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Kezdő bachatát tartanak Székkutason
A bachata lassabb és szenzuálisabb tánc, mint a salsa.
Nagyon könnyű elsajátítani, és olyanok is részt vehetnek az
órákon, akik még sosem tanultak táncolni. Ideális ismétlés
azoknak, akik már ismerik a bachatát, és azoknak is, akik
még sosem táncolták, hiszen teljesen az alapoktól indul a
tanfolyam. Gyömrei Antal táncoktatóval beszélgettünk arról,
hogy miért nem érdemes kihagyni a bachatát a hétköznapokból.
„A bachata a Dominikai Köztársaságból származik, a Karibi-térségből. Jellegzetes lüktetése a hangaszerekben rejlik: bachata gitár, basszusgitár, elektromos gitár is megtalálható a bachata dallamokban. A legfontosabb eleme a Güira: egy fémből
készült, henger alakú ritmushangszer, amit jellemzően a latin
zenékben használnak. A hangszer felületén levő dudorok adják a hangot, amit egy fém, vagy műanyag seprűszerű anyaggal
végig húznak vagy ütnek. Ezenkívül a Bongo dob is szerepel a
bachata zenében” – fogalmazott Gyömrei Antal.
A bachata napjainkban már széles körben ismert tánc.
„Eredetileg a bachata táncot, a dominikai bachatát, egy teljes
nyolcütemes alaplépés alkotta egy négyzet alakú területen táncolva” – avatott be a tánc történelmébe az oktató. „Később,
miután elindult világkörüli hódító útjára – ami most is tart – a
táncosok elkezdték formálni, egyszerűsíteni, hogy az európai
és amerikai, majd a világ szinte összes országában is érthető
és könnyen tanulható legyen az alaplépése. Így a négyzet alakú alaplépésből (a már említett dominikai bachataból) szintén
nyolc ütemes, de oldalirányú, egy vonalban mozgó alaplépés
született meg, amire négyre és nyolcra féltalppal pontozunk le.

Úgy tartják, hogy csak egy bachata létezik, a dominikai bachata.
Ez a tánc is folyamatosan fejlődik és formálódik világszerte. A
sensual bachata úttörői Cadizból, Spanyolországból indították
a világkörüli útjára ezt a stílust. Ezt köszönhetjük Korke és Judith-nak, akikkel már számtalanszor találkozhattunk a Hungarian Summer Salsa Festival-on” – foglalta össze Gyömrei Antal.

Úgy tartják a dominikaiak, hogy a bachata a szeretet és az
ellenszenv érzése. Ha nem szívből táncolják, éneklik, akkor az
nem bachata. Jó hír, hogy szeptember végétől 60 perces órákon
lehet elsajátítani a tánclépéseket Székkutason is. A foglalkozásokra kényelmes ruházatban és cipőben érdemes érkezni. Nem
feltétel az előképzettség.
Az edzést a Murgács Kálmán Művelődési Házban tartják péntekenként délután 6-tól.
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Néptáncoktatás indult Székkutason
Székkutason mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy méltó módon
emlékezzenek meg a magyarok múltjának fontos pillanatairól. Ugyanilyen
nagy figyelmet fordítanak a községben
arra is, hogy a népi hagyomány, a kultúra, és persze az ehhez tartozó magyar néptánc se merüljön feledésbe.
Kovácsné Rostás Erzsébettel, a Székkutasi Olvasókör elnökével beszélgettünk.

„A Székkutasi Olvasókör az óvodában
és az általános iskolában néptáncfoglakozásokat indított ebben a tanévben is. 2008

óta szervezzük az oktatást a gyermekek
részére, hagyományőrzés, népi kultúránk, táncaink megismerése céljából” –
kezdte beszámolóját az elnök.
Az első foglalkozásokat Gazsi László néptáncoktató-koreográfus tartotta
a legkisebbeknek. „László a vásárhelyi
Árendás Néptáncegyüttes vezetőjeként is
dolgozik. Az 11 óvodás és 7 iskolás vett
részt az alkalmakon. Az óvodában betegség miatt többen is hiányoztak, így reméljük, hogy a következő foglalkozásokon
növekedni fog a létszám. Bízunk abban,
hogy ebben a tanévben nem lesz szükség
korlátozó intézkedésekre a járványhelyzet miatt. Tavaly emiatt csak néhány alkalommal tudtunk találkozni” – mondta el
Kovácsné Rostás Erzsébet.
A néptánctanulás amellett, hogy kiváló
mód arra, hogy a hétköznapok része legyen a rendszeres testmozgás, nagyszerű
közösségépítő program is.
„Távolabbi céljaink közé tartozik, hogy
a tavasz folyamán megtartsuk a hagyományőrző táncgálát, ami nálunk 2009
óta hagyomány. Kénytelenek voltunk két
évet is kihagyni a covid-helyzet miatt, hisz
a táncoktatást sem tudtunk így folytatni.
Reméljük, hogy a következő időszakban
majd nagy előkészületek előzhetik meg
a gálát az éves munkánk folyamán, és

ezúttal nem szól közbe semmilyen szükséges korlátozás. Programjaink a NEA- és
a TOP pályázatok támogatásával fognak
megvalósulni. Ha minden a tervek szerint
alakul, szeretettel várjuk a környékbeli
néptánccsoportokat, akik által egy nagyon szép és hasznos program részesei
lehetnek a kutasi óvodások és iskolások
– zárta szavait Kovácsné Rostás Erzsébet.
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Új vezető óvónő Székkutason

– interjú Dobsa-Magyari Szilviával
Székkutason nemrég új
vezető óvónő látja el a feladatokat a Líbor Ilona Óvodában. A tapasztalatokról,
az élményekről, a szakma
szépségeiről Dobsa-Magyari Szilviával beszélgettünk.
Mikor döntötte el, hogy
az óvónői pályát választja?
Dobsa-Magyari Szilvia:
A nagyapám testvére tanító
volt. Nagyon felnéztem rá,
nagyon okos embernek tartottam, olyannak, aki mindenkinek tanított valamit. A
tanítók nagyszerű tudása már
korán elvarázsolt, és valahol
ez indított el legbelül, hogy
én is a pedagógusi pályát válasszam. Igaz, most nem tanítóként vagyok jelen az oktatás terén,
bár tanítónőként kezdtem a pályafutásomat.
Általános iskola végén el kellett dönteni, hogy ki merre folytatja
a tanulmányait. A kisérettségi előtt volt a alkalmassági vizsga a székelyudvarhelyi, akkor még Benedek Elek Tanítóképző iskolában,
ami négy területet ölelt fel (irodalom, képzőművészet, ének-zene,
testnevelés). Az általános iskolai osztályfőnökünk javaslatára próbáltam meg én is, és sikeresen teljesítettem a „próbákat”. A gyakorlati volt az igazán tetszetős része a tanítóképzős éveknek, mikor
már az elméletet alkalmazhattuk is, a gyerekek közt lehettünk, és
már nem csak, mint megfigyelők. Bár úgy fejeztem be az iskolát,
hogy én biztosan nem leszek óvónő, azért néha elmosolyodom
ezen, hiszen most semmi pénzért se lennék tanítónő, nagyon szeretem azt, amit csinálok. Változik az ember.
Hol sajátította el a szakma fortélyait? Mióta él a hivatásának?
Dobsa-Magyari Szilvia: Székelyudvarhelyen a Benedek Elek
Tanítóképzőbe jártam, majd középiskola után a Babes-Bolyai Tudományegyetem székelyudvarhelyi kihelyezett tagozatán végeztem, óvoda- és iskolapedagógusi szakon. Közoktatásvezetői és
pedagógusi szakvizsgát Orosházán a Kodolányi János Főiskolán
szereztem.
Az első évemet 2007 szeptemberében kezdtem, mint tanítónő.
A 2008/2009-es tanévet óvodapedagógusként folytattam, és ezen a
területen dolgozom azóta is.
Mi az, amit a legjobban szeret az óvónői feladatok közül?
Dobsa-Magyari Szilvia: Nehéz egy konkrét dolgot megfogalmazni. A gyerekek közt lenni, velük együtt felfedezni a tudás kincsesládáját, különböző tevékenységek, kezdeményezések, foglalkozások által. A hagyományápolás, a hagyományéltetés is közel áll
hozzám. Fontosnak tartom, hogy olyan bizalmi kapcsolat alakuljon
ki a gyerek-óvónő-szülők közt, mely emocionálisan is egy erős egységet alkot, így teremtve meg azt a pozitív légkört a gyermekek számára, amelyben a lehető legjobban ki tudnak bontakozni.
Milyen feladatokat kell elvégezni vezetőként?
Dobsa-Magyari Szilvia: Hosszú lenne felsorolni a munkaköri
leírásomat. Óvónőként is dolgozom, nem csak vezetőként, tehát
csoportban is vagyok. Az óvónői feladatok mellett az adminisztráció mennyisége nőtt meg, a kapcsolattartás különböző hivatalokkal. Olyan kérdésekben kell dönteni, ami az óvodát, a gyerekeket,
a kollégákat érinti, figyelve arra, hogy az egység, a kohézió megfelelő legyen. Új vezetőként először meg kellett ismerjem azokat az
embereket, akikkel dolgozom, majd a gyerekeket, akikkel a napunk nagy részét együtt töltjük, a szülőket, a gyerekek családtagja-

it. Nem kis feladat, annak ellenére, hogy egy kisebb csoportszámú
óvodáról beszélünk. A felújítás még javában zajlott, mikor idejöttem, de a kollégák helytállásával zökkenőmentesen vissza tudtunk
költözni a megújult óvodaépületbe. Az önkormányzat és az iskola
részéről is nagyon pozitív hozzáállást tapasztaltam, bízom benne,
hogy ez a jövőben is így lesz.
Hány embert kell koordinálni?
Dobsa-Magyari Szilvia: Az óvodában jelenleg négyen vagyunk
óvodapedagógusok, három dajka nénink van, és egy pedagógiai
asszisztensünk. A konyhás nénivel – bár az önkormányzathoz tartozik – napi kapcsolatban vagyunk, bármilyen kéréssel fordulhatunk
hozzá is. Október elsejétől érkezik hozzánk még két óvodapedagógus, így minden csoportban két-két óvodapedagógus foglalkozik
majd a gyerekekkel.
A bölcsőde nem hozzám tartozik, annak ellenére, hogy egy helyen van az óvoda-bölcsőde, azt Fehérné Bősi Erika vezeti jelenleg.
A kiscsoportban idén tizenhét gyerek érkezett, a középső csoportban tizennyolc kisgyerek van, míg a nagycsoportba húsz óvodás jár.
Milyen tapasztalatai vannak a tanév eleje óta vezető óvónőként?
Dobsa-Magyari Szilvia: Kezdeném az Székkutas Község Önkormányzatával. Nagy örömmel tölt el, hogy ennyire a szívén viselik itt a gyermekek jövőjét. Úgy tapasztalom, hogy bármiben fordulhatok az ott dolgozók felé, Polgármester úr, Alpolgármester úr,
Jegyző asszony, az Önkormányzat összes dolgozója segítőkészen,
támogatásukat bebizonyítva állnak mellettem. Ezúton is köszönöm mindenkinek. Az óvoda jelenleg nem tartana ott, ahol tart, az
ő munkájuk nélkül.
Bár az augusztus nagyon nagy rugalmasságot követelt meg
mindenkitől, teljes mértékben mellettem álltak a döntéseimben a
kollégáim is. Együttműködés és tenni akarás jellemezte az elmúlt
időszakot. Úgy gondolom, hogy egy jó kis közösség van kialakulóban. Október elsejétől még lendületesebb lesz az óvoda dolgozóinak közössége, hiszen több ember, több jellem még inkább erősíti,
színesíti a mindennapokat.
A fenn említettek mind azért dolgoznak, hogy a családok életét
megkönnyítsék, és hozzájáruljanak az otthoni nevelés kiegészítőjeként minél tartalmasabb, játékosabb tanításhoz.
Együttműködést, érdeklődést látok a szülők részéről. A gyerekek tüneményesek. Azt gondolom, ha a negyedik hullám nem szól
bele, aktív tanévet fogunk magunk mögött hagyni.
Minden percét szeretem a munkámnak, még ha vannak is kihívások, és természetesen lesznek is. Az adminisztrációs feladatok
mellett jól esik a csoportomban a gyerekekkel való közös játék
öröme, ami lendületet ad a mindennapi, vezetői munkavégzéshez. Nem egy 8 órás munkavégzés, és szinte mindennapos, hogy
a munkát még „haza is viszem”, otthon is sokat foglalkozok vele
esténként is.
Miért érdemes ezt a pályát választani?
Dobsa-Magyari Szilvia: Mivel az óvónői tevékenység többirányú pedagógusi munka (gondoz, nevel, fejleszt), úgy gondolom,
hogy az óvodai közeg maga az élet: mozgalmasság, kihívások
megélése, megoldáskeresés, játszás, együttműködés, szeretet
adás-kapás, türelem, őszinteség, kreativitás, bizalom.
Csak az válassza ezt a pályát, akinek az életében a felsorolt tényezők jelen vannak.
A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda számomra egy új fejezet kezdete az életemben, hiszen nem kis döntést hoztam, amikor jelentkeztem az állásra. Bízom benne, hogy élményekben, sikerekben
gazdag történet íródik, melyben továbbra is számítok mindenkire.
ká
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440 millió forintból fejlődött Székkutas 2020 óta
Lakossági fórumot tartottak hétfőn délután Székkutason,
ahol szó esett a vírushelyzetről és a megvalósult, illetve aktuális fejlesztésekről is.
Szél István polgármester elmondta, a koronavírus első három
hullámában mintegy 3,5-4 millió forintot fordítottak a védekezésre, ami többek között a védőfelszerelést és a fertőtlenítőszereket is tartalmazta. A lakosságnak maszkot és édességcsomagot juttattak el.
Bakos Attila, önkormányzati képviselő, a település háziorvosa hozzátette, a rendelőnek csaknem 1 milliós pluszkiadást
jelentett a vírushelyzet. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy az
egészségügyi intézmények területén, így a székkutasi rendelőben és a váróban is kötelező a maszk viselése. A betegeknek
előzetesen telefonon kell bejelentkezniük és az orvos dönt arról, kinek elég a telefonos konzultáció, kinek szükséges személyesen is megjelennie a rendelőbe.
„Jogos kérdés volt, mit tegyen az, aki rosszul van és nem éri
el az orvost, vagy az asszisztenseket telefonon, mert foglalt a
vonal? Erre lesz egy külön telefonunk, aminek a számát kifüg-

gesztjük a rendelő bejáratára és a Polgármesteri Hivatalhoz is”
– mondta a háziorvos.
Szél István bejelentette, ősszel a székkutasiak vitamincsomagot kapnak.
A fórumon szó esett a fejlesztésekről is. 2020 januárja óta
440,6 millió forintnyi beruházás készült el a településen. Az óvodát, ami 3 csoportban nagyjából 60 gyermekről gondoskodik,
két ütemben fejlesztették. A Sportcentrumra 35 millió forintot
költöttek, játszóteret és szabadtéri fitneszparkot is építettek. A
belvízelvezető rendszer harmadik üteme is elkészült, ennek során a Kossuth utca érintett szakaszát újraaszfaltozták, a 28-62.
szám közötti rész pedig decemberig kap szilárd burkolatot. A
belvízelvezető rendszer IV. üteme, ami 250 millió forintos beruházás, tavasszal kezdődik. A temető felé vezető utat is felújították. A Murgács Kálmán Művelődési Ház mögött közösségi teret
alakítanak ki, amire a Gregus Máté Kertbarát Kör nyert pályázati
forrást.
forrás delmagyar.hu/
Kovács Erika

Székkutas község
önkormányzata idén is
benyújtotta igénylését
szociális tűzifára
A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy
részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már
2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak
nyújt segítséget.
A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium
2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg
nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz, vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
pályázhat.
A támogatásra a Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai
alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési
önkormányzatok pályázhatnak.
Székkutas község önkormányzata idén is benyújtotta igénylését, összesen 160 erdei köbméternyi kemény lombos tűzifára.
Pozitív elbírálás esetén a tüzelőt a téli időszakban, a fűtésszezon elején osztják ki a rászoruló lakosoknak.
Forrás: palyazatok.org/fe

Október 20-án véradás Székkutason!
Ismét véradásra hív minden egészséges székkutasit a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat!
Október 20-án, szerdán 11-től 15 óráig a Murgács Kálmán Művelődési Házban lesz kihelyezett véradás! Aki vért ad, feltétlenül hozza magával azonosító okmányát, lakcím- és TAJ-kártyáját!
Cím: Székkutas, Vásárhelyi út 14.

A véradási helyszínekről és időpontokról ezen a honlapon
MINDIG lehet tájékozódni:
www.ovsz.hu/ver/veradasok
Kérjük, kövesse a Facebook-on a Véradás – Csongrád megye
oldalt friss hírekért! www.facebook.com/veradas.csongrad/
EGY VÉRADÁSSAL 3 ÉLETET MENTÜNK MEG
– SEGÍTSEN ÖN IS!
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Közlekedésbiztonsági
Ovi-suli váltónapot tartottak
csomagot kaptak az elsősök
a Gregusban
A tanév első napján a Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága és a Magyar Autóklub Balesetmegelőzési Bizottsága közlekedésbiztonsági csomagot ajándékozott a székkutasi Gregus Máté Általános Iskola 1. c osztályos
tanulóinak. A praktikus meglepetést Labádi Ernő, a MAK Balesetmegelőzési Bizottságának Elnöke, országos küldötte adta
át a gyermekeknek.
„A Dél-Alföldön másodjára adtuk át a közlekedésbiztonsági
csomagot a legkisebbeknek, itt Székkutason. Az általános iskolába érkező első osztályos tanulók kaphatták meg. A csomagban
fényvisszaverő mellény, biciklis első és hátsó lámpa, különböző
fényvisszaverő fóliák, villogók, kulcstartók, valamint KRESZ-füzetek voltak. Fényvisszaverő táskában kapták meg ezeket. Nagy
örömmel fogadták az ajándékot az elsősök” – fogalmazott Labádi
Ernő. „Az a lényege ennek az akciónak, hogy védjük a gyerekeket
a közlekedésben. A jogszabályban is megfogalmazták: „Látni és
látszani” – mi azt akartuk elérni, hogy amikor a legfiatalabbak a
járdán, az úton tartózkodnak, akkor ezek a fényvisszaverő eszközök segíthessenek abban, hogy az autósok könnyebben észrevegyék őket. Kötelességünk, hogy a legkisebbekre nagy figyelmet
fordítsunk. A tavalyi évben kicsit más összetételű volt a csomag,
és annak is nagyon örültek az elsősök. Azt láttuk, hogy a gyerekek rendszeresen használták az ajándékokat, az oktatófüzeteket.
Így segíthettük azt, hogy minél könnyebben tanulják meg a rájuk vonatkozó közlekedési szabályokat, kiemelve a gyalogos és
a kerékpáros közlekedést. Úgy tudjuk, a gyerekek osztályfőnöki
órán is foglalkoznak a KRESZ-szel, a szabályokkal. Az a tervünk,
hogy ismét ellátogatunk majd az osztályközösségbe, és mi is segítünk majd közvetlenül is abban, hogy rávezessük a gyerekeket
a közlekedési szabályok megértésére, betartására” – mondta az
elnök. A legnagyobb hangsúlyt azokra a szabályokra helyezik,
amik az elsős korosztályt érintik, és bevezeti őket a közlekedési
szabályok világába. „Gyalogos közlekedés, biciklis közlekedés,
a zebra megközelítése, különböző lámpajelzések értelmezése
és az ezekhez tartozó egyéb szabályok, amik a legfontosabbak
számukra” – hangsúlyozta. „Terveink szerint meg fogjuk tartani a
közlekedésbiztonsági napot, ez azonban nagyban függ attól, hogy
ismét életbe lépnek-e a koronavírus-helyzet korlátozásai. Ha ez
idén nem tud megvalósulni, jövő tavasszal rendezzük meg” – fogalmazott Labádi Ernő.
ká
A tanév első napján a Megyei
Rendőr-főkapitányság
Balesetmegelőzési
Bizottsága és a Magyar Autóklub
Balesetmegelőzési Bizottsága közlekedésbiztonsági csomagot adott át a székkutasi
Gregus Máté Általános Iskola 1. c osztályos tanulóinak.
Az ajándékot Labádi Ernő, a
MAK Balesetmegelőzési Bizottságának Elnöke, országos
küldötte adta át a gyermekeknek.
Köszönjük a rendkívül hasznos, gyönyörű ajándékokat!
Ígérjük, hogy a mindennapok
során használni fogjuk ezeket,
és nagyon vigyázunk rájuk!
1.c osztály

Az ovi-suli váltónap már régi hagyomány Székkutason, évek
óta szokás ugyanis a községben, hogy a legkisebbek számára
egy különleges nappal teszik könnyebbé az iskolába indulást,
a tanítónénikkel való barátkozást. Idén sem volt ez másként,
hiszen a Gregus Máté Általános Iskolában ismét színes programokkal várták az új tanév elsős diákjait.
A két pedagógus úgy fogalmazott, „párban” dolgoznak, ebben
a tanévben kezdték meg a közös munkát. Vígné Szenti Katalin
1993 óta dolgozik tanítónőként, de már 1982 óta az intézmény
munkatársa. A tanítói pálya előtt ugyanis óvónőként tevékenykedett a Gregus falai között. Jelenleg osztályfőnöki pozíciót tölt be
az elsősöknél. Tatárné Kovács Marianna természetismeret szakos
tanár, de rajzot és testnevelést is oktat a gyerekeknek. Délutános
tanárként segíti a kis nebulókat a leckeírásban.
„Aznap sajnos szakadt az eső” – kezdte élménybeszámolóját
Víghné. – „Így a 17 kispajtásból 10-en vettek részt az Ovi-suli váltónapon. Eredetileg udvari játékokat szerettünk volna játszani a
gyerekekkel, de a rossz idő ezt a tervünket meghiúsította. Körbevezettük az új elsőseinket az épületben, bemutattuk nekik az
intézmény dolgozóit: a tanító néniket, irodai dolgozókat, takarító
néniket, a konyhás néniket.” A gyerekekkel körjátékokat játszottak, de a közös éneklés is sokat segített az ismerkedésben. „Mariann néni furulyázott, amíg mi daloltunk, a zenei kíséret nagyon
tetszett a kicsiknek. Így azt is fel tudtuk mérni, hogy milyen dalokat ismernek a gyerekek. Ez azért fontos, mert így tudjuk azt, hogy
milyen dalokra építkezhetünk a tanítás folyamán” – mondta Kati
néni. A gyerekek nyakláncot is készítettek maguknak, amire ráírták a nevüket. – „Ez nekünk is segítség volt, mert így könnyebben
meg tudtuk tanulni a kicsik keresztnevét. Megfigyeltük azt is, hogy
ki a jobb kezes, és ki bal kezes, illetve azt, hogy hogyan tartják
a kezükben a ceruzát. Meséltünk is nekik. Óriás kártyalapokból
várakat építettünk, ez nagyon tetszett a gyerekeknek” – avatott be
minket Víghné Szenti Katalin.
„Nagyon fontosak ezek a rendezvények, hiszen egy ekkora
gyerek az óvodából kikerülve elveszettnek érzi magát, különösen
a számára új iskolaépületben” – vette át a szót Tatárné Kovács
Marianna. „Az ovi-suli váltónapon van lehetőségük bejönni az iskolába, mégpedig úgy, hogy nincsenek kint a nagyobb gyerekek.
Így a kicsik zavartalanul körbe tudnak nézni a tanító nénik vezetésével. A rossz idő miatt elmaradt az udvari ugróiskolás program,
de ezt a testnevelés órákon tudjuk pótolni. Azt láttuk, hogy nagyon könnyedén beilleszkedtek az iskolai környezetbe, az elmúlt
időszakban azt tapasztaltuk, hogy nagyon otthonosan mozognak
az udvaron és az épületben is.”
„Azt is kiemelném, hogy rendkívül fontos az is, hogy az ovi-suli
váltónapnak köszönhetően nem félnek a gyerekek iskolába jönni.
Egyetlen egy sírós elsős sem volt idén, de olyan sem, aki azonnal
haza akart volna menni, amikor a szülő itt hagyta az intézményben. Ez az együtt töltött délutánnak köszönhető. Úgy gondolom,
könnyedén vettük az első nap akadályait – fűzte hozzá Kati néni.
„Hosszú évek óta hagyomány ez már nálunk. A mostani váltónapot
megelőzte az, hogy többször meglátogattam az akkor még nagycsoportosokat az óvodában, de a ballagásukon is részt vettem. Mariann a nyáron került az intézményünkbe, de őt is nagyon hamar
megismerték és elfogadták a gyerekek.” Az iskolában, így az első
osztályban családias a légkör a pedagógusok szerint. „Már 40 éve
vagyok a pályán, így a szülők egy részének vagy óvónője, vagy tanítója voltam. Mindössze három olyan kisgyerek van, akit korábban
nem ismertem. Ezek a családok nemrégiben költöztek Székkutasra, mert az elmúlt időszakban igen népszerű lett a község, sokan
költöznek a településre. Mivel a legtöbb ismeretség már régre nyúlik vissza, így biztos vagyok benne, hogy továbbra is családias lesz
a légkör az intézményben” – zárta szavait Víghné Szenti Katalin.
ká
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Köszöntötték Székkutas legfiatalabb lakóit
22 újszülöttel, 7 fiúval és 15 lánnyal gyarapodott Székkutas lakossága az elmúlt időszakban. A hagyományokhoz
híven az önkormányzat személyesen köszöntötte a legifjabbakat.
Rostás Péter alpolgármester azt az örömteli hírt osztotta
meg, hogy az előző évekhez képest növekedett a születések
száma, így pár éven belül a közelmúltban felújított óvoda
létszáma is biztosítottá válik.
A család első gyermekeként született Nagyváti
Zoltán László. 2021. május 1-én látta meg a napvilágot. Édesanyja, Máté
Andrea szerint Zoltán nagyon nyugodt baba.
2021 júniusában látta meg
a napvilágot Tóth Kenéz-Dalma. A kislány anyukája, Kenéz Dalma arról beszélt, a
gyerkőc igen jó alvó. Szükség
is van az energiára, hiszen
nemrég tette meg első lépéseit a család legifjabb tagja.
Lantos Mihályné Deák Csilla és
Lantos Mihály gyermekeként született meg Lantos Csilla 2021. május
10-én. A baba Szegeden látta meg a
napvilágot, 3550 grammal és 49 centivel. Csilla nagyon jó alvó baba, éjszakánként is csak egyszer ébred. A
jókedvű kislány még az idegeneket is
mosollyal üdvözli.
Varsányi Petra Lili Orosházán
született a család második gyermekeként 2020. november 24-én.
Anyukája Zsedényi Szilvia, apukája
Varsányi Vajk. A kislány éjjel rendszeresen ellenőrzi, megvan-e még
anya, de többé-kevésbé jó alvó. A
barátságos, mosolygós Petra 4330
grammal és 52 centiméterrel született.

Kozó Mónika és Kizur István
2020. szeptember 15-én nagy
örömmel fogadta az orosházi
kórházban a család legfiatalabb
tagját, Kizur Anasztázia Zoét. A
kislány 4810 grammal és 53centivel született. Talán azért is mosolyog sokat, mert mindig kipiheni magát, ugyanis nagyon jó alvó
baba.
Jandsó Noé 2021.
augusztus 11-én született Hódmezővásárhelyen a család második
gyermekeként. Kornél
igazi nagytestvér, hiszen nagyon fontosnak
tartja, hogy megmutassa a világot öccsének,
ezért rendszeresen segít édesanyjának tolni a
babakocsit. A kisfiú 3990 grammal és 54 centivel született. Enni
sosem felejt el, rögtön utána már alszik is vissza. Jóllakottságát
az jelzi, hogy még álmában is mosolyog.
György Lora 2021. január 18án, Szegeden született, a család
első gyermekeként. 1900 grammal és 54 centiméterrel jött a
világra. Szerencsések a szülők,
Györgyné Hódi Edina és György
Viktor Tamás, hiszen a kislány
három hónapos kora óta átalus�sza az éjszakákat. Talán nem
is csoda, hogy így egy boldog,
kiegyensúlyozott,
mosolygós
baba!
ká
címlapfotó forrása: promenad24.hu

Orosházán, 2021. február 07-én érkezett meg
Herczeg Balázs. A 3490
grammal és 50 centiméterrel született kisfiú Herczegné Ambrus Edit és Herczeg
Ferenc gyermekeként látta
meg a napvilágot. Különösen szereti, ha szülei
kipihenik magukat, így
rendszerint átalussza az
éjszakákat. Balázs mindig
mosollyal jelzi szimpátiáját,
ha valaki beszél hozzá.

Anyakönyvi hírek
Augusztus hónapban:
Születés: Molnár Adrienn és Jandsó Jánosnak Noé; Kovács Leila Mária és Csík Albertnek Milán utónevű gyermekük
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Szakács Ferencné Darvasi Erzsébet Rozália,
Majorosi András
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Ismét mozgásban Székkutas!

Újra kezdődtek Bagi Mátyás edzései
A funkcionális tréner szeptembertől újra heti két alkalommal várja azokat, akik odafigyelnek a testmozgásra és ily módon is tennének az egészségükért.
Hosszú kihagyás után ismét tart Székkutason funkcionális
edzéseket Bagi Mátyás tréner. Szeptember elején kezdődött újra
az érdeklődők formába rázása, heti két alkalommal, szerdán és
pénteken 17:30 és 18:30 között van lehetőség a közös tornákra.
Előbbi napon a Murgács Kálmán Művelődési Házban, utóbbin a
Sportcentrumban.
„Igény az elmúlt időszakban is volt az edzésekre, többen jelezték, hogy rész vennének a tréningeken. Nemrég a település
önkormányzata is megkeresett az ötlettel. Mivel sokat köszönhetek Székkutasnak, és annak idején a szárnyaimat is itt kezdtem
bontogatni, igyekeztem ezt elvállalni, annak ellenére is, hogy tele
a naptáram. Mindig szívesen járok Székkutasra” – fogalmazott lapunknak Bagi Mátyás.
A tapasztalatok alapján régi és új arcok is felkeresik az edzéseket. Bőven tíz fölötti létszámmal zajlanak a foglalkozások, a meg-

szokott jó hangulatban, olykor homlokgyöngyöztető feladatokkal
és kiváló dalok társaságában, ahogy azt a trénertől megszokhattuk.
„Az edzés a résztvevők számára ingyenes. Azt gondolom, hogy
remek dolog az önkormányzat részéről, hogy saját erőből, vagy
akár pályázati forrásból, de mindig találnak lehetőséget arra,
hogy az embereknek legyen lehetőségük ingyenes tornákra. Hálás is vagyok azért, hogy szem előtt tartják, hogy az emberek sportoljanak. Akár az én edzéseimen kívül is van erre lehetőség, de
a kültéri kondipark és a futópálya is rendelkezésre áll. Számtalan
lehetőség van, és mindenkit arra biztatok, hogy lehetősége szerint mozogjon minél többet” – mondta Bagi Mátyás.
Hétfőnként Kruzslicz Péter vezényletével 16:30 és 17:30 között
gyógytorna is várja a lakosokat, keddenként Dukai Kornél 13:30
és 14:30 között tart hasonló foglalkozást, míg szerdánként 17:15
és 18:15 között Kardos Eszter Éva pilates edzésein vehetnek részt
az érdeklődők. A foglalkozásokat és edzéseket a Sportcentrumban tartják.
szcs

Érmet szerezne csapatával a focicsapat új edzője
5 mérkőzést játszott le a Csongrád-Csanád megyei II. osztályban a Székkutas TC labdarúgó csapata. Az együttes új edzőjével, Kormányos Antallal beszélgettünk a felkészülésről és a
szezonkezdetről.
Két döntetlennel indította a szezont a Csongrád-Csanád megyei
labdarúgó II. osztályban a Székkutas. A nyitó fordulóban a Csengelével sikerült fordulatos meccsen 3-3-as döntetlent játszani,
majd az FK 1899 Szeged ellen kétszer is összejött az egyenlítés, 2-2es döntetlen lett az összecsapás vége. A folytatásban a Mindszentet
magabiztos győzelemmel, 4-1 arányban sikerült két vállra fektetni,
míg a Tömörkény elleni meccs félbeszakadt ugyan, de 4-0-s kutasi
vezetésnél a félidőben, így a három pontot mindenképpen a Székkutasnak fogják megítélni.
Az együttes a felkészülésnek és az idénynek az orosházi Kormányos Antal vezetésével vágott neki. Az edzővel lapzártánkat megelőzően, szeptember 17-én beszélgettünk.
Gyorsan sikerült megismerkedni a csapattal? Ismerős arcok
akadtak a keretben, hiszen érkeztek veled együtt játékosok is
Székkutasra.
Kormányos Antal: Igen, bár végül nem tartott velem annyi játékos Orosházáról, mint szerettük volna. Sajnos egy adminisztrációs
csúszás miatt az öt játékosból csak három érkezett Székkutasra. Igazából viszont azért a székkutasi játékosokat is ismertem nagyjából,
így az ismerkedés része rövid volt a felkészülésnek. Viszonylag
gyorsan elkezdtük a munkát és azt gondolom, hogy elég tartalmasra
sikerült. A srácok hozzáállásával abszolút elégedett lehetek. Olyan
80-90%-osnak nevezném a felkészülést, így ezen szerintem nem fog
múlni. Persze van még mit csiszolni, hiszen valamilyen szinten csak
új csapat vagyunk. Ezen dolgozunk hétről hétre.
Hogy sikerült a felkészülés?
Kormányos Antal: A felkészülési időszakban az előző évekből
kiindulva, amikor láthatóan a hétközi mérkőzések lejátszása nehézséget okozott a munkahelyi elfoglaltságok miatt, így most csak
a hétvégére terveztünk edzőmeccseket. Ennek köszönhetően an�nyi edzőmeccsünk nem volt. Összességében négyet játszottunk,
ebből kettőt megnyertünk, egy döntetlen és egy vereség mellett.
Hétközben pedig hétfő-keddi-csütörtöki napokon végeztünk
edzésmunkát. Most a szezon során a kedd-csütörtökre redukálódott le, úgy gondolom, hogy ezen a szinten, ha ezeken megjelennek a játékosok rendszeresen, akkor ez a két alkalom is elegendő
lesz. Az edzőmeccsek azt a képet mutatták, hogy van hova fejlődni,

de az összképet tekintve viszont némileg jobbat mutatott eredményekben, de játékban fejlődnünk kell még.
Milyen az edzéslátogatottság?
Kormányos Antal: Itt elég nagy a szórás. Inkább a csütörtöki
edzést preferálják a játékosok. Nyilván úgyis van felépítve az egész
felkészülés, hogy kedden inkább fizikai munkát végzünk, csütörtökön vannak a támadásvezetéssel és az egyéb labdás gyakorlások.
Úgy gondolom, hogy aki ott van helyben, ők beleállnak a keddi
edzésbe, de azért remélem, hogy ez változik picit és kedden is többen fogunk megjelenni.
Hogy értékeled az eddigi bajnoki szereplést?
Nem igazán ismertem ezt az osztályt. Kicsit más a futball, mint
nálunk Békés megyében, tehát sokkal fizikálisabb a játék, ezt az
én játékosaim is megtapasztalták, hogy másként kell beleállni a
dologba. Az első mérkőzésen, a Csengele ellen be is ragadtunk
és döntetlen lett, pedig mindenképpen szerettük volna megnyerni.
Habár Rácz Dezső ekkor még nyaralás miatt nem tudott a rendelkezésünkre állni. A második mérkőzés az FK Szeged ellen már úgy
gondolom, hogy idegenben a pontszerzés belefér, ráadásul az FK-t
a bajnokság nagy esélyesének tartom. Utána viszont jött két győzelem, hiszen a Tömörkény elleni valóban nekünk lesz ítélve. A 4-0-s
félidei eredményt fogják helyben hagyni. Nagyon kellett ez a két
győzelem, hiszen a hárompontos rendszerben ezekkel az egy pontokkal nem sokra megyünk. Szeretnénk ezt folytatni, viszont azt is
látjuk, hogy nehéz a sorsolásunk. Nekünk gyakorlatilag a komoly
rangadók az őszi szezon első felében le fognak zajlani.
Ez a sorsolás jó vagy jobb lett volna könnyebb meccsekkel
kezdeni?
Kormányos Antal: Ezt majd a Sándorfalva elleni meccs után
tudnám megmondani, addig még sorsdöntő meccsek várnak
ránk. Bízom benne, hogy sikerrel hozzuk ezeket a meccseket. Előzetesen azért talán jó, hogy így alakult. A nyáron mikor Horváth
Zoltán klubelnök megkeresett, akkor az előzetes megbeszélések
alapján az első hatba kerülést tűzte ki a vezetőség célul. Viszont,
ha nem kerülnénk dobogóra én mindenképpen csalódott lennék.
Ahol eddig is dolgoztam, edző voltam, mindenképpen érmet próbáltunk szerezni minden csapatommal. Ezt most is így tartanánk,
de nyilván vannak jó csapatok és többen is pályáznak erre a szerepre. Ennek ellenére tényleg csalódott lennék, ha nem akasztanának a végén érmet a nyakunkba.
szcs
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Koncertek, baráti beszélgetések, remek hangulat:
ilyen volt a Székkutasi Őszi Esték programsorozat
A Székkutasi Nyári Esték olyan nagy sikert
aratott, hogy folytatták a koncertsorozatot a
községben. A Székkutasi Őszi Estéken legalább
olyan jó volt a hangulat, mint a nyári eseményeken. A részletekről Szabó Emese képviselőt
kérdeztük.
A programsorozat ismét hozzájárult, hogy a
községben továbbra is elmondhassák magukról a
kutasiak: összetartó közösség a miénk. „A település vezetősége úgy döntött idén, hogy nem rendezi meg a már hagyományos Főtéri Falunapokat,
ehelyett viszont szeretne valamit adni a község
lakóinak, és persze a környező településen élőknek is. Olyan kulturális programok és szórakozási

lehetőségek mellett döntött a vezetőség, amelyek által minden korosztályt vendégül láthattunk
Székkutas Főterén” – kezdte beszámolóját a képviselő.
Három koncerten vehettek részt a kutasi és a
környékbeli lakosok. „A hónap első szombatján
az Omlett zenekar lépett fel a nagyszínpadon, a
második hétvégén pedig a Traubi zenekar örvendeztette meg a közönséget. Szeptember 17-én
este a DNA Cover Band muzsikált. Minden programot ingyenesen, korhatár nélkül látogathattak
a kikapcsolódni vágyók” – foglalta össze Szabó
Emese.
ká

Kedves székkutasi Lakosok!

Kutasi hírek
közéleti havilap

Hűtésre és fűtésre alkalmas klímák telepítésével,
klímatisztítással és karbantartással foglalkozom, melyekre
otthonfelújítási támogatás is igénybe vehető!
Ajánlatért keressenek
bizalommal,
a helyszíni felmérés
ingyenes!
Sajti Mihály
+36301819591
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