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Elsöprõ gyõzelmet aratott Lázár János
„Az ország sorsát a választópolgárok most a Fideszre bízták. A mi munkánk arról
szól, hogy megpróbáljuk mindenkinek az érdekeit képviselni.”
(Írásunk a 2. oldalon)
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Orbán Viktor: Gyõztünk!
„Kellõ alázattal és méltósággal, ahogy illik hozzánk,
mondjuk ki, minden kétely és bizonytalanság eloszlott:
gyõztünk!” – jelentette ki Orbán Viktor április 6-án késõ este
Budapesten, a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén.
Azt ígérte, azért fog dolgozni, hogy Magyarország „nagyszerû hely” legyen.
A miniszterelnök, a Fidesz elnöke azt mondta, a FideszKDNP olyan átütõ erejû gyõzelmet aratott, amelynek jelentõségét ma még fel sem lehet mérni.
A Fidesz-KDNP európai rekordot ért el, az európai pártok közül a legnagyobb arányú támogatást érte el. Magyarország ma a
legegységesebb nemzet Európában - hangoztatta Orbán Viktor
a IX. kerületi Bálna elõtti téren, amelyet betöltött az ünneplõ
szimpatizánsok tömege.
Orbán Viktor szavai szerint a magyarok "jól hallhatóan"
kimondták, olyan hely újra az ország, ahol érdemes élni, dolgozni, családot alapítani, és az elmúlt négy év vitáit a választók
most egyértelmûen lezárták. Megerõsítették a munkahelyteremtés, a családtámogatás, a nemzeti függetlenség politikáját.
Emellett a választók két dologra mondtak nemet: a gyûlölködésre és az Európai Unióból való kilépésre - folytatta Orbán Viktor,
rögzítve: a választók megerõsítették, hogy az országnak az unióban van a helye, de csak akkor, ha erõs nemzeti kormánya van.
Orbán Viktor köszönetet mondott a választópolgároknak,
hogy elmentek választani és ezzel kiálltak a demokrácia mellett. Köszönetet mondott továbbá a kitartásért, és elkötelezettségért azoknak, akik a Fidesz-KDNP jelöltjeire, listájára szavaztak és köszönetet mondott a „bajtársaknak”, valamint a családtagoknak is. Elmondta, büszke arra, hogy megbízást kapott a
munka folytatására és ígéretet tett arra: minden nap azért fog
dolgozni, hogy az ország „nagyszerû hely” legyen.
„Új és nagyszerû korszak kapujában állunk mindannyian,
arra hívom Magyarország polgárait: lépjünk be ebbe az új és
nagyszerû korszakba együtt” – mondta Orbán Viktor. Csak
együtt juthattunk el idáig, és csak együtt lehetünk újra sikeresek
és tehetjük ismét naggyá Magyarországot – tette hozzá.
Orbán Viktor beszédét azzal zárta: miután gyõztek, még
többet dolgozhatnak, de tudják, hogy van erejük, hogy a
munkát elvégezzék.
Forrás: hirado.hu

Megvan a Fidesz-KDNP
kétharmados többsége
A szavazatok összeszámolásának utolsó mozzanatai
zajlottak le április 12-én, ahol a korábban billegõ legszorosabb választókerületeket is megnyerte a Fidesz-KDNP,
amely így ismét 2/3-os többséget szerzett a Parlamentben.
A szavazatok 99,99 százalékának feldolgozása alapján - az
átjelentkezõk és a külképviseleteken szavazók miatt ugyanis
csak április 12-én tudták befejezni a szavazatok összeszámlálását az egyéni körzetekben - a Fidesz-KDNP országos
listájára 2.264.730 voks érkezett, az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP-re
1.290.804, a Jobbikéra 1.020.476, az LMP-re pedig 269.413 fõ
szavazott. A többi 14 országos listát állító párt nem érte el az
ötszázalékos küszöböt, így nem jutott be az Országgyûlésbe. A
Fidesz-KDNP a listás szavazatok 45,05 százalékát szerezte meg,
az MSZP-Együtt-PM-DK-MLP-lista 25,67 százalékot tudott elérni.
Bejutott még a Jobbik 20,29 százalékos, valamint az LMP 5,36
százalékos eredménnyel.
Mindez azt jelenti, hogy kétharmados parlamenti többséget
szerzett a Fidesz-KDNP az április 6-i országgyûlési képviselõ-
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választáson a szavazatok 99,99 százalékos feldolgozottsága
alapján. A Nemzeti Választási Iroda április 13-ra virradó éjjel közölt adatai szerint a Fidesz-KDNP-nek 133, az MSZP-Együtt-DKPM-MLP-nek 38, a Jobbiknak 23, az LMP-nek pedig 5 mandátuma lesz az új parlamentben. Az egyéni választókerületekben
nem változott meg szombaton a parlamenti választás eredménye a múlt vasárnapihoz képest. A változásra 16 választókerületben volt matematikai esély, de ezekben a körzetekben sem változott a gyõztes személye a 100 százalékos feldolgozottság alapján. Eszerint a Fidesz-KDNP 96 mandátumot, az MSZP-EgyüttDK-PM-MLP pártszövetség 10 mandátumot szerzett az egyéni
választókerületekben.
Forrás: szegedma.hu

Elsöprõ gyõzelmet aratott
Lázár János!
Óriási gyõzelmet aratott dr.
Lázár János országgyûlési képviselõ, Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár az
április 6-ai választáson, Vásárhelyen 20.298 darab szavazatot
kapott, ez 43,7
százalékot jelent, míg Makón 9.783 darabot, ami 44 százalék. Az államtitkárral a Rádió 7 készített interjút.
Rádió 7: Meggyõzõ fölénnyel nyert a Csongrád Megye 4-es
számú választókerületében. Mi volt a tét?
L.J.: Szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt
vettek a szavazáson, és akik késõ este is drukkoltak. A választás
tétje nyilvánvalóan a következõ évek, évtizedek Magyarországának sorsa volt.
Rádió 7: Hódmezõvásárhely és Makó egy körzethez tartozik. Makó hagyományosan egy baloldali település. Mennyire
jelentett ez Önnek nehézséget a kampány és a választások
során?
L.J.: Nem mondanám, hogy Makó baloldali város. Nem
könnyû manapság a politikában eredményeket elérni, a választópolgároknak megfelelni. Igyekeztem ennek az elmúlt 12 évben
eleget tenni, és remélem, hogy a makóiak közül sokan ezt megelõlegezték a bizalmukkal. A választókörzet összes, 19 településén minden szavazókörben elnyertem a választópolgárok bizalmát, igyekszem ezt az elkövetkezendõ években megszolgálni.
Rádió 7: 4 év után is kétharmados többséggel nyert a
Fidesz.
L.J.: Az ország sorsát a választópolgárok most a Fideszre bízták. A mi munkánk arról szól, hogy megpróbáljuk mindenkinek
az érdekeit képviselni. Nagyon fontos, hogy megköszönjem az
indulótársaimnak a részvételt, hiszen a választásokon szavazni
és indulni is komoly felelõsséget jelent. Hódmezõvásárhelyen a
rendszerváltás óta példátlanul 14 jelölt indult. Volt mibõl választani, és volt mit megfontolni a választóknak. Egyformán fogom
képviselni azokat, akik rám szavaztak, és azokat is, akik nem.
Rádió 7: Milyen fejlesztést tart a legfontosabbnak a jövõben a 4-es számú választókörzetben?
L.J.: Errõl majd a választópolgárokkal szeretnék beszélni. Azt
ígértem, hogy májusban, miután leteszem a képviselõi eskümet, visszatérek és rögzítjük a feladatokat. Felkeresem a választópolgárokat, és kérem a segítségüket, véleményüket, javaslataikat. Vásárhelyen és Makón 10-10 pontban foglaltam össze a
teendõket.
Megyeri József
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Átadták a székkutasi Sportcentrumot
90 millió forintból újult meg a
székkutasi Sportcentrum. A létesítmény avatóünnepségén Lázár János
országgyûlési képviselõ elmondta: egy
ekkora községnek hatalmas elõrelépést jelent egy ilyen méretû beruházás.
A Sport- és Egészségnapon rendezett
labdarúgó mérkõzés kezdõrúgását az
államtitkár lõtte.

tésére hatalmas elõrelépés - kezdte Lázár
János. Az országgyûlési képviselõ gratulált a helyi képviselõtestületnek és a civil
szervezeteknek. Hozzátette, a tornacsarnok hozzájárul ahhoz, hogy a mindennapos testnevelést méltó és rendezett körülmények valósítsák meg a községben.
- A létesítmény elsõsorban a helyi fiataloknak jelent mozgási lehetõséget.

ballpályát. A kormány számára kiemelten
fontos az örömsport, az egészség megõrzése és a betegségek megelõzése érdekében - folytatta az államtitkár. - Szél
István célja az volt, hogy a tornacsarnok
kikapcsolódási, mozgási és sportolási
lehetõséget nyújtson, ami eredményezheti, hogy Székkutas élhetõ településsé
váljon.
Ezután Nógrádi Tibor, a Magyar Labdarugó Szövetség Csongrád megyei igazgatója mondott beszédet. - A megyei
labdarúgás egyik ékkövét adjuk át a székkutasiaknak. A felújítás következõ szakaszában a pálya talaja is nemzetközi szintû
lesz - hallhattuk Nógrádi Tibortól.
- Jó úton járunk, hogy a sportpálya a
21. századi követelményeknek megfeleljen, ugyanis a Magyar Labdarugó
Szövetség tájékoztatott, hogy a társasági
adópályázatunk ismét nyert - jelentette
be Horváth Zoltán, a Székkutasi Tömegsport Club elnöke. Hozzátette, 8,1 milliót
fordítanak a pálya rekonstrukciójára, ami
5,6 millió forint pályázati forrásból és 2,5
millió önrészbõl tevõdik össze. A futball-

Székkutas Község Önkormányzata
Sport- és Egészségnapot rendezett április
5-én. A programok reggel a „Fuss az egészségedért!” eseménnyel kezdõdtek, a település utcáin mintegy 60-70 fõ kocogott.
Ezt követõen zumba és mazsorett bemutatót tekinthettek meg a megjelentek,
majd a Sportcentrum ünnepélyes átadása következett.
Elsõként Szél István köszöntötte a
résztvevõket „Nagy öröm számomra,
hogy az elmúlt évek munkája nem volt
hiábavaló, a helyi civilekkel együttmûködve - közel 90 millió forintos pályázati
forrásból - egy új közösségi teret újítottunk fel” - mondta a polgármester, aki
köszönetet mondott a szervezeteknek: a
Székkutasi Gyermekek Tanulását és
Mûvelõdését Segítõ Alapítványnak, valamint a Székkutasi Tömegsport Clubnak.
- Egy Székkutas méretû településnek
90 millió forintot szerezni a sport fejlesz-

Remélem, hogy a gyerekek a tanórákon
kívül is használják az edzõtermeket, a fut-

pálya felújítása a közeljövõben kezdõdik
és augusztusban ér véget.
A nap folyamán - amelyen a jó hangulatról Szeri Csaba, a Rádió 7 és a
promenad.hu munkatársa gondoskodott
- labdarúgó mérkõzést is rendeztek, a
Székkutas TC U19 és a Szentesi Junior FC
U19 csapott össze. A kezdõrúgást Lázár
János végezte el.
Ezt követõen többek között vívást,
kettlebellt és különbözõ táncokat is
bemutattak a rendezvényre látogatóknak, akik ingyenes vérnyomás- és vércukorszint mérésen is részt vehettek. A
programok sorát a Smith&Wessons
rockabilly együttes és a Rockefeller zenekar koncertjei zárták.
Megyeri József
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Sikeresen zárult az Egészséghét
Több százan kapcsolódtak be a Székkutas Község Önkormányzat által szervezett egyhetes rendezvénysorozatba. Az
egészséges táplálkozás, a mozgás fontossága, a stresszkezelés elsajátítása, valamint a betegségmegelõzés fontosságának tudatosítása céljából megrendezett Egészséghéten szûrõvizsgálatokon, elõadásokon és különbözõ egészséges életmóddal kapcsolatos foglalkozásokon is részt vehettek a helyiek. A témában Szél István polgármesterrel beszélgettünk.

Székkutas Község Önkormányzata a TÁMOP-6.1.2-11/1-20121108 kódszámú „Az egészségesebb Székkutasért” elnevezésû
pályázat keretében április 1-5. között Egészséghetet szervezett.
A programok közül nagy népszerûség övezte a stresszkezelõ
gyógymasszázst, de az Egészséges Vásárhely Programiroda
közremûködésével szervezett szûrõvizsgálatokon is közel
kétszáz fõ vett részt.
Szél István elmondta, a rendezvénysorozat részeként - szakorvosok bevonásával - elõadások hangzottak el a víz fontossá-
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gáról, a szívbetegségekrõl, a cukorbetegségrõl és az alkoholizmusról is. A helyi általános iskolásoknak vetélkedõt, míg az
óvodásoknak játékos foglalkozásokat tartottak az egészséges
életmód jegyében. Mindezek mellett pilates, zumba és gyógytorna is várta az érdeklõdõket.
Az egyhetes rendezvényt április 5-én Sport- és Egészségnap
zárta, ahol különbözõ sportágakkal ismerkedhettek meg az
érdeklõdõk (vívás, atlétika, kettlebell, kick-boksz, stb.). A polgármester hozzátette, a cél az volt, hogy a helyiek kipróbálják
azokat a mozgásformákat, amikkel korábban nem találkozhattak a településen. Székkutason önkormányzati támogatással
vívásoktatás is megvalósulhat.
Hatalmas sikert aratott a családi bajnokság, ahol 13 csapat
(80 fõ) mérte össze ügyességét. Nagy népszerûségnek
örvendett a Salátabár is, mely a nap folyamán több mint 200 fõt
látott vendégül, az egészséges ételek kóstolóján.
- Székkutas Község Önkormányzatának egyik legfõbb célja,
hogy a megújult Sportcentrummal a sportélet is megújuljon a
településen, és az „Az egészségesebb Székkutasért” pályázat keretében szervezett foglalkozások, a köztudatba bekerülve rendszeressé váljanak - zárta a község elsõ embere. Megyeri József
A 2014. április 5-én megrendezett Sport- és Egészségnap
alkalmából a Székkutasi Szabadidõ Biliárd Klub is szervezett
versenyeket, melynek eredményei a következõk:
Sakk
Biliárd
I.
Forrai István
I.
Héjja István
II.
Csorba Ferenc
II.
Csorba Ferenc
III.
Borsi Zoltán
III.
Rostás János
Székkutasi Szabadidõ Biliárd Klub
elnöksége
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Idén is osztottak
„szeretetcsomagokat”
Székkutason
250 rászorulón segített Székkutas Község Önkormányzata húsvét elõtt – tájékoztatta lapunkat Szél István polgármester.
Székkutason 2010 óta minden karácsony és húsvét alkalmával úgynevezett „szeretetcsomagokat” osztanak a rászorulóknak. Idén mintegy 450 ezer forintból 250 emberen segített
a település önkormányzata.
A csomagok tartós élelmiszereket, mint például tésztát, házikolbászt, gyógyteát, cukrot, kenyeret és lisztet tartalmaztak. A
három vagy többgyermekes családok duplán kapták meg az
adományt. A 250 fõ közé tartozik a település közigazgatási
területén dolgozó, több mint 100 közmunkás is.
Megyeri József

Húsvéti akadályverseny és
hagyományõrzõ tojásfestés
Húsvéti kavalkádot szervezett Székkutason a település
önkormányzata, általános iskolája és az olvasókör április
15-én. A diákokat és az óvodásokat színes programokkal
várták a szervezõk.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt
2014. április 30-án, délután 15 órára a
Székkutasi Emlékház udvarára
MÁJUSFA állításra.
Programok:
- a fa díszítése és felállítása
- kiállítás megtekintése
- közös éneklés
- zsíros kenyér parti

25 milliárdból újul meg a
47-es út megyei szakasza
Közzétették a Magyar Közlönyben a 47-es számú fõút
Csongrád megyei szakaszainak felújításáról a kormányhatározatot.
A tervek szerint a fõútvonal burkolatának megerõsítésére 13
milliárd 58 millió forintot költ a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. Ebbõl az Orosházát Hódmezõvásárhellyel összekötõ út
megyei szakaszán 20 kilométer kerékpárút is épül.
A Szeged-Algyõ közötti rész külön projekt keretében újul
meg. Erre további 12,68 milliárd forintot fordítanak. Algyõt egy
közel 7 kilométeres szakaszon bicikliút köti majd össze
Szegeddel.
Forrás: szeged.hu

Az általános iskolában a tojásfestés hagyományos, viaszos
írókázással készülõ módszere mellett a festéssel és ragasztással
készülõ díszítéseket is kipróbálhatták a gyerekek, akik az elkészült alkotásaikat haza is vihették, hogy azzal a húsvéti asztalt
díszesebbé tegyék.
Az Emlékházban az óvodásokat és a tanulókat akadályverseny várta. Csoki tojást kaphattak a tojásokat legmesszebbre
gurító fiatalok, míg a másik, szabadtéri feladat során nyuszi
ugrásban kellett a kijelölt távot teljesíteni a versenyzõknek.
A pajtában ügyességi feladatokat teljesítettek a kutasi gyerekek. Hímes tojások feldarabolt képét kellett puzzle módjára
összerakni a vetélkedõknek. A gyorsaság mellett ügyességre is
szükség volt a feladathoz, amely során kanálban kellett vizet
hordaniuk a gyerekeknek két, egymástól néhány méterre lévõ
asztal között. Itt az nyert - szintén csokoládé tojást -, aki a
legtöbb vizet vitte át a megadott idõ alatt.
Blaskó Jánosné, az olvasókör szervezõtitkára a záró feladatról elmondta: fontos, hogy a gyerekek sok zöldséget vigyenek a
szervezetükbe, ezért is szervezték a répaevõ versenyt, amely
során az gyõzött, aki a felszeletelt répából a legtöbbet fogyasztotta el a verseny ideje alatt. A kavalkád így lehetõséget adott
arra, hogy a gyerekek ismerkedjenek a húsvét hagyományaival,
és próbára tegyék gyorsaságukat és ügyességüket is.
Arnay
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A víz és a szív volt a téma
Székkutason
Öt napon át az egészség volt a téma Székkutason, ugyanis
április 1-5. között elsõ alkalommal Egészséghetet tartottak a
településen. Április 2-án délután az „Éltetõ víz”, valamint
"Tudnivalók a szívbetegségekrõl és a szívinfarktusról" címû
elõadásokat rendezték a Mûvelõdési Házban.
A Székkutasi Egészséghét kétmillió forintból valósul meg,
melynek keretében öt napon át különbözõ egészségmegõrzõ
elõadásokat rendeztek, de szûrõvizsgálatokon is részt vehettek
a helyiek.
A második nap a víz, valamint szívünk volt a téma. Elõbb dr.
Marosi Erzsébet, majd dr. Bakos Attila, háziorvos tartott elõadást a Mûvelõdési Házban.
- Ez az öt napos rendezvény fontos a mindennapi munkánk
szempontjából is - mondta dr. Bakos Attila, aki a szûrõvizsgálatok
közül kiemelte a férfiak prosztata-, míg a nõk emlõrák szûrését.
A háziorvos egy átfogó elõadást tartott a szívbetegségekrõl,
valamint a betegségek jeleire hívta fel a figyelmet.
Április 3-án, délelõtt az Egészségházban állapotfelmérésre
volt lehetõség 8-tól 10 óráig, majd a Székkutasi Líbor Ilona
Óvodában a tisztálkodásról tartottak elõadást. Délután az iskolában vetélkedõt rendeztek az egészséges életmód jegyében,
de az óvodában is szerveztek programokat, ugyanis a „Lelki
egészségünk megõrzése” címmel tartottak elõadást. 16 óra 30
perctõl pedig gyógytornára került sor a Mûvelõdési Házban.
A programokon pecsétgyûjtési lehetõségük volt a
résztvevõknek. Azok, akik 15 pecsétet összegyûjtöttek, az április 5-i sportnapon ajándékot kaptak.
A.S.

„Bekukkantó”
az elsõ osztályba
Az általános iskolai beiskolázási idõszak elõtt nyitott kapukkal vártuk a leendõ elsõ osztályosokat és szüleiket a Klauzál
Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézményébe.
Április 11-én a „Bekukkantó” délelõttön a nagycsoportos óvodások szüleikkel és az óvó nénikkel együtt ismerkedhettek a tanító nénikkel, az elsõ osztályban folyó munkával és az iskolai élettel.
Az elsõsök nagy izgalommal készültek az eseményre. Matematika órán a leendõ diákok közösen dolgoztak az iskolásokkal:
mozgásos, érdekes, figyelemfejlesztõ és logikai feladatokat oldottak meg. A számolást igénylõ példáknál is ügyesen szerepeltek
az ovisok. A magyar óra játékos légzõgyakorlatokkal kezdõdött,

majd a mozgásos, a finommotorika fejlõdését segítõ vidám feladatokkal folytatódott. Az elsõsök büszkén olvasták fel az igaz-hamis
állításokat, amelyek megoldásait az ovisok végezték el. Gyorsan és
vidáman elröppent az együtt töltött két óra. A nagycsoportosok
búcsút vettek az elsõsöktõl, de reméljük, szeptemberben iskolánk
új tanulóiként köszönthetjük õket.
Március 25-27-én nyílt napokat tartottunk iskolánkban mind az
alsó, mind a felsõ tagozaton, hogy a szülõk is bepillantást nyerjenek a tanítási órákon folyó oktató-nevelõ munkánkba. Örömünkre
szolgált, hogy sok szülõ és nagyszülõ is elfogadta meghívásunkat.
Nagy érdeklõdéssel és kíváncsian vettek részt a nyílt órákon, figyeltek és megtapasztalhatták, gyermekük miként dolgozik, és
mennyire aktív az órákon.
A nyílt napok jó lehetõséget biztosítanak a szülõi ház és az iskola közötti együttmûködés elmélyítésére, és kapcsolataink további
ápolására.
Forrás:
Patyi Éva
megbízott tagintézmény-vezetõ

Székkutas Területének Hulladéklerakójának
Rekultivációs Kiviteli Terve
(hrsz.: Székkutas 0306/7)
2. Mûszaki leírás (kivonat)
2.1 Létesítmény elhelyezkedése és kialakítása
Székkutas Község Települési Szilárd Hulladéklerakó Telepe a település központjától K-i irányba mintegy 1000 méterre, a település szélétõl 480 méterre található. A
telephelyet a 47-es közútról Székkutast elhagyva, Orosháza
felé haladva, jobbra fordulva lehet megközelíteni. A hulladéklerakó Székkutas település külterületén a 0306/7 hrszon található. A hulladéklerakó területét minden irányból
legelõ területek határolják.
2.2 A hulladéklerakó kialakítása
A hulladéklerakó üzemeltetésének kezdete: 1960-as évek
A hulladéklerakó üzemeltetésének befejezése: 1987
Ellátott települések: Székkutas
Terepszint: 84,60 mBf
89,50 mBf
Hulladékkal szennyezett terület: 3.800,00 m2
Lerakott hulladék mennyisége: 6.000,00 m2
A rendelkezésre álló információk alapján a hulladéklerakóba csak kommunális hulladék és építési törmelék került
elhelyezésre.
Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hulladéklerakó területén nem került elhelyezésre veszélyes hulladék. A hulladékot sem fizikai, sem kémiai, sem termikus,
sem biológiai úton nem kezelték.
A hulladéklerakó csapadékvíz és csurgalékvíz gyûjtésére és
kezelésére semmilyen mûszaki megoldás nem került
kialakításra. A telep nem rendelkezik infrastruktúrával. Õrzése nem megoldott. A telephez burkolatlan út vezet. A
depónia sem alsó, sem felsõ szigeteléssel nem rendelkezik.
A hulladéktest végleges felsõ záró-rétegrendje az alábbiak
szerint került kialakításra:
- tömörített hulladéktest,
- 50 cm vastag kiegyenlítõ réteg,
- betonit szigetelõ réteg,
- mesterséges szivárgó paplan,
- 20 cm kötött, törmelékes talaj, vagy oszt. építési-bontási
hulladék (gyökérzáró réteg),
- 50 cm (rézsûkön 20 cm) kis humusz tartalmú talaj vagy
stabilizált biohulladék,
- 30 cm termõtalaj vagy komposzt,
- rézsûvédelem.
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Épül-szépül a Mûvelõdési Ház
A Székkutasi
Vendégvárók
Közhasznú Egyesülete által megnyert „Székkutas
község fejlesztése” projekt keretében zajlanak a
kivitelezési munkálatok a Mûvelõdési Háznál.
Május elejére befejezõdik a korábban megkezdett külsõ nyílászárók cseréje, azok szakszerû beállítása, mellyel párhuzamosan halad majd az épület új homlokzatfestése, helyenként
(az egybefüggõ üvegfelületeknél) kiegészítõ hõszigeteléssel. A
Mûvelõdési Ház külsõ felújítását követõen folytatódhatnak a
munkálatok a Területi Gondozási Központ elõtti térnél is, hiszen
minden - a kivitelezés folytatásához - szükséges szakhatósági
engedély és hozzájárulás rendelkezésre áll.
A Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítõ Közhasznú Egyesület „A székkutasi piac és fõtér fejlesztése, parkolók megújítása” projekt esetében is kiállították az építkezések folytatásához szükséges szakhatósági engedélyeket, így augusztusra a
Mûvelõdési Ház szoborpark felõli oldalán, valamint a Béke
utcán (a Polgármesteri Hivatal elõtti útszakaszon) is befejezõdhetnek a kivitelezési munkálatok.
A Székkutasi Önkormányzat saját finanszírozásából a
Mûvelõdési Ház belsõ tereinek felújítása is megkezdõdött,
jelenleg a nagyszínpad festése zajlik.
Megyeri József

Büszkék lehetünk
a székkutasi diákokra
Az elmúlt idõszakban számos versenyen vettek részt és
szerepeltek eredményesen a Székkutasi Gregus Máté Általános Iskola tanulói.

Március 31-én az Orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban
11 csapat részvételével szerveztek német nyelvû országismereti
vetélkedõt. A Horváth Zsanett, Tapodi Renáta és Tóth Aranka 7.
osztályos tanulókból álló csapatunk mindössze 3 ponttal maradt le a dobogó legfelsõ fokáról, s végzett az elõkelõ III. helyen
a 7-8. osztályos kategóriában.
Március végén rendezték a Bendegúz nyelvész verseny
megyei döntõjét, ahová Bajnóczi Fanni (5.oszt.), Dóda Gréta
(6.oszt.)és Tóth Aranka 7. osztályos tanuló jutott be. Aranka folytatva eddigi szép szereplését - a 4. helyen végzett. A Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny megyei döntõjének is résztvevõje
volt Tóth Aranka, aki nem csak iskolánkat, hanem a kistérséget
is képviselte. A Makón megrendezett Tudásbajnokság megyei
döntõjében szintén a hetedikes diáklány képviselte iskolánkat.
Április 8-án az alsósok részére szervezett városi szavalóversenyen iskolánkat 4 tanuló képviselte, melyen Gugcsó Mirtill
1.osztályos tanuló különdíjban részesült.
A pályaorientációs tevékenységek körében, az üzemlátogatások sorát folytatva a 7.osztályos tanulók a CSOMIÉP-nél
jártak üzemlátogatáson, az Intézményi Tanács kezdeményezésének köszönhetõen.
Folyamatosan részt veszünk az önkormányzat és a civil
szervezetekkel közösen szervezett sport-és kulturális rendezvényeken. Örömmel vették birtokba diákjaink a szépen felújított sportcentrumot, szavaltak a költészet napi megemlékezésen, de a húsvétváró kavalkád színes programjaiba is lelkesedéssel kapcsolódott be iskolánk apraja-nagyja.
Forrás:
Patyi Éva
megbízott tagintézmény-vezetõ

Családi események
március hónapban
Születés: Ambrus Beáta és Lászlai Ferenc Attilának Szófia
Anna utónevû gyermekük.
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Bányai István Emil, Dúzs Pálné Nagy Ida
Erzsébet, Földházi András Imréné Héja Erzsébet Regina,
Kovács Istvánné Abonyi Eszter és Oláh Lajos.
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Olvas, sepreget és fõz is
Marika néni
A 90 éves özv.
Deák Jánosné Gulyás Máriát köszöntötték Székkutason
április 5-én. Az ünnepeltet a családi
ebéden a helyi képviselõtestület nevében Rostás Péter
alpolgármester is
megajándékozta.
Özv. Deák Jánosné Gulyás Mária
1924. március 27-én
született Pósahalmon. Nehéz gyermekkora volt, édesanyját nagyon hamar, öt évesen elvesztette.
1948-ban ment férjhez, három gyermekük született. Hét
unokával és hat dédunokával büszkélkedhet. Sokáig háztartásbeliként végezte a munkáját, késõbb tsz-ben szakácsként is dolgozott, de nem riadt el a férfi munkáktól sem.
Április 5-én, a székkutasi Fûzfa Sörözõben a helyi képviselõtestület nevében Rostás Péter alpolgármester köszöntötte
az ünnepeltet. „Tûrhetõ az egészségi állapotom, bár gyengébb
vagyok, mint régebben” - mondta Marika néni, aki jelenleg
egyik gyermekével él. Napjait legtöbbször olvasással tölti, de a
házimunkát a mai napig elvégzi, sepregetni és fõzni is szokott.
Marika néni meghatódva vette át a helyi képviselõtestület ajándékát: a virágcsokrot, az emléklapot és a doboznyi desszertet.
Szerkesztõségünk ezúton is boldog születésnapot kíván az
ünnepeltnek!
Megyeri József

A költészet napi programban részt vettek a székkutasi általános iskolások is, akik közül többen a nagymamájukkal együtt
álltak ki a közönség elé. A programot összeállító Blaskó
Jánosné, az olvasókör szervezõtitkára elmondta: örömmel látta,
hogy a fellépõk között ott van Szabóné Erzsike néni, és hatodikos unokája, Szabó Gabriella, valamint Tóthné Forgó Katalin
mellett itt volt unokája, Bodó Beáta, akiket arra invitált, hogy
együtt kiállva szavaljanak.
A Nyugdíjasklub Kék Ibolya Dalköre erre az alkalomra
megzenésített Petõfi verseket választott, így hallhatta a
közönség a költõ Befordultam a konyhára és a Távolból címû
költeményét - énekelve.
Arnay

Székkutas Község Önkormányzata ezúton
szeretné köszönetét kifejezni Tóth Ferenc
deszki rózsakertésznek a felajánlott rózsatövekért,
melyekkel szebbé varázsolhattuk településünket.

Nagymamák és unokák
együtt szavaltak
Már hetedik éve, hogy a Székkutasi Olvasókör a magyar
költészet napja tiszteletére mûsort szervez. Április 11-én a
község Emlékházában óvodások, iskolások és nyugdíjasok
gyûltek össze, hogy a költõk elõtt versekkel tisztelegjenek.
A mûsort a székkutasi óvodások Százszorszép csoportja
kezdte. Mint azt Lakiné Papp Éva elmondta, nagyon sok verset
tanítanak a gyerekekkel, akiket a verses foglalkozás elõtt
ráhangolnak a vers témájára, és a kicsik hallás után tanulják
meg a ritmusos, rímes, dallamos sorokat. Az óvónõ hozzátette:
a vers a gyerekeknek azért is fontos, mert általa fejlõdik a
beszédkészségük, nyelvismeretük, és a verseken keresztül
megszeretik a szépet, és a szép beszédet is.
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