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Szeptembertől napi háromszori ingyenes étkezés 
jár a bölcsődés és óvodás gyermekeknek

Szeptembertől napi háromszori ingyenes étkezést biztosítanak a 
bölcsődés és óvodás gyermekeknek – ismertette a kormány döntését 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Lázár János elmondta: csak a leggazdagabb szülőknek kell térí-
tési díjat fizetni, az ingyenes étkezés pedig 320 ezer gyermeket érint 
majd.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy a 25 és 55 év közötti mezőgaz-
dasági dolgozókra is kiterjesztik a munkahelyvédelmi akciótervet, s az 
érintettek foglalkoztatását 14,5 százalékos járulékkedvezménnyel segí-
tik.

Forrás: mti.hu

Megkezdődött a gerinchálózat kiépítése 
Székkutason

A szennyvíz-beruházási projekt kereté-
ben – a házi bekötések mellett - megkezdő-
dött Székkutason a gerinchálózat kiépítése. 
A munkálatok jelenlegi fázisáról beszél-
getett a Rádió 7 április 14-i Napraforgó 
műsorában Szél István, Székkutas polgár-
mestere, Fodor Artúr, a Duna Aszfalt Kft. 
művezetője, valamint Hunyák Zsuzsanna, 
Székkutas község jegyzője. A műsorvezető 
Soós Kata volt.

Székkutason március 9-én kezdődtek meg a 
csatornázási munkálatok a Székkutas Község 
szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításá-
nak fejlesztése elnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0028. számú projekt keretében, melynek 
megvalósítási ideje 2013 júliusa 2015 októbere 
között van. Az 1. 368.453.468 összegű támoga-
tásból megvalósuló projekt első fázisában a 
házi bekötéseket kezdték meg, most már azon-
ban a gerinchálózat kiépítése is elkezdődött. A 
gerincvezetékbe csatlakoztatják be a házi ve-
zetékeket, vagyis ezen keresztül jut el a szennyvíz a tisztítóte-
lepre.

- Az önkormányzat legfontosabb feladata a koordinálás. A 
község vezetése magára vállalta a házivezetékhez szükséges 
alapanyagok megvásárlását, ami által több tízezer forintos lehet 
a megtakarítás – mondta el Szél István polgármester. A lakoso-
kat tájékoztatják arról, hogyan lehet hozzájutni az ún. narancs-
sárga csövekhez. A szórólapokon kívül egyéb fórumokon is fo-
lyamatosan tájékoztatta az önkormányzat, illetve a kivitelezést 
végző cég a lakosokat: a honlapon keresztül, facebookon, illetve 
a Rádió 7 is segítséget nyújt ebben.

A házi bekötéseket akár saját maguk is elvégezhetik a lako-
sok, azonban ilyenkor csak egy műszaki szakember hozzájáru-
lásával temethetik be a vezetéket. Ha alvállalkozóval végeztetik 
ezt el, erre nincs szükség, hiszen alapból szakember végzi el a 
műveletet.

A település bekapcsolása a csatornahálózatba számos előny-
nyel jár majd. Ezek közül az egyik, hogy a talajvíz csökkenni 
fog, így a belvízhelyzet további javulása várható Székkutason. 
Alapvetően javulnak a higiéniás körülmények is a települé-
sen, illetve a lakosokra nézve költséghatékonyabb is lesz ez a 
megoldás. Novembertől indul el a próbaüzem. Ez idő alatt az 
újonnan becsatlakozóknak nem kell fizetniük a csatornadíjat, 
akik már csatornázott ingatlanban laknak, ennek összege 295 
forint köbméterenként. Ezzel szemben, akik nem csatlakoznak 
be a szennyvíz-elvezető hálózatba, továbbra is fizetniük kell a 
szippantásért, valamint talajterhelési díjat kell fizetniük, aminek 
összege 1800 forint köbméterenként.

Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe. Készült az Európai Unió 
támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, Székku-
tas Község Önkormányzat megbízásából.

Égető Réka
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Az elmúlt években teljes egészében megújult az iskola 
épületének külső homlokzata, az udvara, valamint új szá-
mítógépek és intelligens táblák kerültek beszerzésre a tan-
termekben.

Az intézmény egyik fő hiányosságaként jelentkezett, hogy a 
főépület tetőszerkezete korszerűtlen és elavult volt, melynek 
következtében több tantermet érintően folyamatosan beázott. 
Az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdeké-
ben történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1826/2014. 
(XII.23.) Korm. határozat értelmében a Belügyminisztérium tá-
mogatásával egy közel 10 millió forintos beruházás keretében 
1,5 mm PVC alapú csapadékvíz elleni szigetelést valamint 10 
cm vastag hőszigetelést is kapott a főépület és a két tantermes 
régi épületszárny tetőszerkezete, közel 1000 m2-nyi felületen. 
A projekt eredményeként megszűnt a beázás, valamint az is-
kolaépület fenntartási költsége (fűtésköltsége) is jelentősen 
csökkenni fog a hőszigetelésnek köszönhetően.

Tízmillió forintból újult meg  
az iskola tetőszerkezete

Székkutasi diákok 
kirándultak  

a fővárosban
Budapest nevezetességeivel ismerkedtek a község tanu-

lói.
Igazán jól kezdődött a tavaszi szünet a Gregus Máté Tagin-

tézmény tanulóinak, hiszen április 2-án egy csodálatos napot 
tölthettek Budapesten, és ismerkedtek meg a főváros neveze-
tességeivel, köszönhetően a TÁMOP3.3.8.12/02-2012-0033.sz.  
„Esélyegyenlőségi alapú fejlesztés Székkutason” projektnek. 

Először a Várkert Bazárban tettek sétát, majd a Várban az őr-
ségváltást is megnézték. Délután a Mezőgazdasági Múzeumban 
az állandó kiállítások mellett a Kaland a dzsungelben című in-
teraktív felfedező túrán is részt vehettek. 40 tanulónk a kísérő 
pedagógusokkal együtt kulturális élményekkel gazdagodva tér-
hetett haza.

Patyi Éva

 M E G H Í V Ó 
  

A Székkutasi Olvasókör tisztelettel meghívja Önt és  

kedves családját  

A Székkutasi Művelődési Ház nagytermében 

2015. április 25-én 15 órakor tartandó 
 

VII. Hagyományőrző 

Gyermek Néptánc Gálára 
 

Fellépnek: 

Orosházi Katolikus Ált. Isk. Kaláris Gyermek 

Néptánccsoportja: 

„Hazaszeretetről énekkel, jelbeszéddel” 

BFMK - Kiscsillag Néptánccsoportja: 

„Rábaközi kislakodalmas” 

Székkutasi Olvasókör Napsugár I. Néptánccsoportja: 

„Sárga csikó” 

BFMK – Csicsergők Néptánccsoportja: 

„Gólya-gólya gilice” 

Székkutasi Olvasókör Napsugár II. Néptánccsoportja: 

„Galgamácsai lakodalmas” 

BFMK – Bóbita Néptánccsoportja: 

„Bújócskázunk” Mezőföldi játékok és táncok 

BFMK – Kiscsillag Néptánccsoportja: 

„Libalegelőn” Somogyi játékok és táncok 
 

ÖSSZTÁNC AZ ÁRENDÁS NÉPTÁNC EGYÜTTESSEL. 

   
Minden érdeklődőt szeretettel várunk: 

a Szervezők 
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Apraja és nagyja – mind szavalja
Már hagyományosnak mondhatóan emlékeztek a költé-

szet napjára április 10-én, Székkutason.
Összegyűlt a község apraja-nagyja, hogy a Székkutasi Olva-

sókör és a Községi Könyvtár szervezésében megemlékezzen a 
József Attila születésnapjához kötődő költészet napjáról. Az óvo-
dásoktól a szépkorúakig ünnepeltek versekkel.

Szabó Emese kulturális tanácsnok választása – talán – éppen 
ezért (is) esett Weöres Sándorra, akit leginkább onnan ismer a 
köztudat, hogy egészen kis korában találkozhatott az ún. gyermek-
verseivel, melyek azonban nem pusztán gyermekeknek szólnak. A 
költő életét mutatta be előadásában, ahol kitért arra a fontos tény-
re, hogy mélységek húzódnak Weöres Sándor versei zeneiségének 
sodró ritmikájában. A gyerekek csodálhatták a sorok csengését, a 
felnőttek pedig elgondolkodhattak a bennük lévő létrán.

A Ficánka óvodás csoport tavaszi műsorával szórakoztatta a 
közönséget: „ahogy az ember hallgatta, végignézte műsorukat, 
egyszerűen mosolygott, és úgy érezte, hogy szép a világ és bol-
dog” – nyilatkozott csillogó szemmel Blaskó Jánosné, a Székku-
tasi Olvasókör szervezőtitkára, a költészet nap eseményeinek a 
levezetője.

Őket követték az általános iskolás szavalók – csapatban és 
egyesével is. Ezt már csak a nyugdíjasok izgatott fellépése tudta 
jobban fokozni, akik az elme-felejtésére rácáfolva mondták a 
verseket.

G.

Izgalmas, interaktív programokkal csigázták fel Székku-
tas pöttömjeit március 27-én délután, hogy a húsvétot már 
felkészülten, és felfokozott izgalommal várhassák.

A térségünkben – talán – elsőként Székkutas közössége volt 
- nagypéntek előtt egy héttel -, aki elindította a húsvétolás köré 
csoportosuló programokat. Még alig ocsúdtunk fel a farsangból 
és téltemetésből, máris itt a tavasz. És hozta magával a keresz-
tények egyik (ha nem a) legfontosabb ünnepét is, a húsvétot.

A húsvéti készülődés alkalmából a Községi Könyvtár mun-
katársa az önkormányzat együttműködésével egy nagyon szép 
programot szervezett. A gyermekek készíthettek hagyományos 
tojásfestő technikával húsvéti tojást, színezhettek, rajzolhattak. 
A kulturális munkatársak nagyon sok érdekes – papírból kivág-
ható – díszt készítettek, melyeket aztán közösen vághattak ki a 
gyermekek.

Voltak olyan játékok is, amelyekkel az egészen picik is tudtak 
játszani. Az óvónők pedig – húsvéthoz kapcsolódó – kis verseny-
játékokkal is lekötötték a gyerekek energiáit és figyelmét. Volt 
versikére nyusziugró verseny, aztán az „erre csörög a dió” nyo-
mán bekötötték a játékos szemét kendővel, néhány csoki tojást 
szétszórtak a szőnyegen, majd a többiek lelkes irányítása mel-
lett kellett ezeket megtalálni. De gurítottak tojást is, ahol az volt 
a cél, hogy minél közelebb sikerüljön helyezni a nagy tojáshoz 

A húsvétra készülődtek
így a kis tojásokat. És nem maradt ki a kanálon egyensúlyozós 
versenyszám sem.

Tehát sok izgalmas, mozgalmas eseménnyel készülődtek a 
húsvétra, melyen nagyon jól érezték magukat a gyerekek, és egy 
igazi családi program kerekedett a húsvétvárásból. G.
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Székkutason több ut-
cát érint az ivóvízminő-
ség-javító program. A 
községben a vízmű-tele-
pet is felújították. Április 
végén már a próbaüzem 
is elindulhat – tájékoztat-
ta lapunkat Lázár Mária 
projektmenedzser.

A Hódmezővásár-
hely-Mártély-Székkutas 
Ivóvízminőség Javító Ön-
kormányzati Társulás a 
korábbi években pályáza-
tot nyújtott be az ivóvíz-
minőség-javító program 
megvalósítására. A tár-
sulás erre a célra másfél 
milliárd forint Európai Uniós támogatást kapott, amelyhez a 
magyar kormány is hozzájárult, így a projekt közel kétmilliárd 
forint értékű.

A beruházás során összesen nyolc vízellátó rendszert fejlesz-
tenek. A cél a víz arzén- és ammóniamentesítése, ugyanis az 

uniós előírások meghatározzák, hogy az említett anyagok mek-
kora arányban lehetnek a vízben. 

Székkutason a vízműtelepet is rekonstruálták. Ennek munká-
latai 95 százalékban elkészültek, már csak a tereprendezés van 
hátra. A három hónapos próbaüzem április végén indulhat. Az 
első hónap lesz az úgynevezett tesztüzem, azonban a lakosok 
nem éreznek majd fennakadást.

Az ivóvízhálózat rekonstrukció a községben hat utcát érint. A 
József Attila utcában már befejezték a munkálatokat, a Kossuth 
utcán a visszatöltések vannak folyamatban. A Szabadság utca is 
csaknem elkészült. A Vásárhelyi úton a csatornázás miatt csak 
a hónap végén folytatják a kivitelezést, hogy ne akadályozzák 
egymást a szakemberek. A Jókai utcában harminc százaléknál 
tart a korszerűsítés.

Az utak helyreállítása májusban történik meg.

Megyeri József 

A hónap végén indul az ivóvízminőség-
javító program próbaüzeme

Új szolgáltatások  
a Sportcentrumban
A székkutasi lakosok a pilates, a gyógytorna, az aerobik 

és a cross training mellett hamarosan jógára és Kriston intim 
tornára is járhatnak a Székkutasi Sportcentrumba.

A jóga ősi indiai művészet, amelynek a célja a test, az 
elme és a lélek közötti harmónia kialakítása. A mai rohanó 
és stresszes életmód sokakat indít arra, hogy megkeressék 
a lazítás és a befelé figyelés hatékony módját. A jógagyakor-
latok megerősítik és rugalmassá teszik a testet, javítják az 
általános egészségi állapotot, érzelmi stabilitást hoznak és 
megtisztítják az elmét. A jóga segít az energiaszint növelésé-
ben és fejleszti a betegségekkel szembeni ellenálló képes-
séget is.

Hrutka Ildikó jógaoktató „Az egészségre nevelő és szem-
léletformáló életmódprogramok a kistérségekben című TÁ-
MOP-6.1.2.-11/3.2012-0002” azonosító számú projekt kere-
tében 2015. május 10-től, vasárnaponként, 16:15-18:00 óra 
között várja a székkutasiakat a Sportcentrumba. Jelentkezni 
az alábbi telefonszámon lehet: +3670/340-46-00. A foglalko-
zás ingyenes.

„Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprog-
ramok a kistérségekben című TÁMOP-6.1.2.-11/3.2012-0002” 
azonosító számú projekt keretében, szintén ingyenesen, 
Kriston intim torna is indul tanfolyam jelleggel. 

Időpontok: 2015. június 20., június 27., július 4. és július 
11. 9:00-12:00 óra között. Jelentkezni az oktatónál, Vörös 
Évánál lehet az alábbi telefonszámon: +3630/652-99-05

Kérjük, csak azok jelentkezzenek, akik előreláthatólag 
mind a négy foglalkozáson részt tudnak venni. 
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Ismét baba-mama 
börzét rendeztek

Második alkalommal szervezték meg Székkutason a Ba-
ba-mama Börzét a Művelődési Ház nagytermében április 18-
án, délelőtt.

Székkutas Község Önkormányzata, a községi könyvtár 
és a védőnői szakszolgálat együttes szervezésében börzéz-
hettek, adhattak-vehettek a helyiek. Húsz árus kínálta por-
tékáit az érdeklődőknek, akik között voltak vásárhelyiek is. 

- A második alkalom már jobban kinőtte magát az elsőhöz 
képest. Nagy érdeklődés övezte a börzét, így kibővítették 
egy használtáru vásárral is. Fontos, hogy piaci napon szer-
vezzük, tehát szombaton, mert így az emberek össze tudják 
kötni a szokásos piaci bevásárlásukkal is - fogalmazott Sza-
bó Emese, a község kulturális tanácsnoka. A kétgyermekes 
anyuka azt a tapasztalatát is megosztotta lapunkkal, hogy 
ugyan sok idős ember él a településen, és kevés a kismama, 
de ők nagyon lelkesen és örömmel vesznek részt a börzén. 
A szervezők mindenre gondoltak, hiszen amíg a szülők a különféle 
portékák között válogattak, addig a gyermekeket játszósarok várta.  
A babaruhától a bicikliig nyílt a termékek tárháza, mindenki 
kedvére böngészhetett.

G.

Edzőváltás Székkutason
A megyei II. osztályban szereplő Székkutas TC közös meg-

egyezéssel felbontotta a csapatot eddig irányító Nagy István 
szerződését, a kispadon a szezon hátralevő mérkőzésein 
Horváth Zoltán vezényli a játékosokat.

A székkutasi klub az edzőváltásról szóló közleményé-
ben is megköszönte Nagy István eddigi munkáját és to-
vábbi sikereket kívántak neki edzői pályafutásához. 
Az új vezetőedző Horváth Zoltán, a székkutasiak elnöke is, va-
lamint a megyeegyben szereplő HFC-nél is elnöki feladatokat 
lát el.

szcs

Családi események:
Március hónapban:

Születés: Kispéter Emese és Vörös Krisztiánnak Zsolt 
Krisztián, Nagy Bernadett és Domján Ferencnek Leila, 
Taskovics Tünde és Kovács Lászlónak Zsombor, Oláh 
Zsuzsanna és Kacsala Gábornak Ármin Gábor utónevű 
gyermekük.

Házasságkötés: Bila Eszter és Egri Sándor

Elhalálozás: Csala Mihály, Ludányi Pál, Bila Miklósné 
Török Eszter, Szántai Lőrinc, Kovács Imre, Fári Istvánné 
Lantos Emília
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Folytatódnak  
a fejlesztések  

a Sportcentrumban

Székkutas Község Önkormányzata a lakossági igényeknek 
megfelelően saját forrásból, több mint 1 millió forint összegben 
bővíti a Sportcentrumban lévő konditermi részleget. A beruhá-
zás keretében sor kerül a helyiség alapterületének növelésére 
és új eszközök beszerzésére is. 
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Minden jog fenntartva!

Idén is megajándékozzák Székkutason az apróságokat és 
szüleiket. Április 17-én és 20-án összesen kilenc gyermeket 
köszöntöttek a község vezetői. 

Édességgel, emléklappal és egy 20 ezer forintos vásár-
lási utalvánnyal kedveskedett Székkutas önkormányzata a 
közelmúltban megszületett gyerekeknek, illetve szüleik-
nek.

- Fontos, hogy a falu fiatalodjon, és ezzel a kis aprósággal 
szeretnénk segíteni a családoknak, akik gyermeket vállalnak – 
mondta el Rostás Péter alpolgármester.

Az idei évben több mint 20 babát várnak összesen – eddig 5 
kisbaba született. Őket is köszöntötték április 17-én, illetve áp-
rilis 20-án.

Rostás Péter és Mihály Ferenc képviselő elsőként Kovács 
Zsomborhoz látogattak el, aki rendkívül népes családba érke-
zett meg majd 8 héttel ezelőtt. – A Kovács családba tízedik gyer-
mekként született a kisfiú, így mindig van, aki segítsen a dajká-
lásban, de főleg a nagyobbak veszik ki a gondozásból a részüket 
– mesélte Zsombor anyukája, Kovács Lászlóné.

Ezzel szemben első gyermeke Jaksa Ritának a három hóna-
pos Gyöngyösi Luca, akinek a szülők nagyon örültek. Az anyuka 
elmondása szerint a kislány nagyon jó baba, leginkább kézben 
szeret lenni.

A Vörös családba harmadik gyerekként jött világra Zsolt, aki 
nagyon nyugodt, jól alszik, eszik. Van is miből, hiszen az anyuká-
nak, Vörös Krisztiánnénak rengeteg teje van. Olyannyira, hogy a 
vásárhelyi kórháznak is folyamatosan szállítanak hétfőn, szer-
dán és pénteken, illetve van egy tejtestvére is a kis Zsoltnak, aki 
ugyancsak Vásárhelyen lakik, és kedden, csütörtökön, valamint 
ha van rá mód, szombaton is behozzák a tejtestvérnek a maxi-
málisan adható nyolc deciliter tejet.

Nagyon aranyos, jó kisbaba Domján Leila is, aki szeret sokat 
aludni, de azért szemmel tartja a környezetét is. Anyukájának, 
Nagy Bernadettnek és párjának két másik gyermekük segít a 
kisbaba körül. Persze, a testvérek leginkább csak nézik, csodál-
ják a csöppséget.

18 hetes Nagy Adrián, aki szintén áldott, jó kisbaba. Az első-
gyermekes Nagy Hajnalka úgy fogalmazott, hogy „életerős kis 
zsurmó”, aki nagyon szeret fürödni és csörgőkkel játszani. Mivel 
első gyermeke, ezért nagyon sokat segít neki édesanyja, illetve 
kishúga is.

Székkutasi kisbabákat köszöntöttek
Április 20-án három kisbabát látogattak meg. Elsőként Vá-

mos Vandát köszöntötte Rostás Péter, Mihály Ferenc és Sza-
bó Emese. Az anyuka, Zsedényi Szilvia elmondta, hogy az öt 
hónapos kislány imád a játszószőnyegen játszani, mindenkire 
mosolyog.

A születése óta nagyon sokat gyarapodott, csak anyatejet kap 
a kislány.

Hogy ne csak az anyukák szemszögéből kapjunk informá-
ciót a gyereknevelés legelső lépéseiről, Sipka László három-
gyermekes apuka is nyilatkozott lapunknak. – Amiben csak 
lehet, mindenben segítek a gyerekek körül. A munka ennek 
sokszor gátat szab, de a próbálok minél több időt a gyerekek-
kel tölteni.

A kis Ákosnak van két nővére, akik közül az idősebb egy picit 
nehezen barátkozott meg az új helyzettel, féltette a pozícióját, a 
kisebbik viszont a kezdetektől óriási kíváncsisággal fordul a pici 
felé – mesélte Sipka László.

Az öt hónapos Oláh Alíz Zsuzsanna egyfolytában mozogna, 
játszana - mondta el anyukája, Krányák Szabina. Párja legin-
kább a fürdetésben segít az első gyermekes anyukának, de a 
nagyszülők is rengeteg mindenben megkönnyítik a fiatal anyuka 
dolgát.

Égető Réka

A Székkutasi Mozgássérült 

Csoport tagjai minden hónap 

első hétfői napján,  

14-16 óra között,  

a Művelődési Ház aulájában 

tartanak fogadóórát.


