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Megjelenik minden hónapban
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Vívni tanulnak a gyerekek
8. oldal

Megszületett Székkutas első babája
3. oldal

Együtt nevettek a székkutasiak
7. oldal

Kerekasztal megbeszélést tartottak
2. oldal

Lázár: Munkával teli esztendők következnek
„Tőlem, mint képviselőtől elsősorban azt a segítséget várják, hogy az életminőség javuljon, és a kilátástalan szociális helyzetben munkához és fizetéshez jussanak” – mondta Lázár János.
(Írásunk az 5. oldalon)
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Szél István: „A kistérségben Székkutason
a legerősebb a közösségi és civil összefogás”
Szél István, Székkutas polgármestere és a helyi civil egyesületek
vezetői kulturális kerekasztal megbeszélést tartottak január 12-én, a
Művelődési Ház földszinti tárgyalótermében, ahol a 2015. év kulturális eseményeinek időpontjait is
egyeztették.
Székkutason minden év elején kulturális kerekasztal megbeszélést tartanak, egyfajta évindító rendezvényként.
Szél István elmondta, hogy 2015. kihívásokkal teli év lesz
Székkutason. A településen szennyvízberuházás és új szemételhelyezési- és szállítási rendszer kiépítése kezdődik meg,
továbbá korszerűsítik a 47-es főutat és ivóvízminőség-javító
program is indul. Folytatódik a Sportcentrum fejlesztése is:
megépül egy korszerű műfüves labdarúgópálya, illetve kialakítanak egy wellness-részleget is. Megvalósul az óvodai mosdók
felújítása, és folytatódik az önkormányzat udvarán található
tároló szín építése is. A biztonságtechnikai beruházás keretén
belül a kamerarendszer kiépítését a Művelődési Ház és a főtér
irányába bővítik.
Kilenc és félmillió forintból felújítják az iskola teljes tetőszerkezetét. A Művelődési Ház felújítási munkálatai is tovább zajlanak, új irodák kapnak az épületben helyet: a körzeti megbízotti
iroda, az Agrárszolgáltató Iroda, a Családsegítő Szolgálat irodája, továbbá lesz egy bérelhető iroda is. A költségvetés előre láthatólag 220 millió forint lesz, ebből több mint 20 millió forintot
fordítanak majd fejlesztésekre.
„A hódmezővásárhelyi kistérségben Székkutason a legerősebb a közösségi és civil összefogás” – fogalmazott Szél István.
Minden rendezvény civil elképzelésből valósul meg, az önkormányzat támogatásával. A polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben több mint 350 millió forint fejlesztési forrás volt, amelynek a civilek voltak a kedvezményezettjei.

A csatornázás is szóba került a kerekasztal megbeszélésen.
A beruházó márciusra ígérte a munkakezdést, amely a falun belül, és a szennyvíztisztító telepen fog megkezdődni. A munkálatok a tervek szerint augusztus 31-ig befejeződnek.
A tavalyi évben befejeződött a közel 350 millió forintos Leader pályázatsorozat – amelyben a civilek jelentősen kivették
a részüket – amelyből megújult a Művelődési Ház, a Sportcentrum és a katolikus templom is.

Szél István elmondta: az önkormányzat minden rendezvényt
támogat. Az ősz végén egy könyv kiadását tervezi a település,
mivel Székkutas idén 65 éves. A régebbi könyv átdolgozását
szorgalmazta a polgármester, amely újkori történészek segítségével valósulhatna meg. Az önkormányzat jelentős hozzájárulással támogatja a könyvet, de közadakozásnak is helyet adnak.
Emellett egy régi és jelenkori fotókat is tartalmazó kiadvány
megjelentetését is tervezik. A kerekasztal témája volt még az
elszármazottak találkozója, valamint egy képzőművészeti tábor
megszervezése is.
Rozgonyi Ádám

Szívből köszönjük az itt felsorolt családok, magánszemélyek,
14 év alatti gyermekek és civil szervezet által összeállított
„egy doboznyi szeretet” csomagot:
Székkutasi Olvasókör; Patyi Éva; Piskor Szilvia; Olasz Mónika; Ifj. Sajti Mihály; Hunyák Zsuzsanna;
Kis István és családja; Héjjáné Baksa Erika; Kiskővágó Lajos és családja; Dr. Német Zoltánné;
Dovalovszky Dalma; Török Klaudia; Baginé Kenéz Tímea; Kovácsné Rostás Erzsébet;
Prágainé Szabó Terézia; Mucsi Zsuzsanna; Tóth Aranka (4 db); László Csilla (4 db); Szabó Éva (2 db);
Szilágyiné Fejes Ildikó; Domján Lajosné; D. Kis Krisztina; Bánfi Kata; Kalóczkai Éva (2 db könyv);
Tóth Imréné Nagygyörgy Erzsébet; Horváthné Földesi Katalin.
26 fő adományozó
(ebből 1 civil szervezet, a többi magánszemély (2 fő 14 év alatti),
31 doboz, 2 db könyv,
45 fő megajándékozott gyermek.
A csomagokat a szülők a Községi Könyvtárban vették át.
Köszönjük, hogy felajánlásukkal 45 gyermek arcára csaltak mosolyt, tették számukra emlékezetessé a karácsonyt.
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Megszülettek Vásárhely és Székkutas első babái
Két boldog anyuka, karjaikban két gyönyörű kisbabával
– nem is kezdődhetne az év jobban. A vásárhelyi kórházban
az év első hódmezővásárhelyi babáját Kószó Péter, Vásárhely alpolgármestere köszöntötte, 2015. első székkutasi újszülöttjét pedig Rostás Péter, Székkutas alpolgármestere. Az
újszülöttek jól vannak és egészségesek.

Hódmezővásárhely önkormányzata nevében Dr. Kószó Péter
alpolgármester köszöntötte Csáki Boldizsár Zoltánt – az első vásárhelyi gyermeket – és anyukáját. Az alpolgármester elmondta,
hogy a köszöntő rendhagyó volt, mivel Rostás Péter, Székkutas
alpolgármestere is a vásárhelyi kórházba látogatott, mert az
első Vásárhelyen született gyermek székkutasi volt. Dr. Kószó
Péter jó egészséget kívánt az édesanyának és a kisbabának, valamint boldogságot az egész családnak. A hódmezővásárhelyi
önkormányzat nevében pénzügyi támogatással segíti Vásárhely
polgármestere a kisgyermeket és anyukáját. „A gyermek egészséges, minden rendben van vele” – mondta Kristinger Andrea,
Boldizsár édesanyja.
Rostás Péter, Székkutas alpolgármestere, 2015. első székkutasi újszülöttjét, Kizur Annamáriát és édesanyját látogatta meg.
A székkutasi önkormányzat virágcsokorral, vásárlási utalván�nyal, édességgel kedveskedett az anyukának. „Szép és egészséges a baba. Az önkormányzat ajándékának nagyon örülök”
– mondta el Daróczi Melinda, Annamária édesanyja. A kislány
január 2-án, 2670 grammal született.
Rozgonyi Ádám

Biztonságban juthatnak
el munkahelyükre
a székkutasiak
a kerékpárúton
A kerékpározás nemcsak hasznos testmozgást jelent, hanem
biztonságos közlekedést is, amennyiben egy jól kiépített kerékpárúton történik. Az Orosháza és Kakasszék közötti kerékpárútról, a kerékpáros-barát pihenőhelyről és a biztonságos közlekedésről kérdeztük Szél Istvánt, Székkutas polgármesterét, a
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás elnökét.
Az Orosháza és Kakasszék közötti kerékpárút teljes hossza
3525 méter, amelyből 1675 Békés megyét, 1850 pedig Csongrád megyét érinti. A kerékpárút építési munkálatai már 2013
novemberére befejeződtek, azt követően műszaki javításokat
végeztek azon. A pályázatból megmaradt pénzből kerékpáros-barát pihenőhely épült a megye határszakaszán, játszótérrel
és egy öt méter magas kilátóval. A világítást korszerű, napelemes technológia biztosítja. A pihenőhely kialakítására azért volt
szükség, mert a jövőben Hódmezővásárhely és Békéscsaba között is kerékpárutat fognak építeni. A pihenőhelyet a Kardosút
felé vezető turista útvonal is érinteni fogja. - Jelenleg Kakasszék
és Vásárhely között készül a kerékpárosok biztonságos közlekedését biztosító útszakasz – tudtuk meg Szél Istvántól.
Az igényelt támogatás, amely százszázalékos támogatási intenzitású, több mint 315 millió forint volt. A beruházás fontos a
biztonságos közlekedés szempontjából, mivel a 47-es főút forgalmas, és az elmúlt tíz évben sok halálos baleset történt rajta.
Székkutasról sokan járnak vásárolni, ügyeket intézni Orosházára, ahová a kerékpárúton is el lehet jutni. Kakasszékre sok
orosházi és székkutasi lakos jár át dolgozni. Az utat biztonságban tehetik meg a településeket összekötő kerékpárúton.
Rozgonyi Ádám

MEGHÍVÓ
„TANULNI JÓ!”
FIATAL, TEHETSÉGES SZÉKKUTASI
DIÁKOK KÉPES ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA
„Fiatalság, bolondság!” – tartja a mondás; azonban a fiatalkor a kiváló tudás, különleges képesség és tehetség
megnyilvánulásának időszaka is.
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját egy,
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
megrendezésre kerülő élménybeszámolóra,
kötetlen beszélgetésre.
Vendégeink: Pásztor András és Szántai Zsanett
Helyszín: Retro Pince Café
Időpont: 2015. január 30. (péntek), 18 óra
Vendégeink általuk válogatott fotókat mutatnak be,
és zenés műsorral is fellépnek!
Énekel: Szántai Zsanett
Gitáron kísér: Pásztor András
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A szervezők:
		
		
		

Székkutas Községi Önkormányzat
Székkutasi Olvasókör
Retro Pince Café
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2015-ben is fejlődik Székkutas
2015-ben is folytatódnak a fejlesztések Székkutason. Szél
István, Székkutas polgármestere újévi köszöntőjében tér ki
az előttünk álló év legfontosabb beruházásaira, fejlesztéseire.
Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Engedjék meg, hogy mindenekelőtt boldog,
sikerekben és egészségben gazdag új évet kívánjak mindnyájunknak! 2015. új reményekkel kihívásokkal és további megoldandó feladatokkal fog járni. A megkezdett fejlesztések

sal a Művelődési Ház fűtéskorszerűsítését is megoldjuk, mel�lyel a későbbiekben jelentősen csökkenni fog a gázfogyasztás.
Bízom benne, hogy az idei évben teljesíteni tudjuk a magunk
elé tűzött célokat és összefogással eredményesen valósítjuk
meg azokat, hiszen „Székkutas a legfontosabb”.
Szél István
polgármester

Hozd magad formába!
Sportolj Székkutason!
Székkutas Község Önkormányzata az alábbi
foglalkozásokat hirdeti meg ingyenesen
a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1108 kódszámú
„Az egészségesebb Székkutasért” elnevezésű
pályázata keretében:
Pilates
A foglalkozást tartja: Kardos Eszter Éva
Időpontok:
- január 28. 17:15-18:15
- február 4., 11., 18., 25., 17:15-18:15
folytatódnak, és új beruházások is kezdetüket veszik. A munkához minden székkutasi polgár támogatására szükség lesz,
hiszen az egyes beruházások számos kihívást és egyes esetekben próbatételt is jelentenek majd a közösségünk számára.
A csatornázás elkezdése a mindennapokra fog hatást gyakorolni,
amelyhez sok türelemre lesz szükség, de úgy gondolom, hogy az
elvégzett munka végül hasznára válik településünknek. Az előreláthatólag 2015 márciusában kezdődő beruházás során azon leszünk a képviselő-testülettel, hogy a lehető legkörültekintőbben,
a legnagyobb odafigyeléssel kísérjük végig a csatornázás munkálatait, és ez a legkevesebb bosszúságot okozza az itt élőknek.
Jelentős beruházás a 47-es főút korszerűsítése is. Ezen kívül
elkezdődik az ivóvízminőség-javító program, és a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszeren belül az új
szemételhelyezési- és szállítási rendszer kiépítése. Folytatjuk
a Sportcentrum fejlesztését, megépül egy korszerű műfüves
labdarúgópálya, illetve kialakítunk egy wellness-részleget is.
Felújítjuk az óvodai mosdókat és folytatjuk az önkormányzat
udvarán található tároló szín építését is. Tovább folytatjuk a biztonságtechnikai beruházást is, hiszen a mindennapok biztonsága elsődleges szempont egy település életében. A kamerarendszer kiépítését a Művelődési Ház és a Főtér irányába bővítjük.
A 2014-es év végét is jól zárta településünk, hiszen 21 millió
forintos támogatásban részesült Magyarország Kormányának
jóvoltából, Lázár János országgyűlési képviselőnk segítségével.
Ebből a pénzből felújítjuk az iskola teljes tetőszerkezetét, illetve
a Művelődési Ház földszinti felújítási munkálatait is be tudjuk
fejezni. Itt fog helyet kapni egy modern és minden követelménynek megfelelő agrárszolgáltató iroda, a körzeti megbízotti
iroda és a Családsegítő Szolgálat irodája is. Ezzel a beruházás-

Gyógytorna
A foglalkozást tartja: Kruzslicz Péter
Időpontok:
- január 29. 17:00-17:45
- február 5., 12., 19., 26., 17:00-17:45
Alakformáló aerobik
A foglalkozást tartja: Szántai Zsanett
Időpontok:
- január 30. 16:30-17:30
- február 1. 14:00-15:00
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Lázár: 2014 izgalmas év volt,
most munkával teli esztendők következnek
Komoly kihívás az ország egyik legszegényebb választókerületét képviselni, a munkahelyteremtés a legfontosabb
feladat Csongrád megye 4. számú országgyűlési választókerületében – mondta a Lánchíd Rádiónak adott interjújában
Lázár János parlamenti képviselő, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Mindhárom 2014-ben tartott
választást izgalmasnak nevezte Lázár János országgyűlési képviselő. Mint mondta, a
parlamenti választás azért volt
érdekes, mert egy hagyományosan jobboldali-konzervatív
értékeket valló térséget, azaz
Hódmezővásárhelyt összevontak egy hagyományosan baloldalra húzó térséggel, Makóval.
Ennek ellenére a Fidesznek
minden szavazókörben sikerült elnyernie a választók bizalmát, ami az ország egyik
legszegényebb
térségében
óriási felelősséggel is jár.
„Makó és Mezőhegyes között nagy a munkanélküliség, a kilátástalanság és az elkeseredettség, tőlem, mint képviselőtől
elsősorban azt a segítséget várják, hogy az infrastrukturális beruházásokkal az életminőség javuljon, a munkahelyteremtéssel elérni, hogy a kilátástalan szociális helyzetben munkához
és fizetéshez jussanak az itt élők” – hangsúlyozta Lázár János.
Az európai parlamenti választásokról szólva a miniszter kiemelte: ebben a térségben érzékelhető, hogy az emberek
csalódtak az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban, az unió népszerűsége a 2004-es csatlakozás óta
itt egyáltalán nem emelkedett. Ez Lázár szerint részben a
Magyarországgal szemben megfogalmazott alaptalan kritikáknak köszönhető, illetve annak, hogy a választópolgárok
kiszolgáltatottnak érzik magukat a multikkal és az Európai Bizottsággal szemben, amely egyáltalán nem az emberek érdekeit képviseli. „Ezért támogatta a választók többsége a kormánypártok listáját az EP-választásokon, mert fontosnak tartják
az erős nemzeti érdekképviseletet” – mutatott rá a miniszter.

Lázár János a legizgalmasabbnak az önkormányzati választást
nevezte. Emlékeztetett, hogy a választókerületében lévő mind
a 19 településen sikerült olyan szövetséget kötni, amelynek
eredményeképpen fideszes, vagy a jelenlegi kormánnyal szívesen együtt dolgozó, a polgári társadalompolitikát támogató és
képviselő polgármestert választottak meg. „Makón egy húsz éve
regnáló szocialista polgármestert sikerült szűk többséggel,
szoros meccsben leváltani, de
a képviselő-testületben abszolút többsége van a kormányoldalnak, az egyéni választókerületekben elsöprő győzelmet
aratott a Fidesz” – emlékeztetett Lázár, hozzátéve: most
négy, illetve öt kemény, munkával teli esztendő következik.
Az elmúlt időszak eredményeit ismertetve a miniszter
kiemelte az M43-as autópálya
60 milliárd forintos beruházást,
amely érdemben javítja a térségben élők életminőségét és
közlekedésbiztonságát. A Hódmezővásárhelyen elért eredményekkel kapcsolatban kifejtette: a kormánnyal közösen sikerült
megszüntetni a város adósságállományát, és 40-50 milliárd forint értékben olyan fejlesztéseket megvalósítani, ami az itt élők
életminőségén változtatott pozitív irányba. A legjelentősebbnek
a munkanélküliség alakulását tartja Lázár János, mint elmondta, 2010-ben még tíz százalék felett volt a tartósan állástalanok
száma, ez az adat 2014-re öt és hét százalék közé csökkent.
A jövőre vonatkozó tervek közül a miniszter megemlítette, hogy
megépül a 47-es út Vásárhelyet elkerülő szakasza, Orosháza
irányában pedig felújítják az utat. Fontosnak nevezte a Szeged
és Vásárhely belvárosát összekötő elővárosi vasút megépítését,
illetve azt, hogy ebben az uniós költségvetési ciklusban a Brüs�szelből érkező források hatvan százalékát a kis- és középvállalkozások kapják.
Forrás: szegedma.hu
promenad.hu

Kulturális programok februárban
- 2015. február 7. és 28. (szombat), 15 óra: Ökumenikus imanapok a Református Gyülekezeti Házban
- A Székkutasi Olvasókör minden érdeklődőt szeretettel vár 2015. február 13-án (péntek), 17 órai kezdettel
teaestjére a Művelődési Házba. Vendégük Farkas Ferenc
idegenvezető, tanár. Vetített képes úti élmény beszámolója során a vendégek ellátogathatnak Montenegró festői
szépségű tájaira, tengerpartjára. Megláthatják építészeti
csodáit.

- 2015. február 14. (szombat), 14 óra: Székkutasi Líbor Ilona Óvoda óvodásainak farsangi mulatsága a Művelődési Ház nagytermében
- 2015. február 20. (péntek), 14 óra: Gregus Máté Általános Iskola farsangi rendezvénye a Művelődési Ház
nagytermében
- 2015. február 28. (szombat), 18 óra: Vadászbál a
Művelődési Ház nagytermében
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Megkárosították
az önkormányzatot
Egyik napról a másikra valaki felszántotta a Székkutas Község Önkormányzat tulajdonában lévő héthektárnyi
kamillaföldet. A kár több mint egymillió forint.
Szél István polgármester elmondta, a földet a mezőgazdasági
startmunka mintaprogramban művelték. A magyar állam biztosította az önkormányzatnak a területet, amelyet tavaly vetettek
be kamillával.
A földet azonban valaki felszántotta. A község első embere
nem feltételez szándékosságot, de felháborítónak tartja az esetet. Az önkormányzat ismeretlen tettes ellen megtette a feljelentést a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon. – Nagyon nagy
veszteség ért bennünket. Ha csak a vetőmag és az előkészületek
árát számoljuk, már az is több mint egymillió forint – ismertette Szél István, aki hozzátette, minden lehetőséget biztosítanak
arra, hogy a projekt újrainduljon.
Megyeri József

Véget ért az első félév
Január első két hete a Gregus Máté Tagintézményben is a
félévzárás jegyében telt el. 132 diákunk kapja kézhez a félévi értesítőjét január 23-án, pénteken. Az 1-2. osztályosok
tanulmányi munkájukról szöveges értékelést kapnak, közülük 6 kiválóan megfelelt. Az előírt tantervi követelményeket
három tanuló kivételével mindenki teljesítette, sikeresen
zárta az I. félévet, hiszen iskolánk tanulmányi átlaga 4,1 lett.
Négyen pedig kitűnő eredményt értek el.

A Szegedi SZEFO Zrt.

Állásajánlata
Székkutas Község Önkormányzata –
HERBÁRIA Zrt. – Szegedi SZEFO Zrt.
munkahelyteremtő együttműködésében
a Szegedi SZEFO zrt., mint Munkáltató állásajánlatot hirdet gyógynövény alapanyag kézi válogatása, filteres tea
csomagolása, promóciós termékek készítése tevékenységi körökben, munkaköreiben és létszámában:
Munkakör:
Létszám:
Végzettség:
Bérezés:
		

Fióktelepvezető-termelésirányító
2 fő
középfokú
időbér, 122.000 Ft/hó/174 óra
(garantált bérminimum)

Munkakör:
Létszám:
Végzettség:
Bérezés:
		

Kézi válogató szalagmunkás
10 fő
alapfokú
időbér, 105.000 Ft/hó/174 óra
(minimálbér)

Munkakör:
Létszám:
Végzettség:
Bérezés:

Csomagoló
3 fő
középfokú, illetve alapfokú
időbér, 105.000 Ft - 122.000 Ft/hó/174 óra

Tervezetten a munkakörök március hónappal kezdődően
tölthetők be.
Érdeklődés- jelentkezés: Szeged, Tavasz u. 2.
Munkaügy, illetve 62/554054/130 mell.
e-mail: titkarsag@szefo.hu

Másrészt meghatározó időszak ez a 8. osztályosok életében
is, hiszen fontos döntés előtt állnak: közeleg a továbbtanulási
jelentkezési lapok beadásának határideje.
A pályaorientációs tevékenységek keretén belül tanulóink
üzemlátogatásokon vehetnek részt, melyeknek megszervezését az Intézményi Tanács segíti. A héten a Rónasági Pékséggel
ismerkedhetnek meg a 7. osztályos tanulók.
Versenyeredményekről is beszámolhatunk.
Az Arany János magyarverseny első fordulójában elért teljesítmény alapján a 15 felső tagozatos induló közül hárman jutottak
tovább a megyei fordulóba: Bajnóczi Fanni 6.o., Dóda Gréta 7.o.,
Tóth Aranka 8.o. Ennek eredményét várjuk, hisz a Budapesten
megrendezésre kerülő országos versenyre ez alapján hívják be évfolyamonként a diákokat. (Tavaly Tóth Aranka 8. helyezést ért el.)
A Lotz János szövegértési és helyesírási verseny- melyet 7.
és 8. osztályosoknak rendeznek- iskolai fordulójára nyolcan
jelentkeztek. Megyénként a legjobb 20 dolgozat íróját hívják
meg a következő megmérettetésre. Nagy örömünkre mindkét
évfolyamon lesz székkutasi tanuló. Dóda Gréta és Tóth Aranka
2015. január 20-án Szentesen, a megyei döntőben adhat számot
a tudásáról.
A „Nefelejtsek” és a „Száguldó mátrix” elnevezésű tanulmányi versenyek eredményére is izgatottan várunk, hisz itt is már
az országos döntőbe jutás a cél.
A tanulmányi versenyek mellett a II. félévben is számos program, rendezvény vár ránk. Februári programjaink közül szeretném kiemelni, hogy 15-én pályázati forrásból ellátogatunk a
mohácsi busójárásra, 20-án pedig az alsósok és felsősök közös
farsangi mulatságát szervezzük meg a Művelődési Házban.
Patyi Éva
tagintézmény-vezető
A Székkutasi Olvasókör minden érdeklődőt szeretettel
vár 2015. február 13-án (pénteken) 17 órai kezdettel a
Művelődési Házban tartandó teaestjére. A vendég Farkas
Ferenc idegenvezető, tanár lesz. A vetített, képes úti élmény
beszámoló során a résztvevők ellátogathatnak Montenegró
festői szépségű tájaira, tengerpartjára.
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2015. január

Együtt nevettek a székkutasiak
Vidám esten vehettek részt azok, akik január 17-én este a
székkutasi Művelődési Házba látogattak. A jó hangulatot a
Csanádpalotai Kelemen László Amatőr Színtársulat biztosította, amely a Dinnye, A nyúl, és Szabad a vásár című színdarabokat adta elő.
„Nagyon jó volt a közönség” - mondta el lapunknak Szügyi
Andrásné Ilona, a Csanádpalotai Kelemen László Amatőr Színtársulat vezetője. A színjátszókör 1991 óta működik Csanádpalotán, körülbelül 20 állandó taggal. A mostani színjátszók nagy
része a kör oszlopos tagjai, vezetőjük 1991 előtt iskolásoknak
rendezett színdarabokat. Gárdonyit, Csehovot, Móriczot is játszottak már, mostanában pedig Rejtő Jenő és Nóti Károly műveket tanulnak meg. A csanádpalotaiak Délvidéken, Erdélyben
is voltak már vendégszerepelni. Az utóbbi helyszínen a Böjte
Csaba ferences szerzetes által pártfogolt gyerekeknek adtak elő

Hamarosan kezdődik
a csatornázás
A közeljövőben a kivitelezők minden székkutasi utcán és ingatlanon
állapotfelmérést végeznek. A tényleges munkálatok február végén kezdődnek meg – tájékoztatta lapunkat
Hunyák Zsuzsanna.
A jegyző ismertette, a múlt héten
megtartották a rendszeres, csatornázással kapcsolatos koordinációt. Elhangzott, jelenleg a szennyvíztelepnél
a régészeti dokumentáció készül.
Jelenleg még olyan háttérmunkálatok folynak, amelyeket a lakosság
nem érzékel. A kivitelezők hamarosan felmérnek minden utcát
és ingatlant, amelyekről fényképeket és videofelvételeket készítenek. Az állapotfelmérésről természetesen tájékoztatja majd
az önkormányzat a lakosokat.
A tényleges kivitelezés február végén kezdődik meg. A munkálatokkal öblözetenként haladnak a szakemberek. A csatornázással kapcsolatosan az önkormányzat mindig időben tájékoztatja a helyieket, valamint lakossági fórumot is szerveznek a
témában.
Megyeri József

mesejátékot, amelyet erre az alkalomra tanultak meg. A mesejáték mellett pénzadományt, valamint ötezer, a csanádpalotaiak
által sütött palacsintát is vittek.
A színtársulat Kelemen László, az első magyar színigazgató
nevét viseli. Emlékét a róla elnevezett park őrzi a településen,
ahol továbbra is élénk színházi élet zajlik. Megtudtuk, hogy a Budapesti és a Szegedi Nemzeti Színházzal is tartják a kapcsolatot,
és hogy fellépett már náluk a Kecskeméti Katona József Színház
is. Nemrégiben pedig Nemzetközi Diákszínjátszó Tábort rendeztek a településen, Rubold Ödön, Jászai-Mari díjas színművész
vezetésével.
„Nagyon tetszik, főleg az, hogy nagyon sok humort visznek a
csanádpalotaiak az előadásba” - méltatta a műsort Dovalovszki
Dalma, aki Székkutason dolgozik kulturális munkásként, hozzátéve: „nem lehet észrevenni, hogy amatőrök, ugyanis profin
végzik a munkájukat”. Dalma az előadás előkészületeiben és
utómunkálataiban is rész vett. Azt is elmondta, hogy A nyúl című
darab volt a kedvence, amelyben az egyik szereplő azt próbálta
elhitetni a többiekkel, hogy vadászaton volt, miközben lóversenyre ment.
Somodi István és Ildikó elmondta, hogy sajnos nem sokszor
tudnak ilyen programra ellátogatni, és szeretnék, ha többször
láthatnának hasonló színielőadást Székkutason.
Bodzás István 2011 óta tagja a csanádpalotai színjátszókörnek. Elmondta, hogy a színjátszás mellett színdarabokat is ír,
gyermekei számára pedig ugyanúgy nélkülözhetetlen közeget
jelent a színpad. Elárulta, hogy előadás közben sokszor rögtönöz. „Általában Ica néni választja ki a színdarabokat”, de ők is
beleszólhatnak a darabválasztásba. Bodzás István is kiemelte,
hogy a közönség remek volt, és sokat tapsoltak.
Rozgonyi Ádám
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VI. évfolyam 1. szám

Vívni tanulnak a székkutasi gyerekek
November óta ismerkedhetnek a vívással a sportolni vágyó kisiskolások Székkutason. Jelenleg hét fős csoportban
folyik az oktatás a településen. A január 15-i edzésen mi is
ott voltunk.
A felújított székkutasi Sportcentrumba örömmel járnak mozogni az emberek. Ottjártunkkor az idősebb és fiatalabb korosztály is képviseltette magát a tornacsarnokban: a szépkorúak gyógytornán, míg az ifjú sportemberek vívásedzésen vettek
részt.
Ménesi Zsolt vívóedző szerint – aki csapatban felnőtt vidéki
bajnok is volt már pályafutása során – 10-11 éves kortól célszerű
vívni tanítani a gyerekeket, az ennél fiatalabbak ugyanis nem
bírnák fizikailag a tréninget. A január 15-i foglalkozáson változatos feladatokat kellett végrehajtaniuk a tanoncoknak: ugrálókötelezés, felülés, fekvőtámasz, lépésgyakorlat és felfordított
tornapadon való egyensúlyozás is volt. Természetesen a játék
sem maradhatott el: a gyakorlatok között kiütős labdajátékot
játszottak a résztvevők. A vívásban minden egyes mozdulat, tanult mozdulat, ezért ezek elsajátításához időre van szükség, a
kéz és láb mozgására is tudatosan kell figyelniük a tanulóknak.
Annál is inkább, mivel rájuk is vonatkoznak a sportág szabályai. Annyi könnyítés azonban egyelőre van, hogy a legkisebb
korosztály két perceket vív és nem pedig hármat. A direkt kieséses táblán összesen 3x2 percet, a 15 helyett pedig csak 10
találatot kell elérniük.
Lapunknak a fiatal tőrözők is nyilatkoztak. Bajnóczi Csanád,
a székkutasi Gregus Máté Általános Iskola második osztályos
tanulójától megtudtuk, hogy mielőtt vívni kezdett tanulni, már

Kezdődik a vízhálózat
rekonstrukció
Január végén több utcán is megkezdődik a vízhálózat
rekonstrukció az ivóvízminőség-javító program keretében
Székkutason – tájékoztatott Lázár Mária projektmenedzser.
2012. június elsején írta alá a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a
projekttel kapcsolatos szerződést. A cél, hogy a felszínre hozott
rétegvíz az előírás szerinti állapotba kerüljön. A beruházás összköltsége összesen kétmilliárd forint, ebből mintegy másfélmilliárd az Európai Uniós támogatás.
A munkálatok Székkutason 155 millió forintba kerülnek. A
településen már megtörtént a vízműtelepet érintő 125 millió forintos rekonstrukció. Elkészült az új vízgépház, elhelyezték a vezetékeket, illetve a végéhez közelednek a felszín alatti víztározó
belső szigetelési munkálatai is. Itt még a teleprendezés maradt
hátra.
A projektmenedzser ismertette: január végén indul a hálózatrekonstrukció a községben, amely a lakosságot is közvetlenül
érinti. Elsőként a Kossuth, a Szabadság, a Jókai, a Vásárhelyi
és a József Attila utcákon, valamint a Vásárhelyi úton zajlanak
majd a munkálatok, egészen májusig. A lakosok már megkapták az erről szóló tájékoztatót. Lázár Mária felhívta a figyelmet
arra, hogy a földkitermelés miatt a házak bejárói nehezebben
lesznek megközelíthetőek, valamint az utak is szűkülnek. - Ez
azonban megfelelő kivitelezés mellett nem okoz nagy kellemetlenségeket – tette hozzá.
Megyeri József

focizott is, amelyet továbbra sem hagy abba. Elmondása szerint kedvenc gyakorlata az ugrálókötelezés. Nővére, az iskola 4.
osztályába járó Bajnóczi Regina, a televízióban is szívesen néz
vívást. Maczali Balázs Attila, harmadikos diák őszintén elmondta, hogy nehéz a tőrt kézben tartani, könnyebbnek gondolta azt.

Ménesi Zsolt elárulta: nagyon szeretné, ha országos, de akár
nemzetközi szinten is sikeres versenyzők válnának tanítványaiból. Elnézve a gyerekek koncentrált mozgását, kitartását és önfegyelmét, valamint Zsolt elhivatottságát, ehhez minden lehetőség és esély adott.
Rozgonyi Ádám
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