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Kétszázhetven hektár állami földet írnak ki
Székkutason

Hazánk nemzeti parkjai ebben az évben száznegyvenezer hektár állami földet hirdetnek meg,

ebbõl Székkutas közigazgatási területén kétszázhetven hektárra lehet pályázni – tájékoztatott Szél

István polgármester. (Írásunk a 2. oldalon)
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Kétszázhetven hektár állami földet írnak ki Székkutason
Hazánk nemzeti parkjai ebben az évben száznegyvenezer

hektár állami földet hirdetnek meg, ebbõl Székkutas

közigazgatási területén kétszázhetven hektárra lehet

pályázni. A témában Szél István polgármesterrel beszélget-

tünk.

- Hódmezõvásárhely-Székkutas térségét túlnyomó részt a

Körös-Maros Nemzeti Park területei érintik. Székkutas

polgármestereként azt mondhatom, a község közigazgatási

területén több mint kétszázhetven hektár állami földet írnak ki,

melynek jelentõs része legelõ – kezdte beszélgetésünket Szél

István. 

A pályázat célja az állattenyésztési tevékenység ösztönzése,

az õshonos állatfajok megõrzése és szaporítása, valamint a csa-

ládi gazdaságok erõsítése. A pályázatot a Körös-Maros Nemzeti

Park igazgatóságán, Szarvason lehet kikérni. Az elsõ pályázati

csomag negyvenezer forint plusz ÁFA, míg a többi nyolcezer

forint plusz ÁFÁ-ba kerül – ismertette az árakat Szél István, aki

elmondta, hogy a földek megpályáztatása tíz évre szól.

- Az elbírálás során elõnyt élvezhet, aki állattartással foglal-

kozik, õstermelõ, családi gazdálkodó, és mezõgazdasági

végzettséggel rendelkezik. A lényeg, hogy mezõgazdaságból élõ

emberekhez jussanak a földterületek. Az új szerzõdéseket

várhatóan jövõ szeptembertõl írják alá, de a földeket jóval

hamarabb használatba lehet venni – folytatta a polgármester.

A hódmezõvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban a földszint

13/A szobában kapnak a pályázók jogi és szakmai tanácsadást,

de a székkutasi önkormányzatnál is lehet érdeklõdni. 

Szeptember 1-jétõl változnak a gyógyszerfelírás,
kiváltás szabályai

Több gyógyszerészeti rendelet mellett módosulnak a

gyógyszerrendelés és -kiváltás szabályai, továbbá a gyógy-

szertárak személyi minimumfeltételei. Az érintett jogszabá-

lyi módosítások a Magyar Közlöny 130. számában jelentek

meg.

A gyógyszerrendelést és -kiváltást érintõ szabályozás

változásával szeptember 1-jétõl könnyebbé és rugalmasabbá

válik a krónikus betegek gyógyszerkiváltása. Az 50 ezer forintnál

alacsonyabb fogyasztói árú, krónikus betegségek kezelésére

szolgáló gyógyszerek esetében az orvos a gyógyszerrendelés

alapvetõ szabályának megtartása mellett - miszerint 1 vényre

csak 1 havi, 30 napra elegendõ gyógyszermennyiséget szabad

felírni - 3 hónap idõtartamra is elláthatja a beteget gyógyszerrel

úgy, hogy a vényen nem kell feltüntetni a gyógyszer legkorábbi

kiváltásának idõpontját. A vények három hónapos érvényességi

idején belül a beteg dönthet, hogy egyszerre, vagy receptenként

kívánja a számára felírt gyógyszereket kiváltani. A változtatást

azt tette lehetõvé, hogy idõközben jelentõsen csökkent a gene-

rikus gyógyszerek árszintje, illetve számos, korábban is

kórházban beadott drága gyógyszert tavaly óta a kórházak

rendelnek meg a betegeknek. A legnagyobb költségû (50 ezer

forint feletti fogyasztói árú) gyógyszerek kiváltása esetében a

takarékos gyógyszerfelhasználás megvalósítása érdekében –

meghatározott eseteket leszámítva - továbbra is indokolt, hogy

a gyógyszerek kiváltására 30 naponta kerüljön sor.

Az Egészségügyért Felelõs Államtitkárság a betegek részére

augusztus hónap folyamán további részletes tájékoztatást nyújt

a témában.

Ha a beteg a vényköteles gyógyszerét elõre láthatóan

külföldön szeretné kiváltani, a vények kölcsönös elismerésérõl

szóló uniós irányelv hazai szabályozásba történt átültetésével,

októbertõl az orvos olyan adattartalommal (az adott országban

forgalmazott gyógyszerkészítmények figyelembe vételével)

írhatja meg a receptet, amely a más tagállamok gyógyszertárai

számára a korábbinál biztonságosabb gyógyszerkiadást tesz

lehetõvé. Az orvosnak lehetõsége van arra is, hogy a kiváltás

országában ismert nyelven állítsa ki a receptet.

A betegek biztonságos gyógyszerellátását szolgálja a gyógy-

szertárak személyi minimumfeltételeinek szeptember 1-jei

hatályba lépése. A 2011 júliusában két év türelmi idõvel

kihirdetett szabályozáshoz kapcsolódóan idén készült hatás-

vizsgálat alapján, és a szakmai szervezetek javaslatainak figye-

lembe vételével, a korábban elõírt minimumfeltételek – a

hatályba lépés idõpontjával egyidejûleg – több ponton is

módosulnak. A módosítással – amely a szakmai szervezetekkel

történt korábbi megállapodásnak megfelelõen szem elõtt tartja

a gyógyszertárak mûködõképességét – továbbra is biztosított,

hogy a gyógyszertári szakemberek a gyógyszer- és betegbizton-

ságot garantáló létszámban vegyenek részt a gyógyszertárak

munkájában.

Forrás: www.kormany.hu

SSzzéékkkkuuttaass ii   MMaaggaazz iinn
Minden hónap elsõ péntekén

Legközelebb:

SSzzeepptteemmbbeerr  66--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1133..1155--kkoorr

A Rádió 7 mûsorán

az FM 97,6-os és a 107-es MHz-en!

Hírek, aktualitások, események
a község életébõl!
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Székkutas Község Önkormányzata sikeresen pályázott a DAOP.5.2.1/A-11 pályázati

kiírásra a "Székkutas Község belterületi vízrendezés I. ütemének" projektjével.

A beruházás összköltsége 65.880.050 forint, melybõl a támogatás összege: 59.292.405 forint.

A vállalt önerõ 10%, 6.588.005 forint. A községet az elmúlt években többször is veszélyeztette a

belvíz, a projekt a legsúlyosabban érintett területet fogja érinteni: a település dél-keleti részén

a Jókai és a Németh László utca térségét. Az új vízelvezetõ rendszer az Orosháza felõl érkezõ

vizek megfelelõ elvezetésérõl gondoskodik majd, hiszen a nagy esõzések és a hirtelen olvadás

következtében a víz a házakba és a telkekre is betör.

A belterület érintett utcáiban fõként nyílt szelvényû, burkolt, földmedrû árkok lesznek

kialakítva, az ingatlanok kapubejáróinál pedig betoncsõ-átereszek kerülnek elhelyezésre,

amelyhez két oldalt monolit-beton támfal és kerékvetõ épül. A tervezett árkok hosszúsága

meghaladja majd a 3000 folyómétert, és a keletkezett víz hatékony elvezetése érdekében

megfelelõ magassági szintezéssel is ellátják majd.

Júliusban a projekt belterületi részén, a Németh László utcában is megkezdõdtek a

kivitelezési munkálatok. A korábbi földmedrû árkok szintezésre kerültek és folyamat-ban

van az árkok burkolása mederelemekkel. Ezzel párhuzamosan az itt lévõ 27 ingatlan gép-

jármû behajtói alatt lévõ rossz állapotú átereszek cseréje is megtörténik. Az ingatlanokra

történõ be- illetve kihajtás reggel illetve délután 4 órától minden ingat-lanra biztosított.

A beruházás a külterületet is érinteni fogja, de itt csak akkor kezdõdnek a földmunkák, ami-

kor a környezõ mezõgazdasági területeken megtörtént a betakarítás.

Székkutas Község Polgármesteri Hivatal

Cím: 6821 Székkutas, Béke u. 2.

Tel./Fax.: 62/593-050

Weboldal: www.szekkutas.hu
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Kakasszékrõl Orosházára
kerékpárral

Szeptember végére elkészül a Kakasszék-Orosháza

közötti 3500 méteres kerékpárút – tájékoztatta lapunkat Szél

István, a Hódmezõvásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás

elnöke. Az út 316 millió forintból valósul meg.

- A bruttó 316 millió forintos uniós forrásból megépülõ 3525

méter hosszú kerékpárút Csongrád megyét 1850, míg Békést

1675 méteren érinti. A beruházás forgalombiztonsági szem-

pontból is kiemelten fontos, ugyanis áthalad a 47-es fõúton és a

vonatsíneken – mondta Szél István.

- Jelenleg a talaj-megerõsítés zajlik. Betonnal, vagy aszfalttal

erõsítik meg a kerékpárút alatti részt. Erre jön majd rá kopó és

a védõréteg – részletezte a munkafolyamatokat az elnök, aki

hozzátette: a kivitelezõ már Kakasszék környékén dolgozik, így

a szerzõdésben vállalt határidõre, azaz 2013. szeptember 30-ra

várhatóan elkészülnek a munkálatokkal.

- A 47-es fõúton a megnövekedett forgalom miatt több olyan

baleset történt, amiben kerékpárosok is érintve voltak. Ez volt

az egyik legfontosabb ok, ugyanis amint elkészül az út, bizton-

ságosabban közlekedhetnek majd a biciklisek – tette hozzá Szél

István, Székkutas polgármestere, aki reméli, hogy a 47-es út fel-

újításával egy idõben elkezdõdhet a Hódmezõvásárhely-Kakas-

szék összekötõ kerékpárút is, mivel ez jelentené a legnagyobb

biztonságot a kerékpárosok számára.

Családi események
Július hónapban

Születés: nem volt.

Házasságkötés Székkutason nem volt.

Elhalálozás: Sulyok Imre Ernõ, Csala Pál

Víziközmû-szolgáltató
váltás Székkutason

Augusztus 6-án írta alá a szerzõdést az Alföldvíz Zrt. és

Székkutas, melynek értelmében a jövõben nem a Zsigmondy

Zrt. végzi el a víziközmû-szolgáltatást a településen.

Nagy Lászlótól, az Alföldvíz Zrt. általános vezérigazgató-

helyettesétõl azt kérdeztük, a szolgáltató váltásból mit éreznek

majd székkutasiak.

- Székkutason lehetõség van arra, hogy a helyiek az

önkormányzatnál fizessék be a vízdíjat. Az átmeneti idõszakban

igen, de hosszú távon nem tervezzük, hogy fenntartjuk, hogy az

önkormányzatnál is lehessen fizetni, szeretnénk áttérni a csek-

ken, vagy az átutalásos módon történõ fizetésre. Ez min-

denkinek kényelmesebb – tudtuk meg Nagy Lászlótól. Hozzá-

tette, a helyieket az ügyfélszolgálati irodák felé szeretnék irányí-

tani, mely legközelebb Orosházán található, de tervezik, hogy

Vásárhelyen is nyitnak irodát. 

- Ugyanazok a kollégák jelennek majd meg a településen,

csak más egyenruhában. Törekszünk arra, hogy mindenki

megelégedésére végezzük a munkánkat, remélem, hogy

minden zökkenõmentes lesz – zárta a vezérigazgató-helyettes.

TISZTELT SZÉKKUTASI POLGÁROK!

Ezúton is várjuk a tisztelt Lakosság felajánlásait 

a Székkutasi Emlékházba

az alábbi felsorolt régi eszközök, berendezések

formájában.

Gondoskodva a felajánlások biztonságos helyen

történõ tárolásáról.

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatalban vagy a

+3630/903-01-89-es telefonszámon.

ágy

ágytakaró

asztalterítõ

csizma

étkezõ asztal

garaboly

gyümölcsszedõ
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lekváros üvegek

óra
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rádió

rongyszõnyegek

sublót

üvegpoharak

SZÉKKUTAS, 2013. AUGUSZTUS

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZÉKKUTAS
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Idén is lesz Dalos Találkozó és Szüreti Mulatság
A XX. Dalos Találkozóra és a Szüreti Felvonulás és

Mulatságra is sor kerül szeptemberben Székkutason. A

programokról Kovácsné Rostás Erzsébettel, a kulturális- és

civilügyek tanácsnokával beszélgettünk. 

- Községünkben a következõ hónapban két jelentõs

programra is sor kerül. Szeptember 14-én 15 órakor a

Mûvelõdési Házban a Székkutasi Kamilla Dalkör Dalos

Találkozóját szervezik meg, amely ebben az évben jubilál,

immár 20. alkalommal kerül megrendezésre. Az eseményre

Székkutas meghívja a környezõ települések dalköreit, például

Hódmezõvásárhelyrõl, Orosházáról és Nagymágocsról –

nyilatkozta a Kutasi Híreknek Kovácsné Rostás Erzsébet.  

- Szeptember 21-én a Szüreti Felvonulás és Mulatságot

rendezzük meg a Sóshalmi Olvasókörrel közösen. Felvonulunk

a falu utcáin, majd a rendezvény a Mûvelõdési Ház melletti

téren folytatódik, ahol mûsort adnak elõ a helyi néptáncosok, az

óvodások, a dalkör, valamint bemutatkozik a Szent Vince Bor-

rend. A Szüreti Mulatságra este kerül sor, a Mûvelõdési Ház

nagytermében – zárta a kulturális- és civilügyek tanácsnoka. 

Kemény csata a föld és a versenyzõk között
A székkutasi III. Regionális Szántóversenyre idén is

három megyébõl érkeztek a versenyzõk. Augusztus 17-én

több mint húszan mérték össze tudásukat a földeken. A

kilátogatók komoly küzdelmet láthattak a kemény föld és a

versenyzõk között, de veterán gépeket is megcsodálhattak,

valamint különbözõ szakmai elõadásokon is részt vehettek.

A III. Regionális Szántóversenyre augusztus 17-én került sor

Székkutas határában. A program felvonulással kezdõdött,

ugyanis a település központjából vonultak ki a helyszínre, ahol

már az elõkészített parcellák várták a versenyzõket.

A megnyitón Szél István, Székkutas polgármestere köszön-

tötte a megjelenteket, majd elmondta: „nagy lehetõség, hogy

folytatódott a program, amelyet immáron harmadik alkalom-

mal rendeznek meg településünkön. Nagyon pozitív, hogy ilyen

sokan részt vesznek, valamint kilátogatnak a versenyre.”

- 23 versenyzõ jelentkezett a megmérettetésre, akik közül

hárman lovakkal, húszan pedig gépekkel indultak – mondta

Mihály Károly fõszervezõ, aki elégedett volt a megjelentek

számával. - Több kategóriában is lehetett nevezni: 2-3 fejes ágy-

ekék, 4-5 fejes ágyekék, 2-3 fejes váltva forgató ekék, 4-5 fejes

váltva forgató ekék, lófogatú szántás, veterán traktoros szántás -

ismertette a kategóriákat a szervezõ, aki hozzátette, hogy a 4-5

fejes ágyekék kategóriában nem érkezett nevezõ, ugyanis a

szezonális munkák már elkezdõdtek.

- Egy versenyzõ 2000 négyzetméteres parcellát szánt fel, míg

a nagyobb gépekkel indulóknak körülbelül a dupláját kell fel-

szántaniuk – tette hozzá Mihály Károly.

- A föld minõsége a kevés csapadék miatt igen száraz,

kemény és göröngyös. Ennek ellenére megküzdöttek vele a

versenyzõk – zárta a szervezõ.

Nagy István Hódmezõvásárhely-Erzsébetrõl érkezett a

versenyre, akinek segítõje, jó barátja Török Imre. A kis csapat

többször indult már versenyen – a három fejes ágyeke

kategóriában – felemás sikerekkel, hiszen elmondásuk szerint

voltak már elsõk, de utolsók is.

A verseny egyetlen nõi indulója a balástyai 23 éves Dékány

Zsanett volt. - Nagyon szeretek traktorozni, szeretem a gépi

munkákat - kezdte beszélgetésünket Zsanett, aki hét éve indult

az elsõ megmérettetésen. Az még nem hivatalos verseny volt,

de két évre rá már a kisteleki összecsapáson ezüstéremnek

örülhetett. Azóta több elsõ és második hellyel büszkélkedik.

A megnyitón dr. Soós Sándor, a Magyar Szántóverseny Egye-

sület elnöke elmondta, hogy idén összesen hét regionális

versenyt és egy döntõt terveztek. Egy regionális verseny elma-

radt, de van még szép számmal program az idei évre. A döntõt

szeptember 21-re tervezik, de a helyszín még nem végleges.

A rendezvényen részt vett prof. Alvincz József, a

Vidékfejlesztési Minisztérium fõtanácsosa is, akitõl megtudtuk,

hogy a tárca kiemelten fontosnak tartja a mezõgazdasági

oktatás új alapokra való helyezését. Mindezek mellett fontosnak

tartják, hogy minõségi szakembereket képezzenek, ezért folya-

matban van a mezõgazdasági képzéssel foglalkozó intézmé-

nyek fenntartói jogainak átvétele.

A megnyitó ünnepség után a parcellákhoz vonultak, ahol a

nyitóbarázdák elkészítésére került sor. A pontozás után vette

kezdetét a szántás. Mindeközben a különbözõ szakmai progra-

mokkal, a gyerekeknek játékokkal kedveskedtek a szervezõk.

Többek között veterán traktorokat is csodálhattak a kilátogatók,

ugyanis szarvasi, kisteleki, balástyai és hódmezõvásárhelyi

gépeket lehetett megtekinteni.

A III. Székkutasi regionális szántóverseny 

végeredménye:

Két-három fejes ágyekék: 
1. Kocsis László, 2. Dékány Zsanett, 3. Hamar Vilmos;

Kis váltva forgatós ekék: 
1. Farkas Gábor, 2. Zsedényi Károly, 3. Juhász Gergely

Nagy váltva forgatós ekék: 
1. Székács Gyula, 2. Kovács Imre, 3. Bila Miklós

Veterán traktoros kategória: 
1. id. Ördögh János, 2. ifj. Ördögh János

Lófogatos szántás: 
1. Varga Zoltán, 2. Losonczi Antal
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Vastag Csaba a székkutasiak szívét is meghódította
Július 19-én kezdõdött a három napos IV. Mezi fesztivál

Székkutason. A rendezvény hatalmas sikert aratott. 

Az elsõ nap négy zenekar lépett színpadra, nagyon jó feszti-

vál hangulatot teremtve a településen. Szombatra is színes

programlistával készültek a szervezõk, hisz kutyaszépség-

versenytõl az aszfalt rajzversenyig minden volt, még a harcmû-

vészet is nagy szerepet kapott. A nap folyamán megválasztották

Székkutas legerõsebb emberét is.

A Mezi fesztivál utolsó napját egy motoros felvonulással indítot-

ták, majd egy focibajnokságon mérhették össze tudásukat a fitten

ébredõk. Ezen kívül kulturális programok keretében népdalkörök

és néptáncosok is bemutatkoztak.  A délután a felhõtlen kikap-

csolódás jegyében telt, mivel öt zenekar szórakoztatta a közönsé-

get. Sztárvendégként Vastag Csaba érkezett, koncertjére magyar

és külföldi slágereket hozott a nagy létszámú rajongótábornak. 

Rogán: Már õsztõl jöjjön 
az újabb 10 százalékos rezsicsökkentés

A Fidesz nem várna 2014 elejéig, hanem már a fûtési

szezon elején újabb rezsicsökkentést indítana útnak.

A Fidesz arra kéri a kormányt, hogy ne 2014. január 1-jétõl,

hanem már a következõ fûtési szezontól, vagyis õsztõl ismét

legalább tíz százalékkal csökkenjen a gáz és a villany ára -

közölte Rogán Antal.

A Fidesz frakcióvezetõje elmondta: azt is kérik a kabinettõl,

hogy a szeptember elején esedékes kihelyezett Fidesz-KDNP-

frakcióülésre készítse el a további rezsicsökkentéssel kapcso-

latos terveit.

A kormány elõször év elején csökkentette 10 százalékkal a

gáz, az áram és a távhõ lakossági árát. Matolcsy György és a

kormány más gazdasági szakemberei is többször hangoztatták,

hogy e lépéstõl növekedési fordulatot várnak. Az infláció

leszorításában egyébként valóban komoly szerep jutott a

rezsicsökkentésnek.

A rezsicsökkentés után július elsejétõl egy köbméter víz

körülbelül 600 forintba kerül, ebbõl közel 250 forint kerül

különbözõ címeken az államhoz kerül, de a fennmaradó több

mint 350 forinton osztozó víz- és csatornázási mûvek is

önkormányzati üzemeltetésben állnak. Forrás: origo/index

TISZTELT SZÉKKUTASI POLGÁROK!
2012. június 1-tõl új ügyeleti ellátórendszer mûködik a településen!

A Panacea 2000. Kft. több mint fél évtizede látja el Hódme-

zõvásárhely MJV és Mártély települések központi ügyeleti

feladatait.

A szolgáltatás a továbbiakban településünkön is központi

orvosi ügyelet formájában mûködik. Az ügyeleti idõben

érkezõ segítségkérések egy központi telefonszámra futnak

be, melyet az Országos Mentõszolgálat mentésirányítói

vesznek fel, és sürgõsségi szempontok alapján besorolják a

hívást. Az orvosi ügyelet tõlük kapja a feladatot, és ha

szükséges akár a helyszínre is kivonulnak. 

A rendszer közvetlen kapcsolatban áll a sürgõsségi

osztállyal is, ami a betegutak szervezésében nagy biztonsá-

got jelent. 

2013. április elsejétõl a háziorvosi ellátás 16 óráig tart,

ezt követõen sürgõs ellátás esetén az orvosi ügyelet a

következõ telefonszámon érhetõ el:

62/474-374

Mentõk: 104

Továbbá felhívjuk 

a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 

keddi és csütörtöki napokon, 16-18 óra között 

dr. Bakos Attila rendel.

A központi ügyelet rendelõje 

Hódmezõvásárhelyen, a Lázár utca 10. szám alatt

található, és ügyeleti idõben fogadja a betegeket. 

Hétköznap: 16 órától - 07 óráig

Hétvégente, munkaszüneti napokon: 

07 órától - 07 óráig

Az ügyeleti idõben a gyermekek számára hétköznap 18-21

óráig és hétvégén 08-12, illetve 14-18-ig gyermekorvosi

rendelés is elérhetõ az ügyeleti rendelõben a Lázár u 10.

szám alatt. 

Székkutas Község Önkormányzat
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A szerelõmûhely és a helikopter kiállítás is
lenyûgözte a székkutasiakat

Lázár János országgyûlési képviselõ jóvoltából 17

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ

székkutasi gyermek és 3 felnõtt kísérõjük vehetett részt

ingyenesen a Kecskeméten megrendezett Nemzetközi

Repülõnap és Haditechnikai Bemutatón.

A fiatalok augusztus 4-én, vasárnap nagy kíváncsisággal

vágtak neki a kecskeméti kalandozásnak, hiszen közülük ez

idáig még senki sem vett részt repülõnapon. A szülõktõl

megtudtuk, a nagy hõség sem jelentett akadályt, hiszen a

Magyar Honvédség kitûnõen orvosolta azt, lajtos kocsik, kutak

és párakapuk bevonásával.

A gyermekek körében a légi programok mellett a

szerelõmûhely és a helikopter kiállítás is nagy sikert aratott.

Többen éltek a lehetõséggel – fõként a fiúk – és „szakmai”

szemmel kívül-belül is megtekintették a tankokat és a

különbözõ haditechnikai jármûveket.

Diákmunka
Székkutason

A „Nyári diákmunka elõsegítése” elnevezésû

munkaerõ-piaci program keretében 14 fõ székkutasi

lakóhellyel rendelkezõ, 16 éven felüli diákot foglalkozta-

tott Székkutas Községi Önkormányzat a nyári szünetben.

A program indítását Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspo-

litikáért felelõs államtitkár 2013. június 13-án jelentette be.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat minél több diák-

nak tudjon hasznos idõtöltést biztosítani a nyári szünidõre, a

program 2 részben valósult meg. Az egyik júliusban, a másik

– még jelenleg is tart – augusztus hónapban.

A diákmunka keretében a fiatalok bepillantást nyerhettek

a mindennapi munka világába. Az önkormányzatnál, a

könyvtárban és az óvodában is aktívan tevékenykedtek,

valamint az idõsek nappali ellátásába is besegítettek. 

Az eltelt idõszak alapján elmondható, a diákok és az

intézmények vezetõi megelégedve váltak el egymástól,

remélve, hogy a fiatalok, a foglalkoztatás során megszerzett

tudást megfelelõen tudják majd hasznosítani az iskolapad-

ból kikerülve. 

Sikeres félévet tudhat maga mögött az olvasókör 
Elnökségi ülését tartotta augusztus 14-én a Székkutasi

Olvasókör, amelyen az elmúlt fél év értékelése mellett szó

esett a jövõbeli tervekrõl is. 

- Úgy gondolom, az elmúlt idõszak programokban gazdag

volt. Az óvodásoknak és az iskolásoknak néptánc foglalkozások

vannak immár hatodik éve, kézimunka szakkör mûködik a

könyvtárban. Ezen kívül többek között költészet napi

megemlékezést tartottunk, a gyermeknap és a Mezi fesztivál

kulturális, civil programját szerveztük, valamint részt vettünk a

sóshalmi aratóünnepségen. Számos rendezvénnyel színesítet-

tük a község kulturális életét. Mindehhez hozzájárul, hogy

nagyon jó a kapcsolatunk a község önkormányzatával, a

könyvtárral, a Területi Gondozási Központtal, az iskolával és az

óvodával. Szinte az összes civil szervezettel együttmûködünk -

nyilatkozta Kovácsné Rostás Erzsébet, az olvasókör elnöke,

kulturális és civil tanácsnok.

- Az ülésünkön a második félév terveirõl is szó esett. Például

Szüreti Mulatsággal, kiállítással, író-olvasó találkozóval, és

adventi gyertyagyújtással is színesítjük a településen élõk

mindennapjait – zárta mondandóját.
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Kovács Márk 
is fellépett a Szigeten

Idén egy székkutasi fiatal, Kovács Márk is fellépett a

budapesti Sziget Fesztiválon. A 17 éves diák szaxofonosként

képviselte Székkutast. 

- Az egész úgy kezdõdött, hogy egy barátom küldött egy SMS-

t, hogy szüksége lenne egy szaxofonosra a Sziget Fesztiválon,

mert aki elvállalta a szereplést, végül lemondta. Nem gondol-

koztam, azonnal igent mondtam a felkérésre – kezdte beszélge-

tésünket Márk. 

- Soha nem jártam még fesztiválon, ezért örültem, hogy egy-

bõl a Szigetre hívtak. Hihetetlenül jó volt fellépni, nagyon jól

éreztem magam. A hét minden napján játszottunk, dél körül

indulókat, este keringõket és polkákat – mesélte a székkutasi

fiatal. 

- A Szigetet egy nagyvároshoz lehetne hasonlítani, mert

pörgõs és mindig történik valami. Egy rossz szavam sem lehet,

az ellátás és a közönség is kiváló volt – zárta a 17 éves fiú, aki

zenemûvészeti szakközépiskolában tanul, ugyanis szaxofonos

szeretne lenni. 

133 tanuló kezdi 
a tanévet Székkutason 

Szeptember másodikán kezdõdik a tanév. Idén új

tantárgyakat is bevezettek, az elsõs és az ötödikes tanulók

hittant, valamint erkölcstant, etikát tanulhatnak. 

- Az elmúlt években folyamatosan csökkent a gyermekek

száma. Idén nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, 133 tanuló

ül az iskolapad mögé – nyilatkozta Tembel Tibor, a hódmezõvá-

sárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Székkutasi Gregus Máté

Tagintézményének vezetõje. 

- A hittan és az etikaoktatásról már tavasszal felméréseket

készítettünk. A nagycsoportos, illetve a negyedik osztályos

szülõket kérdeztük arról, hogy a gyerekeik melyik tantárgyat

tanulják. A túlnyomó többség az etikát választotta, az elsõ és az

ötödik évfolyamban két-két diák tanul majd katolikus hittant -

folytatta Tembel Tibor, aki hozzátette, 91 tanuló részesül ingye-

nes tankönyvcsomagban.

A tanévnyitót szeptember elsején, 17 órakor tartják. 

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
A települési önkormányzatoknak az ebrendészeti fel-

adataik elvégzése érdekében háromévente ebösszeírást

kell végezni, majd a beérkezõ adatok alapján elektronikus

nyilvántartást szükséges vezetni.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben az álta-

lunk küldött nyomtatványt Ön még nem juttatta el a

Polgármesteri Hivatalban vagy a Könyvtárban található

gyûjtõdobozba, úgy 2013. augusztus 31-ig még megteheti. A

nyomtatvány beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatalban és a

Könyvtárban is.

Székkutasi Polgármesteri Hivatal

Kirándulásokban is
bõvelkedett az elmúlt tanév

A 2012/2013-as tanévben sem unatkoztak a székkutasi

diákok, hiszen rengeteg kalandot tartogatott számukra

ez az év is. A nyári szünethez közeledve megkezdõdtek az

osztálykirándulások, így a fiatalok kipihenhették az

egész éves „fáradalmaikat”. 

Az elsõ és második osztályosok a Nagymágocsi Kastély-

parkot látogatták meg, míg a harmadikosok május elején

Fábiánsebestyénen jártak. A negyedik osztályos tanulók két

nap alatt igyekeztek felfedezni Magyarország ökoturisztikai

szigetét, a Tisza-tónál vakációztak. A kalandozások sorából

Eger és környéke sem maradhatott ki. Az északkelet-

magyarországi települést az ötödik, a hatodik és a nyolcadik

osztályosok is meglátogatták. 

Az idei évben a hetedik osztályosok lógnak csak ki a sorból,

õk ugyanis nem a belföldön barangoltak, hanem a Vajdaság-

ban. A „Határtalanul” program keretében, a Klauzál Gábor Ál-

talános Iskola sikeres pályázatának köszönhetõen, 40 fõ hete-

dikes diák, köztük a székkutasi iskolából hat tanuló vehetett

részt osztályfõnökükkel együtt a május 13-tól 17-ig tartó

kiránduláson. A programok azonban itt még nem értek véget!

A 2012/2013-as tanévben nyújtott tanulmányi eredménye

elismeréseként 45 diák vett részt a Kovács Gábor és

Székkutas Község Önkormányzat által finanszírozott június

10-i budapesti jutalom úton.

Lázár János országgyûlési képviselõ jóvoltából 17

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ

székkutasi gyermek és 3 felnõtt kísérõjük juthatott el ingye-

nesen a Kecskeméten megrendezett Nemzetközi Repü-

lõnap és Haditechnikai Bemutatóra augusztus 4-én. 

A gyermekek kirándulásaihoz nyújtott támogatás összege

több mint 1 millió Ft. A pénznél azonban sokkal fontosabb az

információáradat és a pozitív hatás, mely a diákokat éri az

utazás alkalmával. Továbbá az osztályok valódi közösségé

válását is nagyban meghatározzák a tanítási órán és iskolán

kívül is megélt együttes események.

Egy-egy kirándulás alkalmával mindig újabb és újabb

élménnyel gazdagodunk, melyek örökre az emlékezetünk-

ben élnek. 

A tanulóknak a következõ tanévre is legalább ennyi felejt-

hetetlen napot, és szép élményeket kívánunk!


