

fizettek ki, míg köztemetést

két család kapott, továbbá

közgyógyellátást, tûzifa támo-

gatást is biztosított a székku-

tasi önkormányzat.

Egészségügyi támogatást

37-en vehettek igénybe, to-

vábbá a gyermekétkeztetési

alapítványtól is jelentõs

mennyiségû élelmiszer kap-

tak, az önkormányzat húsvét-

kor és karácsonykor 175 szék-

kutasinak adott élelmiszer-

csomagoz, míg a rendszeres

gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesülõ gyerekek

ingyen kaphatják a tan-

könyvet és az iskolai étkezést,

valamint a nyáron 37 gyermek

kapott naponta étkezést.

Összesen 32 millió forintot

költöttek szociális segélyre

Székkutason, amelyhez a te-

lepülés 25 millió állami támo-

gatást kapott, és ezen felül a

tûzifa támogatás is megjelen-

hetett, így összesen 40 milliót

meghaladta a szociális jutta-

tásra fordított összeg. Szél Ist-

ván kérte: összesítse a hivatal

az elmúlt tíz év szociális kia-

dásainak alakulását, és hozzá-

tette: a befolyt kommunális

adónál magasabb összeget

költöttek segélyekre.

Népszerûsíteni kell 
a HPV védõoltást!
Olasz Mónika ismertette a

település egészségtervét,

amelyet együttmûködésben

készítettek el az Egészséges

Vásárhelyért Program vezeté-

sével, amellyel közösen pá-

lyázik a település több pro-

jektben is. Az ennek kapcsán

végzett felmérés szerint a

települést leginkább nyugodt-

sága és az itt lakó barátok

ismerõsök miatt szeretik az itt

élõk. A polgármester rámuta-

tott: e terv azért is kell, hogy a

község pályázatait ennek tük-

rében állíthassa össze. Szél
István kijelentette: népszerû-

síteni kellene a HPV védõol-

tást, hiszen az idén három, a

következõ évben hat lány

kerül az érintett életkorba. A

beszámolót a képviselõk egy-

hangúlag fogadták el.

Meghívó
Székkutas Község Önkormányzat Településfejlesztési

és Mezõgazdasági Bizottsága szervezésében
2012. március 28. napján (szerdán) 14 órai

kezdettel elõadásra kerül sor, 
amelyre várunk minden érdeklõdõt.

Helye: Mûvelõdési Ház
Napirendi pontok:

1.) Mezõgazdaságunk jelene és jövõje (várható változások 
a törvényekben és támogatásokban)

Elõadó: Kispál Ferenc, Magosz választmányi elnöke
2.) Területalapú támogatások beadása.
Elõadó: Tonkó Tibor és Oláh Rajmund

Március 5-én tartották testületi ülésüket a székkutasi kép-

viselõk. Beszámoló hangzott el a tavalyi szociális támo-

gatásokról, megtárgyalták a település egészségtervét és az

iskola fejlesztési tervét, valamint döntöttek az adóhátraléko-

sok listájának nyilvánosságára hozataláról. Beszámoltak a

tanyagondnok munkájáról, ismertették a rendkívüli idõjá-

rás miatt megtett intézkedéseket, és döntöttek önkormány-

zati tulajdonú kft. létrehozásáról is, és elfogadták a község

2018-ig szóló egészségtervét is.

Hirdetmény
A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Gazdaságvé-

delmi Osztálya a 336/2010. bü. számon sikkasztás és más

bûncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja

miatt nyomozást folytat a székkutasi Új Élet Mezõgazdasági

Szövetkezet tevékenységével összefüggésben.

A rendõrség a 62/562-400-as telefonszámon a 11-55-ös,

illetve a 13-20-as mellékeken várja azon személyek jelent-

kezését, akik a polgármesteri hivatalnál kifüggesztett és a

www.hirdetmenyek.magyarorszag.hu internetes oldalon

közzétett hirdetmény mellékletét képezõ táblázatban

szereplõ elhunyt szövetkezeti tagok hagyatéki végzéssel

megállapított örökösei, mivel õk a bûncselekmény

sértettjeinek tekintendõk.
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Harminc mázsa
tûzifát vásárolt 

a község
Ludányi Rozália a Területi

Gondozási Központ vezetõje a

tanyagondnoki szolgálat mun-

kájáról elmondta: a körzeti

megbízottakkal járták végig a

hidegben a tanyákat, és ke-

nyeret is mindenhová vittek.

Együttmûködtek a családsegí-

tõkkel, védõnõkkel és szociális

gondozókkal, és sokan a tanya-

gondnok segítségével juthattak

el az orvoshoz is.  A beszámo-

lót elfogadta a testület.

Rostás Tibor településügyi

ügyintézõ tájékoztatott a hideg

idõ kapcsán meghozott intéz-

kedésekrõl. Harminc mázsa

tûzifát vásárolt a község, 35 óra

munkával bíztak meg egy

vállalkozót az utak taka-

rítására, de a tsz munkagépeit

is be kellett vetni. Húsz tanyára

kenyeret és tûzifát szállítottak –

ismertette az ügyintézõ, majd

a polgármester köszönetet

mondott azoknak, akik erõn

felül teljesítve lettek úrrá a

nem mindennapi helyzeten.

Nyilvánosságra hoz-
zák az adósok nevét

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ

elmondta: a helyi adótartozá-

sokat csak a hirdetõtáblán,

illetve a Kutasi Hírek hasábja-

in lehet nyilvánosságra hozni,

az Interneten nem. A tele-

pülés azokat az egy éven túli

tartozókat hozná nyilvános-

ságra, akik tízezer forintnál

magasabb összeggel tartoz-

nak. A polgármester hozzátet-

te: több millió a település

kintlévõsége, és az érintettek

már több felszólítást kaptak.

Az indítványt egyhangúlag tá-

mogatták a képviselõk.

A település
üzemeltetésére kft.

hoznak létre
A település elõtt álló pá-

lyázati lehetõségekrõl Rostás

Tibor elmondta: a kistérség

egészségügyi pályázaton in-

dulhat, amelyet Székkutas az

EVP-vel közösen ad be, és he-

lyi programokra is pályázhat

az önkormányzat – mindkét

projektet 100 százalékos tá-

mogatási intenzitással írták ki.

Halmozottan hátrányos hely-

zetû családok segítésére is

írtak ki pályázatot, amelyre

Székkutas pályázhat. Turiszti-

kai szolgáltatások fejlesztésé-

re is pályázhat Kutas, amely

alapot jelenthet a Piroska-

kultusz fejlesztésére, a mûve-

lõdési központ felújítására,

vagy a szélmalom megvásár-

lására is, és az iskola tetõfej-

lesztésére és a mosdók rend-

be tételére is pályázhat a tes-

tület – vissza nem térítendõ tá-

mogatásra. A pályázatokon

való indulást a képviselõk egy-

hangúlag megszavazták.

A település elismerését ki-

fejezõ díjakat is áttekintették a

képviselõk: eddig egy Szék-

kutasi Kiváló Civil Szervezete

díjat adtak át a lovas klubnak,

és az eddig kiadott Murgács

Kálmán emlékplakettet Labo-
zár Antal kapta meg. A pol-

gármester elmondta: szeret-

né, ha a település legmaga-

sabb elismerése a díszpolgári

cím legyen Székkutason, de

mindkét másik elismerést

átadják, a helyi lakosok javas-

latai alapján.

A település üzemeltetésére

nonprofit kft.-t hoz létre Szék-

kutas 500 ezer forint törzstõké-

vel, az önkormányzat egysze-

mélyes tulajdonlásával. Ügyve-

zetõt, könyvvizsgálót és három-

tagú felügyelõbizottságot kell

létre hozni – ismertette a felté-

teleket a jegyzõ. A kft. indításá-

nak elõkészítését a képviselõk

egyhangúlag támogatták.

A költségvetés – a könyvtár

szolgáltatásait nem csökkent-

ve – éves szinten százezer

forinttal nõ, és a Murgács utcai

komfortos lakás bérletének

meghirdetését egyhangúlag

támogatta a testület.

85 százalékos 
a 47-es felújításának

elõkészítése
A polgármester a NIF ZRt.

levelét ismertette a tes-

tülettel, amelyben közölték

85 százalékos a 47-es út fel-

újításának elõkészítése. A

kivitelezés legkorábban 2013

harmadik negyedévében

kezdõdhet el. Szél István

hozzátette: fórumokon mu-

tatják be a székkutasiaknak a

vásárhelyi sürgõsségi osz-

tályt, valamint dönteni kell,

hogy a sürgõsségi ellátást a

település Orosházán, vagy

Vásárhelyen vegye igénybe.

A kutasi csatornázás csúszá-

sának okáról a polgármester

elmondta: a MÁV 40 milliós

díjat kért a létesítményinek

értékcsökkenése miatt,

azonban minden dokumen-

táció összeállt.

Kovácsné Rostás Erzsébet
kérdésére a Kossuth utcai ját-

szótér felállítsa kapcsán feltett

kérdésére a polgármester el-

mondta: az iskola alapítványa

és õ maga is anyagilag támo-

gatja a létesítést, és várják a

helyi vállalkozók segítségét –

anyagiakban és természetben

egyaránt. Szél István leszögez-

te: augusztusra tervezik az át-

adást.

Az elsõ idei kisfiút köszöntötték
Az idei harmadik babát, és az elsõ

kisfiút köszöntötték Székkutason

március 12-én, hétfõn délelõtt. A szü-

lõk, Gajdos Dániel és Jaksa Viktória

Éva büszkesége, Noel Dániel békésen

aludt a kicsiny ünnepség alatt.

IV. körzet 52. számhoz autózott az

önkormányzat delegációja, Rostás Péter
alpolgármester, valamint Dajka Andrásné

és Kovácsné Rostás Erzsébet települési

képviselõk, hogy átadják a családnak

ajándékaikat.

10.000 Ft-os utalvány, nagy csokor virág

és egy kis édesség alkotta a polgármesteri

hivatal figyelmességét, amely 2010-óta lepi

meg az újszülötteket és családjaikat Szék-

kutason. A baba, Noel Dániel a forró

szobában az igazak álmát aludta, még az

elõszobában lakozó

Pityu nevezetû nim-

fapapagáj hangos

rikácsolása sem

ébresztette fel.

Családi események

Február hónapban születés nem volt.

Elhalálozás: 

Bacsa Józsefné Hocsi Margit Székkutas, Ságvári u. 5.

Kovács János Székkutas, IV. körzet 123. és

Zsedényi Károlyné Kotormán Ida Székkutas, Erkel F. u. 18.
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Óvodai beiratkozásra fel!
2012. március 26-28. közötti idõszakban, délelõtt 8 órától

14 óráig lesz lehetõségük a szülõknek beíratni gyermekü-

ket a községi óvodába. 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- a szülõ személyi igazolványa

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- orvosi igazolás

Kecskeméti Károlyné

HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda

Gregus Máté Tagintézményének óvodai 

intézményegység vezetõje

A 90 éves Bányai Pista 
bácsit köszöntötték

A székkutasi ünnepi mû-

sor nem ért véget délben,

hiszen még egy különleges

eseményre, a 90 éves Bányai

István köszöntésére is sor

került.

Szél István polgármester és

Rostás Péter alpolgármester

egy csokor virággal és az

Orbán Viktor miniszterelnök

aláírását és jókívánságait tar-

talmazó oklevéllel érkezett a

Kossuth utcára Pista bácsiék-

hoz ebéd után.

A házban már javában zaj-

lott a születésnapi ünnepség,

így a községi küldöttséget is

megvendégelték. Pista bácsi,

mint feleségétõl megtudtuk

súlyos betegségbõl épült fel,

az õsszel még orvosai nem

sok jóval biztatták.

Saját családjuk nem szüle-

tett, de testvérek és azok

gyermekei, unokái köszön-

tötték e jeles napon, akik jó

hangulatú zsivajjal töltötték

meg a házaspár nappaliját.

Az ebéd csúcspontjaként két

fiatal keresztunokájuk egy-

egy 90 év feliratú tortával

jelent meg, melyeket a csa-

lád jó étvággyal fogyasztott

el.

Pónilovas Lacika és Szenti Tibor Székkutas díszpolgárai 
Március 15-én délelõtt kez-

dõdött az ünnepi mûsor Szék-

kutason, majd délben díszköz-

gyûléssel és a díszpolgári

címek átadásával ért véget.

A Mûvelõdési Ház elõtt a

Kamilla dalkör közremûkö-

désével csendültek fel a Him-

nusz dallamai zászlófelvonás

mellett. A kulturális központ

mellett ezután elhelyezték az

emlékezés virágait, a település

és a civil szervezetek, pártok

képviselõi.

A mûvelõdési ház nagyter-

mében ünnepi színpadi mû-

sorral léptek fel a Suliszínpad

és a Színjátszó kör ifjú tagjai,

akik közül sok elõadó a

közönség sorai között foglalt

helyet. Az 1848-as történések

prózai és lírai összefoglalása

után és elõtt Szél István
polgármester mondta el ünnepi

beszédét.

A mûsor után a zsúfolásig

megtelt nagyterem közönsége

elõtt került sor a díszpolgári

címek átadására. Szenti Tibor
író, néprajzkutató nemcsak

Vásárhely, hanem a környéki

puszta, így kutaspusztai kutatá-

saival is ismertté vált. Számos

kötödése van a településhez,

gyûjtései jórészét is itt végezte,

nem volt olyan év, hogy ne

tartott volna elõadást a

településen.

Szenti Tibor munkásságát

Szél István méltatta, majd a

díjazott köszönte meg az elis-

merést, és kiemelte, az állami

kitüntetések mellett sokkal fon-

tosabb neki az a figyelem, amit

Vásárhelytõl és most

Székkutasról kapott. Elárulta,

hogy egy betyárokról szóló

könyvön dolgozik, de hamaro-

san külföldre látogat fiához,

mivel három éve nem látta, és

arról az útról is be fog számolni

a kutasiaknak.

Az idei másik díjazott a 72

éves pónilovas Mihály Lacika,

akit a község minden tagja

ismer, szeret, és természetesen

tegez, mivel Lacika ezt elvárja

még az ovisoktól is. Dajka
Andrásné települési képviselõ

ismertette Lacika életútját,

kiemelve azt a becsületes,

jószívû, paraszti életet, amelyet

mind a mai napig megõrzött.

Lacika tavaly õsszel a Rádió 7

Szõttes mûsorának

vendégeként is bizonyította, az

õszinteség és a hagyományok

tisztelete máig fontos értékek,

hiszen az ismerõsök mellett

számos ismeretlentõl kapott

üdvözlõ telefonokat a megye

egész területérõl.

MEGHÍVÓ

A Vásárhelyi Vidék Jövõjéért Egyesület LEADER Helyi Akciócso-

port és a Széchenyi Programiroda Lakossági Fórumot tart az

alábbi témakörökben:

Vállalkozásfejlesztési program az Új Magyarország

Vidékfejlesztési Program III. tengelyén (elõadó: Talmácsi

Krisztián, pályázati referens – A Vásárhelyi Vidék Jövõjéért

Egyesület) és Kis- és középvállalkozások fejlesztési lehetõségei

az Új Széchenyi Terv pályázati lehetõségeivel (elõadó: Dr.

Bakos Tamás, megyei irodavezetõ – Széchenyi Programiroda)

Idõpont: 2012. március 27-én, kedd 17.00 óra

Helyszín: Székkutas, Mûvelõdési Ház emeleti terem

A részvétel ingyenes.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Közzé teszik a tartós tartozók adatait

Az adózás rendjérõl szóló

törvény 2011 decemberében

módosult, azóta lehetõség

van arra, hogy a helyi adó és a

gépjármûadó vonatkozásá-

ban az adótartozással rendel-

kezõ személy nevét, címét és

a tartozás összegét az adóha-

tóság a helyben szokásos mó-

don közzé tegye – közölte a

jegyzõ. Ennek megfelelõen

úgy döntött a képviselõ-tes-

tület, hogy 2012. április 1-jétõl

teszi közzé a helyi adó gépjár-

mûadó tartozással rendelke-

zõk nevét, címét. Hunyák Zsu-

zsanna felhívta a figyelmet

arra, hogy a testület kicsit eny-

hébben rendelkezett, mivel az

önkormányzat csak az egy

évnél régebbi és 10 ezer forint

fölötti tartozások esetében él

ezzel a lehetõséggel.

A helyben szokásos mód a

polgármesteri hivatal hirdetõ-

tábláját és a Kutasi Híreket

jelenti. A honlapon nem lehet

közzé tenni a névsort, mivel

ezt az adatvédelmi biztos

több település esetében

aggályosnak találta. „Mielõtt

a nyilvánosságra hozatal

megtörténik, szeretnénk a la-

kosság figyelmét még egyszer

felhívni a következményekre,

hogy esetleg még a lista meg-

jelenése elõtt megkezdhes-

sék az adósság törlesztését,

és így lekerüljenek arról” -

tette hozzá a jegyzõ. 

Terv készült az egészségesebb Székkutasért
Az egészség védelme, a

betegségek megelõzése, a

felvilágosítás és az egész-

ségtudatos magatartás fej-

lesztése elengedhetetlen a

székkutasi polgárok egész-

ségi állapotának megõrzése

és javítása érdekében, ezért

készítették el a község

„Egészségtervét” a 2012 és

2018 közötti idõszakra.

A program kiemelt célja a

szervezett oktatásban részt-

vevõ gyermekek egészséges

életmódra nevelése, egészsé-

gi állapotuk javítása, az elhí-

zott gyermekek, a dohányzó

illetve alkoholt fogyasztó fiata-

lok számának csökkentése. A

„Mindennapos testnevelés” és

kapcsolódó programok folyta-

tása mellett fontosnak tartják

a nem kötelezõ védõoltások

népszerûsítését, különösen a

HPV (Human Papilloma Vi-

rus) elleni oltást a 7. osztályos

lányok körében.

A legnagyobb arányban

elõforduló betegségek meg-

elõzése, visszaszorítása érde-

kében a lakosság körében a

2012-2018 közötti idõszakban

programokat indítanak a

mozgásszervi, a mentális, a

daganatos és a lelki betegsé-

gek megelõzésére és vissza-

szorítására. Külön gondolnak

a nõket, férfiakat illetve a

nyugdíjasokat érintõ problé-

mákra.  

A mozgásszervi betegségek

kapcsán az egészséges táplá-

kozást népszerûsítik majd, va-

lamint a szabadidõs sportolási

lehetõségeket segítik, támo-

gatják. A mentális betegségek

terén elõadásokkal és tanács-

adással kívánják a köztudat-

ban meglévõ elõítéleteket

leépíteni, és a korai kiszûrést

elõsegíteni. A daganatos be-

tegségek megelõzésére,

visszaszorítására szóló progra-

mok keretében szintén elõ-

adásokkal, tájékoztató kiadvá-

nyokkal hívják fel a figyelmet

a korai felismerés, a szûrõ-

vizsgálatok fontosságára, és itt

is jelentõs szerepet kap az

egészséges életmódra ösztön-

zés. A lelki egészség védel-

mére, megõrzésére irányuló

törekvésekben az elõadások

mellett, kiscsoportos foglalko-

zások, szituációs gyakorlatok,

kiselõadások, valamint a jóga,

meditáció népszerûsítése sze-

repelnek, amelyek például a

stresszhelyzetek kezelésében

segítenek. 

A nõknek illetve a férfiak-

nak szóló programokban

kiemelt szerepet kap a szûrõ-

vizsgálatok népszerûsítése

(méhnyakrák, emlõrák szûrés

illetve szív-, érrendszeri rend-

szeri betegségek, anyagcsere

betegségek szûrése). 

A nyugdíjas korosztály

egészségi állapotát szûrések-

kel, elõadásokkal, állandó és

kampányszerû programszer-

vezésekkel szeretnék javítani.

Az Egészségtervben sze-

replõ programok nagy sza-

bású összefogással valósulná-

nak meg. A háziorvosok, szak-

orvosok és a védõnõ mellett

többek között a Gondozási

Központ, a testnevelõ tanárok,

az olvasókör és a nyugdíjas

klub vesz majd részt benne.

Az összefogás a település

határain is túlmutat, mivel

Székkutas önkormányzata az

Egészséges Vásárhely Prog-

rammal együttmûködési meg-

állapodást kíván kötni, és a

jövõbeli tervek között közös

pályázatok is szerepelnek.

A több milliós kintlévõség arra indította a székkutasi

képviselõ-testületet, hogy megfontolják a helyi adóval, gép-

jármûadóval tartozók nevének, címének nyilvánosságra

hozását. A márciusi testületi ülésen meg is született a dön-

tés, amelyrõl Hunyák Zsuzsanna jegyzõt kérdeztük. 

A lakosságot is szolgálja és az
önkormányzatot is gyarapítja a kft.
Közterület-fenntartás és község-

rendezés céljából nonprofit kft.-t

alapít a székkutasi önkormányzat.

A döntés a március 5-i testületi

ülésen született, a részletek kidol-

gozása folyamatban van.

A kft. alapítással kapcsolatban egy

elõzetes döntést hozott a képviselõ-

testület – tudtuk meg Hunyák Zsu-
zsannától. A község jegyzõje el-

mondta, a képviselõk amellett foglal-

tak állást, hogy egy egyszemélyes

nonprofit önkormányzati kft.-t hozza-

nak létre. Egyszemélyes, ami azt je-

lenti, hogy az önkormányzat a ki-

zárólagos tulajdonosa, és nonprofit,

mivel az esetleges nyereség nem

kerül felosztásra, hanem a gazdasági

társaság vagyonát fogja gyarapítani.

Egyelõre a tevékenységi kört még

nem határozta meg az önkormány-

zat, az alapító okirat kidolgozás alatt

áll, a képviselõ-testület következõ

ülésén tárgyalja meg.

A jegyzõ asszony megemlítette,

hogy a lakosság részérõl a nyári idõ-

szakban eddig is felmerült a fûnyírás

illetve kertgondozás igénye, de a csa-

tornázás kapcsán is hasznos lehet a

kft., amely a lakosságot is szolgálja,

és az önkormányzat önfenntartását is

erõsíti.

M E G H Í V Ó
A Községi Könyvtár és a Székkutasi

Olvasókör szeretettel meghívja Önt és
Kedves Családját

2012. március 24-én (szombat) 18
órakor a Mûvelõdési Ház emeleti
termében tartandó TEAEST-re

Vendégünk: 
Héjja Anett az RTL-Klub online

szerkesztõje. 
Music FM rádió online fõszerkesztõje

SZÉKKUTASRÓL 
A MÉDIA ELEFÁNTCSONTTORNYÁBA 

címmel tart elõadást munkájáról.
Minden érdeklõdõt várunk: a Szervezõk
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Megküzdöttek a kemény téllel
A február elején lehulló nagy mennyiségû csapadék és

rendkívüli hideg idõjárás együttesen nehezítették a

mindennapokat. Az önkormányzat lehetõségei szerint igye-

kezett a kialakult helyzetet enyhíteni.

A nagy hideg miatt, a

székkutasi lakosoknál is jelen-

tõsen megnõtt a tûzifa felhasz-

nálása, oly mértékben, hogy a

településen található Tüzép

telep készlete is pár nap alatt

teljesen kimerült, így a köz-

ségben egyáltalán nem le-

hetett tûzifát vásárolni. Ennek

a rendkívüli helyzetnek a fel-

oldására az önkormányzat két

ütemben, összesen több mint

160 mázsa összevágott tûzifát

vásárolt megközelítõleg 350

ezer forint értékben, majd azt

az önkormányzat udvarán be-

szerzési áron értékesítette,

ezzel összesen 34 család fûté-

si problémáját sikerült meg-

oldani – tájékoztatta szerkesz-

tõségünket Rostás Tibor.
A települési ügyintézõtõl

megtudtuk, hogy a polgár-

mesteri hivatal munkatársai

telefonos ügyeletben voltak,

elsõsorban a hó eltakarítással,

tûzifával kapcsolatos bejelen-

tések érkeztek. A tanyagond-

nok és a körzeti megbízottak

is aktív szolgálatban voltak és

segítették a külterületen élõk

élelmiszerhez és tûzifához

való hozzájutását. Összesen

11 fõ kapott azonnali segítség-

képpen tüzelõt ezen a rend-

kívül hideg hétvégén.

A hó eltakarításában több

mint 14 fõ vett részt, önkor-

mányzati közfoglalkoztatottak

és önkéntesek, akik a köz-

intézmények, járdák és busz-

megállók síkosság mentesíté-

sét végezték. Ehhez kapcso-

lódóan az önkormányzat mun-

kagépein dolgozók mellett egy

helyi gazdálkodó vett részt az

bel- és külterületi utak járha-

tóvá tételében, vállalkozói

szerzõdés keretében. A

külterületi dûlõutakon a hófú-

vások miatt kialakult hótorlasz-

ok megszüntetésében az Új-

Élet TSZ két nagy teljesítményû

munkagépe is segített a minél

hatékonyabb hódúrásban.

A belterületi közterülete-

ken a február 4-5-i havazás so-

rán a Tisza-Marosszögi Vízgaz-

dálkodási Társulat is az ön-

kormányzat rendelkezésére

bocsátott 12 közfoglalkozta-

tottat, akik a hétvége során

váltott mûszakban dolgoztak.

Legkorábban 2013 második 
felében készülhet el a 47-es felújítása 

A 47-es fõút burkolat-

megerõsítésével és a kerék-

párút építésével kapcsolat-

ban a Nemzeti Infrastruktú-

ra Fejlesztõ Zrt. (NIF Zrt.)

azt a tájékoztatást adta a

székkutasi önkormányzat-

nak, hogy a kivitelezés elõ-

készítése zajlik.

Povázsai Pál, a Dél-alföldi

Régió Projektiroda vezetõjé-

nek közlése szerint a terület-

szerzés folyamatosan halad,

jelenlegi készültségi szintje

mintegy 85 százalék. Kiírták a

közbeszerzést a megvaló-

síthatósági tanulmány és a

nagyprojekt pályázati doku-

mentáció elkészítésére. Jelen-

leg a beérkezett ajánlatok ér-

tékelése zajlik, szerzõdéskö-

tésre várhatóan április elején

kerülhet sor. A megvalósítha-

tósági tanulmány és a nagy-

projekt pályázati dokumentá-

ció készítése keretében sor

kerül a meglévõ kiviteli tervek

korszerûségi felülvizsgálatára

és a lejáró építési engedélyek

meghosszabbítására is.

Mint arról korábban hírt

adtunk, a székkutasi önkor-

mányzat gyalogátkelõhely lé-

tesítését kérte a vásárhelyi út

és a Murgács Kálmán utca ke-

resztezõdésében, valamint a

belvíz veszély miatt árokrend-

szer kiépítését a fõút mellett. A

NIF Zrt. tájékoztatása szerint a

község észrevételeinek felül-

vizsgálata, a szükséges terv-

módosítások elkészítése és

egyeztetése a tervezõ feladata.

A Községi Könyvtár és a Székkutasi Olvasókör
LLaabboozzáárr  AAnnttaall  vveerrsseess  kköötteettéénneekk megjelenéséhez 
a Könyvtárban valamint a Civil vezetõk és megbízottak

mmeeggrreennddeelléésstt  vveesszznneekk  ffeell..
Kérjük elõvételével segítse a könyvkiadását. 

- 1200 Ft/példány -  
A könyv 2012. július 14-én 

a Mezi fesztiválkor kerül bemutatásra.

A megvalósíthatósági ta-

nulmány és a pályázati doku-

mentáció elkészítését és

jóváhagyását követõen kötik

meg a kivitelezési-támogatási

szerzõdést. Csak ezután írha-

tó ki a kivitelezésre vonat-

kozó közbeszerzési eljárás,

amelynek eredményessége

esetén a kivitelezési munkák

legkorábban 2013 harmadik

negyedévében készülhetnek

el. 

KEDVES KÖNYVTÁR LÁTOGATÓK!
A Községi Könyvtárból kikölcsönözhetõk a Tiszatáj c. irodal-

mi folyóirat 2011. évi számai. A könyvtár, mint eMagyarország

pont (2 gépen) 1 óra ingyenes internethasználattal várja az ér-

deklõdõket. Ugyanitt fizetõs szolgáltatás: fénymásolás; fax kül-

dés-fogadás; nyomtatás.

Nyitva tartás: Hétfõtõl-csütörtökig: 8-12; 12,30-16,30; péntek:

7,30-12; 12,30-16 óra Szilágyiné Fejes Ildikó könyvtáros
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Kovács Leilát idén is díjazták
Hódmezõvásárhely Me-

gyei Jogú Város Önkor-

mányzata február 22-én

tartotta meg a Városi Sport-

napot a Polgármesteri Hi-

vatal dísztermében, melyen

a város összes sport-

egyesülete képviselte ma-

gát. A székkutasi Kovács

Leila fellépõként és díja-

zottként is érintett volt az

eseményen.

Az ünnepélyes díjátadón a

jó tanuló és jó sportoló diákok,

az utánpótláskorú illetve

szeniorsportolók, valamint a

kiemelkedõ munkát végzõ

edzõk és testnevelõ tanárok

vehettek át díjakat.

Almási István alpolgármes-

ter megnyitóját követõen Ko-

vács Leila, a Hódiák SE atlétá-

ja, a „Szép magyar beszédért”

országos verseny Kazinczy-

érmese Béres Sándor edzõ

írásából idézett néhány

gondolatot, majd a díjátadó

következett.

A díjakat Almási István és

dr. Kószó Péter alpolgár-

mesterektõl, Fekete Ferenc,
sporttanácsnoktól és Zsótér
István labdarúgótól vették

át a sportolók.

Kovács Leila ez elmúlt

évhez hasonlóan idén is

díjazásban részesült. A fiatal

atléta a középiskolások

kategóriájában vehetett át

elismerõ oklevelet. 

Együtt kézimunkáznak
A székkutasi olvasókör és

a helyi könyvtár közös szer-

vezésében nemrég indult út-

jára az a kézimunka szak-

kör, amelyet minden hétfõn

délután tartanak a könyvtár

különtermében.

Szilágyiné Fejes Ildikó, a

könyvtár vezetõje elmondta,

nagy sikerrel indult a szakkör,

az asszonyok nagyon szeretik,

mindig nagy létszámmal van-

nak jelen, és közösen kézi-

munkáznak. Persze minden

aktuális dolgot és eseményt is

átbeszélnek ilyenkor, ott jár-

tunkkor például a TV soro-

zatokról tartottak eszmecse-

rét.

A szakkör sikerét az is

mutatja, hogy bár fiatal szer-

vezõdés, de nyárra már a Mezi

fesztiválra kiállítást is tervez-

nek az itt elkészített munkák-

ból. Külön érdekesség, hogy a

legszebb gobelint a társaság

egyetlen férfi tagja készíti igen

nagy gondossággal.

Visszatérõ alkotók Székkutason
Kiállítás nyílt március 12-én délután

Székkutason a könyvtár emeleti külön-

termében. A tár-

laton Halasiné Dúzs

Julianna festõ,

agyagszobrász és

Kovácsné Horváth

Katalin agyagszob-

rász alkotásai te-

kinthetõk meg.

Kovácsné Rostás
Erzsébet, a kulturális

ügyek tanácsnoka

elmondta, négy éves

kapcsolat fûzi az

olvasókört a két al-

kotóhoz, akik

mindig nagy sikerrel

térnek vissza Szék-

kutasra, több lakás

éke azóta az õ munkájuk gyümölcse, hi-

szen sokan vásároltak is már tõlük.

Kedves Lányok,
Asszonyok!

A Területi Gondozási Központ

és a Községi Könyvtár közös

szervezésében szeretnénk

összegyûjteni minél régebbi

recepteket.

Elsõ alkalommal, mivel

közeledik Húsvét, várjuk anyáink,

nagyanyáink jól bevált sütemény

receptjeit. Recepttel és egy kis

tányér kóstolóval együtt

szeretettel hívjuk, várjuk Önöket

2012. március 27-én 14 órakor

a Gondozási Központba!

Ludányi Rozália 

és Szilágyiné Fejes Ildikó
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A diákok szerint is leginkább a fegyelemmel van baj
A legutóbbi képviselõ-

testületi ülésen került napi-

rendre a helyi iskola intéz-

kedési terve. Azóta ezen a

téren már lépéseket is tettek

a felmerült hiányosságok or-

voslására.

- Az idei tanév elején

partneri elégedettség mérését

végeztük a szülõk, a diákok és

a nevelõtestület tagjai köré-

ben, melynek során egyebek

mellett a tanításról, a tanítási

módszerekrõl, a gyerekek kö-

zérzetérõl, a rendrõl, a tiszta-

ságról, a fegyelemrõl és az in-

tézmény infrastruktúrájáról

kérdeztük a résztvevõket. Ma-

gát a kérdéssort a hódmezõ-

vásárhelyi anyaiskolától kap-

tuk. Az eredményeket több

körben értékeltük ki, majd

ezután került a képviselõ-

testület elé az anyag. Az intéz-

kedési terv azt tartalmazza,

hogy az elégedettség mérés

során esetlegesen elõkerült

hiányosságokat vagy negatívu-

mokat milyen határidõvel, mi-

lyen felelõssel és milyen mód-

szerrel szeretnénk javítani –

mondta lapunknak Tembel
Tibor tagintézményvezetõ.

A felmérésbõl kiderült,

hogy a szülõk, a pedagógusok

és érdekes módon maguk a

diákok is a fegyelem növelé-

sét várják el. Ennek érdeké-

ben összehívják a diákokat, és

megkérdezik õket, miben lát-

ják a fegyelmezetlenséget, át-

veszik velük a házirendet, to-

vábbá felhívják a szülõk figyel-

mét a legfontosabb szabályok

betartására. Az intézkedési

terv ezen része már folyamat-

ban van.

Két éve több pályázaton

nyertek jelentõs összeget

épületfelújításra, informatikai

fejlesztésekre és a pedagó-

gusok továbbképzésére. A

pályázatok eredményét nem

csak a diákok élvezhetik,

hiszen a Kattints nagyi

programot is az iskola infor-

matika tantermében tartják.

Legutóbb a hátrányos és

halmozottan hátrányos hely-

zetû tanulók integrációját se-

gítõ pályázat keretében okta-

tóeszközökhöz jutottak, de az

iskola benne van egy kirándu-

lási csereprogramban is, így

májusban a hetedikes tanulók

a Vajdaságba mehetnek. A

Belügyminisztérium pályáza-

tán pedig az iskola lapos

tetejének javítására illetve a

fõépület mosdójának felújítá-

sára szeretnének forrást sze-

rezni. 

Elismerõ oklevél a tanfolyamért Varga Árpád Attila elmond-

ta, ingyen, saját szabadide-

jében végzi a munkát a Szék-

kutasi Általános Iskola számí-

tógéptermében, ahol 15 mun-

kaállomás áll rendelkezésre,

így a 60 fõnyi jelentkezõ négy

turnusban tanul informatikát.

Zömében idõsek érdeklõd-

nek a lehetõség iránt, de

nagyon sok a fiatal is, hiszen

Székkutason még sok lakás-

ban nincs Internet, de egyre

többen vezetik be, és vásárol-

nak számítógépet otthonra,

ezért nagyon fontos, hogy

minél többen értsenek is

hozzá – mondta el az oktató.

Szombaton a résztvevõk

elismerõ oklevelet vehettek át,

amely egyben a képzésen való

sikeres részvételt is bizonyítja.

A tagok egyben megköszönték

Varga Árpád Attilának és Szél

István polgármesternek a fel-

ajánlást és az oktatást.

(Lapzártánkkor kaptuk a

hírt, hogy március 20-án újabb

14 fõ vette át az oklevelet a

tanfolyam elvégzéséért.)

Kulturális programajánló:
Április 12. 16 órakor Költészetnapi megemlékezés a

Mûvelõdési Házban.

Április 29. 16 óra Gyermek Néptánc Gála a Mûvelõdési Házban

A könyvtárban: 

Hétfõi napokon 14.30 - 16.00 óráig  kézimunka szakkörre, 

Szerdai napokon 14.30 - 16.00 óráig Keresztrejtvény klubba 

várjuk az  érdeklõdõket

Az 1001. éjszaka a Mûvelõdési Házban
Mesés színdarabot tekint-

hettek meg a székkutasiak már-

cius 10-én délután a Mûvelõdé-

si Házban, méghozzá a szó szo-

ros értelmében. Elsõ alkalom-

mal adták elõ ugyanis az 1001.

éjszaka meséje táncos színda-

rabot a Sivatag Gyöngye Has-

tánccsoport és a Hunyadiak

Örökében Történelmi Hagyo-

mányõrzõk.

Minden évbe készülnek has-

tánc gálával, de tavaly elõször

egy kisebb színdarab elõadásá-

ra is sor került, amely olyan

sikeresnek bizonyult, hogy a

szervezõk úgy gondolták, idén

egy komplett színdarabot tár-

nak a székkutasi közönség elé,

mondta el lapunknak Sipka
László, a Hunyadiak Örökében

Történelmi Hagyományõrzõk

Heroldja.

A történet egy régi középkori

szerelemrõl szólt, ahol egy

lovag és egy fiatal szép hölgy

próbált egybe kelni. A szultán

viszont elrabolta a hölgyet, és a

saját háremébe zárta. A darab

ennek a szerájnak a történetét

mutatta be. A második felvo-

násban viszont Tamás lovag

megkereste szerelmét.

A lovagot Németh Tamás, a

hölgyet, Jankát pedig Szûcs
Janka alakította. A szultánt Fa-
ragó Tamás testesítette meg, a

háremhölgyek vezetõjét pedig

Baranyi Mónika. A mesélõ sze-

repében Sipka László játékát

élvezhette a közönség.

Az elõadás utáni vacsorán

egy reneszánsz-kori táncmû-

sort, illetve egy régi középkori

táncházat is tartottak a lelkes

közönségnek.

Varga Árpád Attila, a székkutasi plébánia akolitusa, hit-

oktató, hivatásos katona, Szél István polgármester felkérés-

re vállalta, hogy levezényli a „Kattints nagyi!” képzésso-

rozatot a településen. A tanfolyam elsõ turnusa március 17-

én délelõtt elismerõ oklevelek átadásával ért véget.


