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Kutya jó kutyatáp a nyeremény! A Kutyafáját!
Átadták a Székkutason megjelenő Kutyafája kiadvány 

nyereményjátékának díját. Székkutas Község Önkormányza-
ta, valamint a Rádió 7 és a Promenad.hu által felajánlott 18 
kg-os kutyatápot két kutyus boldog gazdija vehette át. Gra-
tulálunk!

A Rádió 7 szerkesztőségét pár héttel ezelőtt kereste fel 
Székkutas Község Önkormányzata azzal a kéréssel, hogy sze-
retnének egy olyan kiadványt, aminek a fő témája a felelős ál-
lattartás.

„A szerkesztőségen belül rögtön összeállt egy csapat, hi-
szen mindenkihez nagyon közel áll ez a téma. Soós Katának 
három kutyája is van, fotósként Dudás Róbert vett részt a 
munkálatokban. Kovács Péter, a Hódmezővásárhelyi Állatvé-
dők Egyesületének sajtómunkatársa, a koordinálásban pedig 
Boros Ilona segítette a munkánkat” – mesélte Égető Réka. 
Elmondta azt is, hogy nagyon jó élmény volt számára a kiad-
vány létrehozása, hiszen szereti az állatokat és egy shiba inu 
kutyus gazdija ő is.

A Kutyafája többek között azért készült el, mert Székku-
tas községben egyre többször érkezett kóbor kutyák miatt 
az önkormányzathoz bejelentés. A felelős állattartás témáját 
körbejáró kiadványban az olvasók szakavatott képviselőktől 
kaphattak tanácsokat. Szó volt többek között különböző be-
tegségekről, táplálkozásról, állatkínzásról, valamint arról, hogy 
mit kell tenni, ha befogadunk egy kisállatot. Helyi gazdik törté-
neteivel is találkozhattak az olvasók az ingyenes kiadványban. 
Illetve egy kérdőív is helyet kapott az újságban: néhány kér-
désre kellett helyesen válaszolni, illetve visszajuttatni, annak 
érdekében, hogy valaki részt vegyen a sorsoláson. Ahhoz, hogy 
a kitöltő helyesen válaszoljon a kérdésekre, olvasnia kellett a 
kiadványban található összes cikket. A következő kérdések 
szerepeltek a kiadványban: 

1. Hány hetesen kell beadni a kutyának az első oltást? (4 he-
tesen) 

2. Hány hónapos kortól érdemes ivartalanítani az ebet? (6 
hónapostól) 

3. Mivel előzhető meg a szívférgesség? (tabletta, külsőleg al-
kalmazható készítmények) 

4. Kihez kell fordulni, ha egy állatot rövid láncon, étlen-szom-
jan tartanak? (a jegyzőhöz) 

5. Mikor jött létre a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesüle-
te? (2012-ben) 

6. Milyen tulajdonsággal kell rendelkeznie a kutyának, hogy 
kiállításra vigyék? (engedelmesség) 

7. Milyen adatokat tudhatunk meg az állatról a chip segítsé-
gével? (regisztrációs száma; tulajdonosa neve, elérhetősége; 
orvosi adatai)

A sorsolást követően, június 19-én adták át a nyereményt a 
szerencsésnek. A szelvény kitöltőjének, Fodor Ivett Irénnek, az 
édesanyja, Csala Irén vette át az ajándékot. A kutyatápot Ros-
tás Péter, Székkutas község alpolgármestere és Égető Réka, 
a Rádió 7 és a Promenad.hu szerkesztőségének munkatársa 
adta át. 

„Két kutyánk is 
van, Füles és Mini. 
Nagyon szeretik egy-
mást és mi is őket. 
Sokat játszanak, és 
ilyenkor nyáron rend-
szeresen, naponta 
többször fürdetjük 
őket. Mindkét kutyát 
rendszeresen hord-
juk oltani, és chippel 
is el vannak látva. 
Tetszett nagyon a 
kiadvány. Nem min-
denki ért ahhoz, hogy 
milyen a felelős állat-
tartás, a Kutyafájában 
pedig szakértőktől olvashatták mit kell tenni” – mondta Csala 
Irén. Elmesélte azt is, hogy még sosem nyertek. Nagyon örülnek 
a nyereménynek, mivel mindkét kutya megérdemli az ajándé-
kot.

Rostás Péter alpolgármester elmondta, hogy a különböző 
oktatások, és a kiadvány megjelenése után sokkal kevesebb 
bejelentés érkezik az 
önkormányzathoz a 
kóbor kutyákkal kap-
csolatban.

„Felnyílt a lako-
sok szeme, és nem 
engedik szabadon a 
kutyákat. Ezt a javu-
lást a kiadványnak 
és az oktatásoknak 
köszönhetjük.” – tet-
te hozzá az alpolgár-
mester, akinek 4 ku-
tyája is van.

n.j.
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Több évtizedes problémát orvosoltak
Székkutason közterületté nyilvánították a Szélmalom ut-

cát, illetve arról is határozott a képviselőtestület május 29-i 
ülésükön, hogy öntözőrendszert telepítenek az óvodába.

Székkutason a Szélmalom 
utca közterületté nyilvánítása 
egy fontos, sarkalatos kérdés, 
amelyről jelen testületi ülésen 
megoldás született az önkor-
mányzat részéről. Egy 50-60 éve 
húzódó problémát sikerült a 
döntéssel orvosolni. A vasúttal 
szembeni terület a MÁV tulajdo-
na, de jelen határozat értelmé-
ben az önkormányzat átveszi 
az érintett utca működtetési 
feladatait, vagyis a zöldterület 
karbantartást. A döntés azt is 
magával hozza, hogy a Szélma-
lom utcában lakók könnyebben 

be tudnak majd jutni saját területükre. Eddig, mivel a MÁV tulaj-
donában voltak a házfaltól a vasúti sínekig a területek, a tulajdo-
nosok meg se tudták közelíteni tanyájukat, ingatlanjukat.

A testület döntött arról is, hogy öntözőrendszert alakítanak ki 
a helyi óvodában. Ez egy átfogó óvodafelújítási program részét 
képezi. Már korábban döntés született az udvar, a közlekedő 
folyosók rendbetételéről, a térkövezéséről, a játszóeszközök 
felújításáról. A testület elképzelése, hogy a közintézményeknek 
nemcsak a közbiztonságát (kamerával való ellátását) kell kiépí-
teni, hanem a zöldterületek karbantartására is gondolni kell. Ezt 
a célt szolgálja az öntözőrendszer kiépítése. Az óvoda öntözőre-
ndszeri kiépítése után pedig jön az iskola, az önkormányzat, a 
Piroska-park is.

Döntöttek „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának 
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, tanyák háztartási 
léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízke-
zelési fejlesztései” című pályázat benyújtásának támogatása 
mellett is. Ennek előzménye, hogy az önkormányzatot 10 ta-
nyatulajdonos megkereste, akik napkollektoros és napelemes 
technológiát szeretnének a tanyájukon kialakítani. Mivel az 
egyes pályázatokat összefogja az önkormányzat, 85 százalékos 
támogatást kapnak a gazdák (ha egyesével adják be, akkor 60 
százalékos lehetne a támogatás mértéke), így akár milliókat is 
spórolhatnak az érintettek.

A testület döntött a rendőrség és a polgárőrség támogatásá-
ról is: 300-300 ezer forinttal támogatják a szervezeteket. „Soha 
ennyi támogatást nem kapott még a székkutasi polgárőrség. A 
rendőrség 2010 óta hasonló összeget kap minden évben, ame-
lyet üzemanyagra és túlóra pénzre költenek” – fogalmazott Szél 
István polgármester.

A testületi ülésen tűzoltó-parancsnoki beszámolók is elhang-
zottak Csuka Attila tűzoltó alezredes, a hódmezővásárhelyi 
parancsnokság vezetője, valamint Bohák János tűzoltó alezre-
des, az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megbízott 
vezetője részéről. Székkutas vonulási terület szempontjából 
Orosházához tartozik, míg Hódmezővásárhely a szakigazgatás 
szempontjából érdekelt ebben a kérdésben. Bár a 2016-os esz-
tendőben kiemelkedő esemény nem történt a településen tűz-
oltósági szempontból, de a 47-es miatt kiemelten foglalkoznak 
Székkutassal. A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társu-
lás gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységéről is hall-
hattak beszámolót a képviselők, valamint belső ellenőri jelentés 
is volt a testületi ülésen.

Az ülés végén alpolgármesteri és polgármesteri beszámolók 
hangzottak el. Szél István Orbán Viktor miniszterelnök május 
26-i, hódmezővásárhelyi sajtótájékoztatójával kapcsolatosan 
fejtette ki véleményét, illetve azt, hogy Székkutast a várost érintő 
fejlesztések közül melyik érinti közelebbről. Erről részleteiben 
keretes írásunkban olvashat. 

ÉR. 

Székkutas is profitálhat 
a Modern Városok 

Programból
A Modern Városok Program elsődleges célja, hogy a me-

gyei jogú városok a helyi gazdasági élet motorjai legyenek. 
Épp ezért mind a 23 megyei jogú város saját maga állíthatta 
össze a fejlesztési tervét, amelyről Orbán Viktor miniszterel-
nök egyenként tárgyalt a településekkel. Utolsó állomásként 
Hódmezővásárhelyre érkezett a kormányfő május 26-án. A 
fejlesztési javaslatok között többek között szerepelt a Tram 
Train építése, az Ipari Park bővítése, oktatási intézmények 
fejlesztése, illetve a panel visszabontási program is.

Mindebből Székkutas is profitálhat: hiszen több olyan ele-
me is van a megállapodásnak, amely nemcsak Hódmezővá-
sárhely, hanem a környező települések, illetve az egész régió 
életére hatással lehetnek. 

Szél István polgármester kiemelte a fejlesztések közül a 
47-es négysávosításának megerősítését Szeged és Debrecen 
között, ami Székkutast is nagyban érinti, hiszen akkor Szék-
kutas körül egy elkerülő fog épülni, vagyis a falut nem fogja 
négysávos út átszelni. „Regionális szempontból nagyon fon-
tos még a békéscsabai reptér megerősítése, és a javaslatok 
között szerepel a Békéscsaba-Szeged közötti vasútvonal fel-
újítása is. Az agrárközpontúság kérdésében Székkutasnak is 
kiemelt szerep fog jutni.”

A polgármester hozzátette, hogy a hódmezővásárhelyi ok-
tatási intézmények fejlesztése azért lényeges kérdés a székku-
tasiak számára, mivel a Gregus Máté Általános Iskolából elbal-
lagók közül sokan választják a hódmezővásárhelyi iskolákat. 

A kerékpáros turizmus pedig szintén egy lényeges kérdés: 
117 kilométernyi turisztikai célzatú kerékpárút létrehozása a 
cél, amely érintené többek között a Csomorkányi templom-
romot, illetve a kardoskúti pusztát, és Székkutast bekapcsol-
ná ebbe a hálózatba. 

ÉR. 
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„Jó itt élni!”
Az utak javítása, a csatornahálózat kiépítése, a Sportcent-

rum megépítése és a főtér rendbetétele mind-mind olyan 
mérföldkő Székkutas életében, amely mutatja, hogy a tele-
pülés jó irányba halad. Mihály Ferenc önkormányzati képvi-
selőt kérdeztük a falu életének aktualitásairól. 

A fent említett fej-
lesztések eredménye-
it, jó hatását mindenki 
láthatja, tapasztalhatja, 
a saját bőrén érezheti. 
„Szerintem, akik itt él-
nek, biztos nem terve-
zik azt, hogy elmennek 
innen” – mondta Mi-
hály Ferenc képviselő, 
aki a lehető legegysze-
rűbben összegezte a 
Székkutassal kapcso-
latos véleményét: „jó 
itt élni”. 

„A mezőgazdaság 
itt nagy hangsúlyt kap. 
Látszik az, hogy egy-
egy család esetében a szülők mellett bekapcsolódnak a gazda-
ságba, a vállalkozásba a fiatalok is. Így ők is helyben, a faluban, 
családjuk körében maradnak, hogy közösen oldják meg az éle-
tet.”

Az utóbbi évben Székkutas hatalmas nagy fejlődésen esett 
át – folytatta a gondolat kifejtését Mihály Ferenc, aki sorra vette, 
szerinte melyek azok a fejlesztések, beruházások, amelyek kü-
lönösen hozzájárultak ahhoz, hogy jobb minőségben élhesse-
nek az emberek a településen. 

„Az egyik legfontosabb szerintem, ami már lezárult, a csator-
nahálózat kiépítése Székkutason, illetve ehhez kapcsolódóan 
az, hogy a faluban az összes utat felújították, valamint pormen-
tesítették. Elvégezték az utójavításokat is. Így tulajdonképpen a 
faluban a közlekedés remeknek mondható. A legnagyobb be-
ruházás mindenképpen a csatornázás volt, amitől eleinte egy 
kicsit idegenkedett mindenki, de szerencsére a végén mindenki 
elégedett volt. Most már láthatják, hogy milyen jó dolog, hiszen 
ezt megelőzően a talajvíz és a szennyvízszint sok helyen olyan 
magas volt, hogy nagyon sűrűn kellett szippantani. A csatorná-
zással ez a dolog megoldódott. Ez mindenképpen nagy öröm 
számunkra.”

A képviselő véleménye szerint a falu életében fontos előrelé-
pés, hogy megújult a főtér, illetve hogy a sportolás is jobb és ki-
bővült infrastrukturális körülmények között valósulhat meg, hi-
szen többek között átadtak egy műfüves pályát is a településen. 
Mindez azért is jelentős – véli Mihály Ferenc, mivel így a fiatalok 
is idegyűlnek, van lehetőségük a szórakozásra, játékra, sportra. 
„Sőt, még Vásárhelyről is jönnek át különféle sportegyesületek, 
hogy itt mozogjanak, ez is mutatja, hogy milyen jól felszerelt a 
létesítmény.”

Mihály Ferenc a beszélgetés során a sok pozitívum mellett 
azt is elmondta, mi az, amiben javítani kellene a településen. Az 
egyik legfontosabb dolog, amire nagy hangsúlyt kell fektetnie 
a településnek a munkahelyteremtés, illetve egy másik a fiata-
lok helyben tartása, a fiatalok gyermekvállalásának elősegítése. 
Mindegyik kérdéskörben az önkormányzat komoly lépéseket 
tett eddig is, valamint a jövőben is olyan döntéseket kívánnak 
hozni, amelyek elősegítik a munkahelyek számának gyarapodá-
sát, illetve a fiatalok segítését, például a babakötvények adásá-
val, az ingyenes bárányhimlő elleni védőoltással. 

ÉR. 

Az utolsó csengőszót 
hallották Székkutason

Az óra kezdetét jelző csengő az iskola és az együtt töl-
tött közös évek végét is jelentette a székkutasi Gregus Máté 
Általános Iskola nyolcadikosainak június 17-én, szombaton, 
ugyanis elballagtak az intézményből.

A ballagás nem csak az év végét zárja le a nyolcadik osztályos 
általános iskolás tanulóknál. Életük egy meghatározó szakasza 
ér véget, és búcsút kell inteniük azoknak a nevelőknek, és bará-
toknak, akik addig minden hétköznap velük voltak.

A ballagás nemcsak a diákok számára jelenti az édes-bús el-
válást, az izgalommal teli új szakasz eljövetelét, hanem a peda-
gógusok, az osztályfőnök számára is egy korszak végét jelenti. 

„Az osztálynak 18 tanulójából nyolc lány és tíz fiú. Jól tanu-
ló osztály, négyes átlaggal. Összetartó, jól összekovácsolódott 
csapat, akik a természetet is szeretik. A ballagás előtt még egy 
napra felruccantunk a Kékes-tetőre is. Három tanulónk megy 
gimnáziumba, tízen szakgimnáziumba, és öten szakiskolába. 
Van, aki Szegedre megy, van, aki Békéscsabára, Hódmezővásár-
helyre. Szét fog szóródni a társaság, de már kijelöltük az osztály-
találkozóért felelős embereket” – tudtuk meg Szabó Jánostól, a 
ballagó osztály osztályfőnökétől.

Az egész iskolát virágok borították, a legtöbb természetesen a bal-
lagó diákok termében: az összes asztal roskadásig telt meg a külön-
féle csokrokkal, amelyeket természetesen a rokonok, ismerősök, 
barátok hoztak a végzősöknek. Az ünnepség az iskolában kezdődött, 
ahol a diákok minden termet körbejártak, elköszöntek fiatalabb tá-
rasaiktól, majd lufikat engedtek szabadjára az iskola épületénél, mi-
előtt tovább mentek a Mugács Kálmán Művelődési Házba.

A műsor ezek után már a művelődési házban zajlott, és ott is 
ért véget. A hetedikesek elbúcsúztatták ballagó társaikat, majd 
több díjat is kiosztottak. Jutalmazták azokat a jó tanulókat, akik 
kitűnő bizonyítvánnyal rendelkeznek, de a sporteredményekről 
sem feledkeztek meg. Nemcsak a diákokat, hanem az aktív szü-
lőket is jutalmazták, illetve az önkormányzat a ballagó diákok-
nak oklevelet és tollat is adományozott.

Az ünnepélyes zászlóátadás után a búcsúzó tanulók előadták 
műsorukat, amiben az iskolában töltött mindennapjaikat mutat-
ták be a vendégeknek. n. j.
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„GYEREKNEK ÁLL A VILÁG!”

Családi nap – 2017. július 22., szombat - 10.00-18.00 
Székkutas – Sportcentrum

10.00 Köszöntők
10.20 Zenés bemelegítés animátorokkal
10.30 Színpadi produkciók helyi gyermekcsoportok részvételével
10.30 Babgulyás-főző verseny indítása
11.00 Plakátkészítő verseny a kézműves sátorban
13.00 „A világ legügyetlenebb bűvésze” – interaktív gyermekműsor Szép Bence 
humoristával
14.00 A főzőverseny zsűrizése
15.00 Állati kvíz verseny a kézműves sátorban
16.00 Sor- és váltóverseny 4 fős csapatoknak
17.00 Eredményhirdetések
Csapatokat várunk a következő programokra:
- Babgulyás-főző verseny: a szükséges eszközöket és a nyersanyagot 10 csapatra, 
csapatonként max. 8 főre mi biztosítjuk!
- Sor- és váltóverseny 4 fős (2 felnőtt, 2 gyermek) csapatok részére. (Előzetes 
jelentkezés a Székkutasi Sportcentrumban személyesen, vagy az alábbi telefon-
számon: +36 30/869-5142)
Kísérőprogramok: Kreatív kézműves programok, Arcfestés, Csillámtetoválás, 
Állati Kvíz, Gyermekkuckó, Óriáscsúszda, Trambulin, Egészségügyi szűrések, Gyü-
mölcssarok, Vitaminkonyha, Baba-mama játszósarok, Népi játszóudvar

A BELÉPÉS ÉS MINDEN PROGRAM INGYENES! 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják.

A rendezvénysorozat a Családbarát Ország Nonprofit 
Közhasznú Kft. szervezésében, 
az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, 
Kisgyermekkori neveléstámogatása elnevezésű 
kiemelt projekt keretében valósul meg.

A Gregus Máté Általános Iskola tanulói a 2016/2017-es tan-
évben számos tanulmányi versenyen képviselték iskolájukat. 
Az ezekre történő szorgalmas felkészülésnek meg is lett az 
eredménye: városi, megyei és országos megmérettetéseken 
is eredményesen szerepeltek. A Kis Platán megyei matema-
tika versenyen első helyen végzett egy 4. osztályos diákja az 
iskolának. Valamint a Madarak és Fák napi vetélkedő, Algyőn 

rendezett megyei megmérettetésén is eredményesek voltak a 
tanulók. Ezen kívül levelező versenyeken, városi tudáspróbákon 
– helyesírás, mesemondó, szavaló – is részt vettek az intézmény 
alsó tagozatos diákjai. A felső tagozatosok megyei és országos 
versenyeken is indultak, magyar nyelvészeti, angol és német 
nyelvből mutathatták meg tudásukat, az országos Arany János 
Magyar versenyen pedig egy 4.-es és két 8.-os tanuló országos 
helyezést ért el. A HEBE által szervezett angol levelező csapat-
versenyen 3. helyezést értek el az intézményt képviselő diákok, 
a Városi Történelem versenyen a 2., az 5. és a 6. helyet szerezték 
meg. Sportban sem tétlenkedtek a tanulók, a városi és megyei 
diákolimpián atlétikában szerepeltek eredményesen. 

A sok dolgos, tanulással és tanulmányi versenyekkel töltött 
nap mellett az év végi programok feltöltődést, kikapcsolódást 
hoztak a diákoknak: év végi kirándulások, Gregus Máté Emlék-
nap, Fitt- és egészségnap, valamint a 8. osztályosok ballagási 
ünnepsége tarkították a tanév végét.

A tanévzáró ünnepségen a 3. osztályosok verssel, két első 
osztályos tanuló pedig furulya-bemutatóval köszöntötte a vaká-
ció eljövetelét. A rendezvényen részt vett a Klauzál Gábor szék-
helyintézmény intézményvezetője, Miklós Anikó és igazgatóhe-
lyettese, Juhász-Nagy Istvánné is.

A könyvjutalom mellett az osztályfőnökök javaslatára tanuló-
ik budapesti jutalomkiránduláson is részt vehettek június 28-án 
tanulmányi eredményük, közösségi munkájuk és versenyered-
ményeik alapján, Székkutas Községi Önkormányzat, Kovács 
Gábor bankár és a Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelő-
dését Segítő Alapítvány jóvoltából.

Ács Helga
Fotók: Patyi Éva

Családi események
Május hónapban:

Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Dziád Kázmér és Tunyogi Máténé Csuka Lídia

Eredményes tanévet zárt a Gregus Máté Általános Iskola 
Véget ért a tanév a székkutasi Gregus Máté Általános Is-

kola diákjai számára június 23-án. Több mint 2 hónap feltöl-
tődés és kikapcsolódás vár rájuk. Mozgalmas és élménydús 
év áll mögöttük, számos tanulmányi versenyen és szervezett 
programon vettek részt a tanítás mellett. A pénteken megtar-
tott tanévzáró ünnepség során 115 tanuló kapott értékelést 
éves teljesítményéről. Természetesen nem maradhatott el a 
diákok által előadott műsor sem, és az esemény részét ké-
pezte a legjobban teljesítő tanulók jutalmazása is. 

Patyi Éva, a Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Ta-
gintézményének vezetője elmondta, a 115 tanulóból 11 fő kitűnő 
eredménnyel végzett, 17 fő pedig jeles tanulmányi eredménnyel 
büszkélkedhet. A tanulók 75 százaléka jeles és jó bizonyítvánnyal 
örvendeztette meg családját. A kitűnő és jeles eredményt felmuta-
tó diákok a tanévzáró ünnepségen könyvjutalomban részesültek. 
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Nyárra készen, iskolaéretten!
Elbúcsúztak a Székkutasi Líbor Ilona Óvodai gyerkőcei 

intézményüktől június 3-án, a Murgács Kálmán Művelődési 
Központban. Kinek csak egy nyár erejéig szól az elválás. Má-
sok viszont már az iskolába készülődnek: szeptembertől a 
Gregus Máté Általános Iskola vigyázza lépteiket.

Mozgalmasan telt az idei év a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 
életében. „Az óvodai fejlesztő és nevelő munkán kívül a gyer-
kőcök rengeteg helyi rendezvénybe kapcsolódtak be. Külön 
műsorral készültek a szüreti bálra, az Idősek Napjára, a Jóté-
konysági bálra, illetve a karácsonyi gálára és a gyereknapra is. 
A ballagási és évzáró ünnepségre játékos, énekes körjátékokkal 
és versekkel készültek a gyerekek. Hetek óta készülünk erre, a 
gyerekek lázasan gyakoroltak” – tudtuk meg Lázár Judit óvoda-
vezetőtől, aki azt is elárulta, hogy a próbák során bizony volt 
olyan pillanat, amikor elérzékenyültek azok a gyerekek, akik 
szeptemberben már az iskola küszöbét lépik át.

Az, hogy egy gyermekről eldöntsék, iskolaérett-e, hosszú fo-
lyamat, ami már akkor elkezdődik, amikor először megjelenik a 

kicsi az óvodában. Az óvodapedagógusok az egyéni képessége-
iknek megfelelően fejlesztik a gyerekeket. Egy évben többször a 
megfigyeléseik és konkrét mérések alapján is vizsgálják, ki hol 
tart ezen az úton, és milyen területeket kell esetlegesen egy-egy 
ovisnál fejleszteni ahhoz, hogy iskolába mehessen. Székkuta-
son most hét kisgyermek érett meg az általános iskolára.

A ballagási ünnepségen is izgatottan mocorogtak, lelkesen, de 
talán egy kis félsszel néztek szembe az elkövetkezendő időszak 
kihívásaival, illetve a változás tényével. Előbb a Méhecske csoport 
mutatta be előadását, majd a Pillangó csoport következett.

A két csapat tagjait folyamatosan követte a szülők, hozzátar-
tozók, pedagógusok óvó tekintete, és persze a pillanat megörö-
kítése sem maradhatott el: sorra villantak a vakuk, dolgoztak a 
kamerák.

Az ünnepség végén elbúcsúztatták a ballagókat, megkapták 
a tarisznyát, ami szimbolizálja az óvodától való elválást, de még 
inkább azt, hogy életük egy új szakaszába léphet.

ÉR.

Nyelvművelők, akik számára nincsenek határok
Véget ért a Nyelvművelők határok nélkül program a szék-

kutasi Gregus Máté Általános Iskolában. A programot lezáró 
műsort és beszámolót június 19-én, hétfőn tartották a Mur-
gács Kálmán Művelődési Házban.

A program fő témája a nyelv volt. A résztvevő 15 tanulóval 
három pedagógus foglalkozott. A diákok 50 óra műhelyfoglal-
kozáson vettek részt, ahol az angol, a német és a magyar nyelv 
összehasonlításával foglalkoztak, többek között szólások-köz-
mondások képi megjelenítésével is. A tanulók munkáiból ké-
szült egy háromnyelvű képes szótárfüzet is, amit a fiatalok a 
záróünnepség után hazavihettek.

Patyi Éva, a Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Ta-
gintézményének tagintézmény-vezetője elmondta, hogy a prog-
ram keretein belül a diákok jártak egy kiránduláson is Szege-
den, amely hatalmas élmény volt nekik. Ezzel nem zárult le a 
kísérő rendezvények sora, hiszen egy három napos táborban is 
részt fognak venni, mégpedig Bonyhádon.

„Ez egy tehetséggondozó program, ahol a kreativitásukra ha-
gyatkozva bontakoztathatták ki a képességeiket a gyerekek” - 
fűzte hozzá az intézményvezető.

Bánfi Kata és Schneider Krisztina mindketten tagjai voltak 
a programban résztvevő diákoknak, és a következőt mesélték 
szerkesztőségünknek a programmal kapcsolatban: „Rengeteg 
nyelvművelő szakkörre jártunk, ahol nagyon sok játékos felada-

tot csináltunk. Voltak csoportos és egyéni feladatok is” – nyilat-
kozták a lányok.

A diákok a programbeszámoló után két verzióban is előadták 
Arany János Mátyás anyja című balladáját.

A Nyelvművelők határok nélkül program a Nemzeti Tehetség 
Program keretein belül megpályázott 1.100.000 Ft-os pályázati 
támogatásból valósulhatott meg.

n.j.
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Huszáros hajrát vágott ki a Székkutas TC
Jól sikerült a bajnoki hajrá a megyei II. osztályban sze-

replő székkutasi labdarúgó csapat számára. Az együttes 
utolsó három mérkőzésén 100%-os teljesítményt nyújtott, 
így a mezőny közepén zárta a 2016/17-es szezont.

Nem alakult könnyen a megyei másodosztályban szereplő 
Székkutas TC sorsa a bajnokság során. A tavaszi szezon elején 
még a kiesés szele is megcsapta a gárdát, április közepén azon-
ban megtáltosodott az alakulat és egyetlen mérkőzést sem vesz-
tettek el, a jó eredmények sorát mindösszesen a Balástya elleni 
3-3-as döntetlen árnyalhatta valamelyest. Ezt követően azonban 
hengereltek a Horváth-legények.

Az Apátfalva elleni május végén mindösszesen néhány má-
sodpercre volt szüksége a hazaiaknak arra, hogy magukhoz 
ragadják a vezetést. 2 perc után talált be Szabó Imre Richárd, 
akihez bő 10 perc múlva Kovács Richárd is csatlakozott. A for-
dulás után pedig a Gojdár Balázs - Kovács Richárd - Miklós Do-
minik trió gondoskodott arról, hogy kialakuljon a magabiztos, 
5-0-s győzelem.

Csongrád megyei II. osztály, 28. forduló
Székkutas TC - Apátfalva SC 5-0 (2-0)
Gólszerzők: Kovács (2), Szabó, Gojdár, Miklós
Az egy fordulóval későbbi, Deszk elleni csörte nem ígérke-

zett könnyűnek. Az ezüstre pályázó alakulat azonban cseresor 
nélkül tudott kiállni. Az első félidőben a kutasiak hengereltek, 
Kovács és Szabó gondoskodtak a gólzáporról, hármas előnyt 
sikerült kialakítaniuk.

A Deszk azonban nem adta fel, a fordulás után szépítettek, a 
hajrában pedig továbblopták a távolságot, Szabó harmadik gólja 
azonban teljes mértékben eldöntötte a három pont sorsát.

Csongrád megyei II. osztály, 29. forduló
Deszk SC - Székkutas TC 2-4 (0-3)
Gólszerzők: Gallai, Gyenes illetve Szabó (3), Kovács

A szezon szomszédvári rangadóval zárult. A Székkutas a 
Mindszent gárdáját fogadta.

A felek az első játékrészben nem tudták semerre elbillenteni 
a mérleg nyelvét, gól nélkül csorgott le az első 45 perc. A fordu-
lás után viszont rögvest megtört a jég, Miklós Máté köszönt be. 
A mérkőzést paprikás hangulat jellemezte, amire jó példa lehet 
Kovács Richárd hajrában történt kiállítása is. A gólok száma vi-
szont még változott, szintén a hajrában. Szabó Imre talált be, 
ezzel kialakítva a 2-0-s hazai sikert.

Csongrád megyei II. osztály, 30. forduló
Székkutas TC - Mindszenti Sport Club SE 2-0 (0-0)
Gólszerzők: Miklós, Szabó
Piros lap: Kovács
A Székkutas a huszáros hajrával egészen a középmezőnybe 

verekedte fel magát. A csapat 36 egységgel a 8. helyen zárta a 
2016/17-es idényt.
Csongrád megyei II. osztály tabella – Végeredmény
1. Makó II.    69 pont
2. Deszk            53 pont
3. Csengele   50 pont
4. Zsombó             47 pont
5. Apátfalva   41 pont
6. Nagymágocs   41 pont
7. Tömörkény   39 pont
8. Székkutas   36 pont
9. Üllés   36 pont
10. Mindszent   35 pont
11. Csanytelek   33 pont
12. Kiszombor   32 pont
13. Móravárosi Kinizsi   30 pont
14. St. Mihály   28 pont
15. Balástya   25 pont szcs

Tovább bővült az együttműködés
Tovább bővítette együttműködését Székkutas Község Ön-

kormányzata és a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesü-
lete. A tanyagondnok, a védőnő és a családsegítő szolgálat 
munkatársai a jövőben együtt dolgoznak majd az egyesü-
lettel, hogy segítsék a nehéz helyzetben lévő állattartó csa-
ládokat.

Balogh Ernő, a szervezet elnöke javasolta, hogy a jövőben a 
tanyagondnok, a védőnő és a családsegítő szolgálat munkatár-
sai jelezzék az egyesületnek vagy az önkormányzatnak, ha egy 
nehéz helyzetben lévő családnál vagy idős embernél nélkülöző 
állatot látnak. Az egyesület az Összefogás 2017 - Nehéz Hely-
zetben Az Állatokért programja keretében elsősorban állatele-
dellel, állatorvosi költségek átvállalásával nyújt segítséget, de 
állattartással kapcsolatos kérdésekre is válaszol.

Az együttműködés további új eleme, hogy az egyesület ösz-
szesen tíz macska ivartalanítását vállalta Székkutason az ivar-
talanítási program keretében. Erről már Szili Éva, a program 
koordinátora egyezett meg az önkormányzattal. Összesen száz 
macska ivartalanítását kezdte meg a Hódmezővásárhelyi Állat-
védők Egyesülete a svájci Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz 
alapítványnak köszönhetően.

A korábbi példaértékű együttműködés – miszerint az egyesü-
let a település ebrendészeti telepén elhelyezett kutyákon segít 
gazdikereséssel és a gazdák felkutatásával – tovább folytatódik, 
és ha a szabályok engedik tovább is fejlődhet. A tervek szerint 

a település ebrendészeti telepén lévő kutyák gondozását és az 
ebbefogást közfoglalkoztatott látná el a jövőben, aki folyama-
tos kapcsolatban állna az egyesülettel. Az ő feladata lenne az 
is, hogy Székkutason megszervezze és lebonyolítsa a különbö-
ző preventív jellegű rendezvényeket. Például előadást tartana a 
gyerekeknek a felelős állattartásról, a lakosok pedig állattartás-
sal kapcsolatos tanácsokért is hozzá fordulhatnának.

Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete

Kép forrása: amarQt.com
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Minden jog fenntartva!

Két keréken érkeztek a mosolyok
Motorok, ugrálóvár, sportfoglalkozások és finom falatok 

csaltak mosolyt a gyerekek és szülők arcára május 27-én, 
Székkutason. A gyereknapi rendezvényen nem csak a leg-
apróbbak szórakozhattak, az egész család talált magának 
elfoglaltságot.

A településen már évek óta szokás, hogy gyereknap alkalmából 
meglepik a kicsiket egy programsorozattal. A Székkutasi Sportcent-
rum területén, Székkutas Község Önkormányzata a helyi civil szer-
vezetekkel összefogva csalt mosolyt az ünnepeltek arcára.

A legtöbb kisgyerek ámulva nézte a nagyobbnál nagyobb 
motorokat, arról álmodozva, hogy egyszer majd ők is olyanon 
fognak utazni, vagy épp ők lesznek a sofőrök. Ha a vezetés nem 
is, de az utazás összejött ezen a napon Székkutason, ugyanis a 
Székkutasi Motoros Baráti Kör tagjai bárkit elvittek egy körre a 
különleges járműveken. Akadt, aki oldalkocsis motoron élhette 
át az adrenalin okozta izgalmakat, de olyan is volt, aki inkább a 
choppert választotta.

„Nagyon élveztem a motorozást, főleg azt, amikor gyorsan 
mentünk. Már ötször ültem motoron, nagyon szeretem őket. Ne-
kem nem az a fontos, hogy milyen márkájú a motor, csak gyors 
legyen. Én is szeretnék majd vagány motoros lenni, ha nagyobb 
leszek. Nagy álmom, hogy egy gyorsulási motor tulajdonosa le-
gyek” – mesélt élményeiről Schneider Benedek Boldizsár.

A benzingőzös levegőben, látva, hogy milyen jó móka a két- 
vagy háromkerekűekkel körözni a focipálya mellett, mi is bepat-
tantunk az egyik oldalkocsiba, és tettünk egy kört.

„Nagyon élvezik a gyerekek, és természetesen mi is a moto-
roztatást. Minden évben itt vagyunk kint a gyereknapon, és pró-
bálunk mosolyt csalni a gyerekek arcára. Én már nagyon régóta 
motorozok, sokfajta gépem volt már, most pedig egy chopperrel 
szelem az utakat. Azt az élményt, amit átélünk, miközben ma-
gunk mögött hagyjuk a kilométereket, nem is nagyon lehet leír-
ni. Kikapcsolódás, megnyugvás és szórakozás egyben” – mond-
ta el Dajka János, a Székkutasi Motoros Baráti Kör tagja.

Aki felpörgött a motorozás közben, lemozoghatta a felgyü-
lemlett energiákat, és akár ugrálóvárazhatott, vagy részt ve-
hetett Huszka Dávid Cross Kids edzésén. Pihenésképpen egy 
táncelőadást lehetett megtekinteni: a látogatókat a Best Dance 
Company varázsolta el.

„Idén újítás a tavalyi évhez képest, hogy sportprogramok 
is bekerültek a gyereknapi rendezvénybe. Bagi Mátyás trénert 
nagy szeretettel várja a település lakossága, hiszen nagyon 
népszerű itt nálunk. Szeret a gyerekekkel foglalkozni, így teljes 
mértékben beleillik egy ilyen eseménybe” – tudtuk meg Szabó 
Emese települési képviselőtől, kulturális tanácsnoktól.

Bagi crosstraining edzésén a felnőttek is szerepet kaptak. A 
már megszokott vezényszavakra végezték a mozdulatokat, gug-
golásokat, ugrálásokat, felüléseket.

„Nagyon örülök, hogy Székkutas Község Önkormányzata 
töretlen lelkesedéssel támogatja a sportot, és minden olyan 
eseményt, ahol a családok együtt tudnak szórakozni. Ma az én 
edzésemen kívül készültem egy olyan versennyel is, ahol olyan 
feladatok lesznek, amiben a felnőttek kerülnek kényelmetlen 
szituációkba, így a gyerekek tudnak rajtuk nevetni” – nyilatkozta 
Bagi Mátyás funkcionális tréner.

A sportprogramokon és bemutatókon túl a gyerekeket a nap 
folyamán arcfestők és csillámtetoválók várták, illetve lovagol-
hattak és kreatív foglalkozásokon is részt vehettek. Székkutas 
Község Önkormányzata, a Községi Könyvtár, a Székkutasi Olva-
sókör, a Székkutasi Nyugdíjas Klub, a Székkutasi Lovas Klub, a 
Székkutasi Motoros Baráti Kör, a Gregus Máté Általános Iskola 
és a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda idén is kitett magáért, és egy 
nagy összefogással sikerült felejthetetlenné varázsolni a gyerek-
napot.

Sz.Viktor

Székkutas Község Önkormányzata ezúton  
szeretne köszönetet mondani mindazoknak,  

akik közreműködtek a gyermeknap  
sikeres lebonyolításában.


