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INGYENES

2. oldal

Zúg a traktor,
szánt az eke…
Saját termés
kerülhet a fazékba
8. oldal

Látogatóban
az elszármazott
milliárdosnál
7. oldal
2. oldal

Sikeres volt a hétvégi
motorozás

Önkormányzati segítséggel újulnak a járdák
Az önerõs járdaépítési program keretében 32 székkutasi ingatlan elõtt újulhatnak meg
a járdák, mintegy másfélmillió forint támogatással. Az önkormányzat biztosítja az anyagot,
a lakosság pedig a munkaerõt. Az érintett ingatlantulajdonosok közül néhányat
megkérdeztünk errõl a lehetõségrõl.
(Írásunk a 3. oldalon)
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Szelíd motorosok – vad traktorosok
Enyhe kifejezés, az, hogy
sokan látogattak el augusztus 4-én Székkutasra, ahol a
három egyesített rendezvény látogatóinak száma a
kétezret is meghaladhatta.
Brummogtak a traktorok a
szántóversenyen, a motorok
bent a rendezvényparkban,
és készültek a finom étkek a
fõzõhelyeken.

Három megyébõl érkeztek
a traktorok és a versenyzõk a
második regionális szántóversenyre Székkutasra, ahol a
motorosok is randevúztak.
Délelõtt elõbb a traktorok,
majd a motorosok vonultak ki
a település határában kialakított versenypályára, ahol a
legnagyobb erõgépektõl egé-

A szántóverseny eredményhirdetésére kora este
került sor, itt meglepõen jól
szerepeltek azok az ifjú titánok, akik többnyire székkutasi
színekben versenyezve elsõ
ízben mérettették meg szántótudományukat. A tavalyi országos ezüstérmes, Kis László
idén itt a harmadik helyet is
megszerezte, de szépen sze-

repelt a többi helyi versenyzõ,
Korom József, Dajka András,
Zsedényi Károly, Juhász Gergely, Bila Miklós és természetesen a bemutató szántáson
közremûködõ Mihály Lacika
is.
A hat kategória gyõztesei
az országos döntõt követõen,
akár a világbajnokságon is

maga is megcsodálta a régi
berendezéseket. Ernõ bácsi
egy 47 éves, 250-es Jávával
motorozik, amelyet alkatrész
állapotban vett meg, majd
több év várakozás után hatá-

tottak, és ez szerelem volt elsõ
látásra.
Az eredményhirdetések
után még nem ért véget a napi
móka, sõt a közönség a derekegyházi fiatalok táncos-diva-

rozott úgy, hogy restaurálva
újjá építi a motort. Mint elmondta, a Székkutasi Motoros
Baráti Körnek 81 tagja van –
nem csak Székkutasról –, és
több mint 130 regisztrált régi
motort tartanak számon.
Örömteli, hogy egyre több fiatal fordul ezek felé a régi masinák felé, és az édesapákkal
közösen összefogva újítanak
fel egy-egy ilyen régi gépet.
Ezt, a fiatalabb korosztályt
képviseli Nagy György Károly,
aki bár vásárhelyi, de a mindszenti klub tagja. Mint elmondta, egyik család tagjának
fészerében pillantotta meg az
SHB-SAX típusú motorkerékpárt, amelyet 1940-ben gyár-

tos produkciójában gyönyörködhetett. A szervezett programokat sörivó verseny és
szkanderbajnokság zárta.
- Egy nagyon komoly civil
kezdeményezés hívta életre
tavaly az elsõ motoros találkozót – értékelte Szél István
polgármester a szervezést,
hozzátéve: a tavaly elkezdett
hagyományokon teljesen profi szervezés után kezdõdhetett
el a program. Örömtelinek
mondta, hogy több mint 30-an
vállalták a szántóversenyen
való indulást, és az idén is
ezernél többen látogattak ki a
térség mezõgazdasági kultúrájának egy fontos mozzanatát bemutató eseményre.

IV. Székkutasi Motorosnap és
Fõzõverseny legjobbjai

szen a pónilóval vontatott
ekéig beálltak a barázdák elkészítésébe a versenyzõk. Az
eseményrõl Farkas Sándor
országgyûlési képviselõ, a
Parlament Mezõgazdasági Bizottságának elnöke elmondta:
örül, hogy a mezõgazdasági
szakmai programok mellett a
hagyományok õrzésére is
figyeltek a kutasiak.

indulhatnak. A verseny színvonaláról árulkodik, hogy a bírák
csaknem fél óráig vitatkoztak
a különdíjak megállapításán,
majd a temérdek díj és különdíj átadása is közel ennyi ideig
tartott.
Labádi Ernõ, a motoros
találkozó fõszervezõje elégedett volt a Székkutasra látogató motorosok számával, és

Motorkerékpár ügyességi
verseny
Szóló motorkerékpár kategória: I. hely - ifj. Horváth Pál
Oldalkocsis motorkerékpár
kategória: I. hely - Tóth István
Nõi ügyességi verseny
I. hely - Varga Brigitta
Kresz teszt verseny
I. hely - Kolozsvári Erzsébet

Fõzõverseny bográcsos kategória
I. hely - Székkutasi Lovas
Közhasznú Egyesület
Fõzõverseny grill kategória
I. hely - Gercsó Tamás
Szkander verseny
I. hely - Mórocz József
Sörivó verseny
I. hely - Kaposvári Csaba

A további eredményeket elolvashatja a
www.szekkutas.hu oldalon.
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Önkormányzati segítséggel újulnak a járdák
Az önerõs járdaépítési
program keretében 32 székkutasi ingatlan elõtt újulhatnak meg a járdák, mintegy
másfélmillió forint támogatással. Az önkormányzat biztosítja az anyagot, a lakosság
pedig a munkaerõt. Az érintett ingatlantulajdonosok közül néhányat megkérdeztünk
errõl a lehetõségrõl.
Lászlai Ferenc a Németh
László utcából nagyon örül
annak, hogy a járólapokat
végre lecserélhetik rendes jár-

dára. Mint mondta, még a
hûvösebb idõre várnak, hogy
elkezdjék a munkát. Õ maga
biztos benne lesz a kalákában, amelyhez még ismerõsöket próbál megnyerni.
Hódi Zoltán szerint az
önerõs járdaépítési program a
lehetõ legjobb dolog, ahol
nincs normális járda. Összefogással három Szabadság utcai
ház elõtt oldották meg a problémát pár nap leforgása alatt.
Gróf Sándorné is nagyon
örült a lehetõségnek. Elárulta,

már régóta tervbe volt véve a
tönkrement járda kijavítása.
Az önkormányzat által biztosított anyaggal majd kõmûves
dolgozik, aki mellett, ha úgy
alakul, a tulajdonos lesz a
segédmunkás.
Székely Zoltán ajánlja másoknak is ezt a lehetõséget.
Kõmûves mester segítségével
már el is készült Jókai utcai
házuk elõtt a szép új járda.
A Murgács Kálmán utcában lakó 71 éves Benedek
Ferenc nagyon meg van elé-

gedve, az önkormányzattól
kapott anyaghoz még vett egy
kis plusz anyagot, így a bejárót is megcsinálták. Kölcsön
betonkeverõvel unokájával
összefogva végezték a munkát.
„Nagy segítség, hogy az önkormányzat biztosítja az anyagot” – mondta Andrikó Tünde,
akitõl megtudtuk, hogy a
kivitelezés még hátravan, de
nem lesz nehéz szakembert
találni, mivel párja, bátyja és
sógora is kõmûves.

Korszerûbb villamoshálózat az I. kerületben
Több éve tartó hálózat fejlesztési
munkálatok fejezõdhetnek be az önkormányzat támogatásával a Székkutas
I. körzet 41-43. szám alatt.
Itt mintegy 20 lakóingatlan található,
ahol az EDF Démász alvállalkozói korábban a már elavult hálózatot korszerûbbre kiépítették, de addig nem tudják
beüzemelni, míg a telkeken belül a fõvezeték szerelését a tulajdonos meg nem
oldja – tudtuk meg Rostás Tibor telepü-

lésüzemeltetési ügyintézõtõl. Hat ingatlantulajdonos fordult segítségért a székkutasi önkormányzathoz, hogy a szerelési költséget rendezni tudják. Ennek
eredményeként a képviselõtestület úgy
döntött, hogy mind a hat igénylõnek,
összesen 400 000 forintnyi segítséget
nyújt. Ez az öszszeget kamatmentes hitelként, 2 éves viszszafizetési idõvel elõlegezte meg az önkormányzat a tulajdonosoknak, a 100 000 forintos eljárási díjjal

Fejlesztenék a
tanyagondnoki szolgálatot
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-ben jelentette
meg pályázati felhívást az
alföldi tanyák, valamint a
tanyás térségek megõrzése
és fejlesztése érdekében,
melynek keretében Székkutas önkormányzata szeretne
a tanyagondnoki szolgálat
fejlesztésére pályázni.
Ez a támogatás a költség
legfeljebb 90 százalékát jelentheti, a maximális összeg 5
millió forint – tudtuk meg Hunyák Zsuzsanna jegyzõtõl. A
településen több mint egy éve
mûködik tanyagondnoki szolgálat, amelynek munkáját egy

új gépjármû beszerzésével
szeretnék segíteni. Jelenleg a
tanyagondnok saját jármûvét
használja erre a feladatra, és
ha a pályázat nyerne, az önkormányzatnak lenne egy
olyan 9 személyes kisbusza,
amivel fejleszteni tudnák a
közel 400 tanyán élõ ellátását.
A község jegyzõje elmondta, jelenleg a pályázati anyag
összeállításán dolgoznak, árajánlatokat kérnek, megállapodásokat kötnek civil szervezetekkel illetve egészségügyi
és szociális intézményekkel,
szervezetekkel. A pályázat beadási határideje augusztus 31.

együtt. Ezzel minden akadály elhárult a
kivitelezés gyors lezárása elõl.
A területen egy korábbi beruházás
már be is fejezõdött. Az ingatlanokhoz
vezetõ bekötõútra két darab új lámpatest
is került, amellyel közel 400 méteres
útszakasz lett biztonságosabb. Ezen fejlesztésekhez a székkutasi önkormányzat
300.000 Ft-tal járult hozzá, és éves szinten
várhatóan 100.000 Ft kiadást jelent a
közvilágítási hálózat fenntartása.

4 mázsa burgonya
talált gazdára
2012. augusztus 14-én került kiosztásra annak a burgonyának egy része, amelyet
a „Szorgos kezek a közösségért Székkutason” elnevezésû mezõgazdasági kistérségi startmunka mintaprogram keretében termeltek.

tõl, akik az idei évben közfoglalkoztatottként tevékenykedtek a településen; 20 fõ egyenként 20 kg-ot vihetett haza.
A termés betakarítása még
folyamatban van, a krumpli a
pályázati kiírásnak megfelelõen a közétkeztetésbe, vagyis a

A keddi napon azon személyek vehettek át burgonyát
Rostás Péter alpolgármester-

Hód-Menza konyhájára kerül,
de a közfoglalkoztatottaknak
is jut majd még belõle.

Családi események
Születés: Asztalos József és Bíró Beátának Ádám utónevû
gyermeke.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Kiss Istvánné Mucsi Éva Székkutas, Béke u. 52.
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Sikeres a prímás vallomása
A Mezi Fesztiválon mutatták be Labozár Antal Egy
prímás vallomása címû kötetét. A szerzõ szerint ritka
pillanat az életében, hogy
egybegyûjtve, nyomtatásban
láthatja verseit, nótáit, és
azokat mások is olvashatják.

elõre bizonytalan. Beszélgetésünk során elárulta, nyugdíjba
vonulását követõen spirálfüzetekbe írogatott, de aztán
barátjától, Almási Istvántól
kapott egy óriási könyvet, abba kerültek írásai. A 90-es
években volt olyan nap, hogy

„Még szokni kell a gondolatot” – mondta lapunknak Labozár Antal, hozzátéve: „Nagyon jól esik nekem, hogy
rengeteg visszajelzést kapok.”
Ezek a visszajelzések egytõlegyig pozitívak, volt, aki azt
mondta, este elkezdte, és hajnalig olvasta a könyvet. A 740
példányból már több mint 500
elfogyott, így a számok is a
sikert igazolják.
Hogy lesz-e folytatás, Tóni
bácsi még nem tudja. Van
még legalább ennyi kiadatlan
nóta, vers, de ezek sorsa egy-

két nótát is írt egy nap. Muzsikusként, prímásként sokan
ismerik, de sokak számára
meglepetést volt a kötet,
amely elmondása szerint fõleg a kutasiak számára lehet
érdekes, hiszen róluk szól.
A könyv ötlete a Székkutasi Olvasókör egy összejövetelén merült fel, ahol
számos versét felolvasták, és
a kezdeményezés mellé állt
Szél István polgármester is,
így a kötet az önkormányzat
anyagi támogatásával jelenhetett meg.

Civil Pálya

Nem csak a saját
kertjükkel törõdnek
A székkutasi civil szervezeteket bemutató sorozatunkban ebben a hónapban
a Gregus Máté Bio Kertbarát
és Faluszépítõk Klubbal
ismerkedhetnek meg közelebbrõl olvasóink. Az egyesület életébe Mihály Ferenc
elnök kalauzolásával nyerhetünk bepillantást.
A klub 1996 tavaszán alakult meg mintegy 30 fõvel.
Volt olyan idõszak, amikor
emelkedett a tagok száma, az
utóbbi idõben viszont a tagság
öregedésével 20 fõre csappant a létszám. Gregus Máté
leszármazottja, Mariska néni
hozzájárulásával vették fel a
falu alapítójának nevét.
Összejöveteleiken eljárnak
egymás házához, ahol részt
vesznek szüreteléseken, metszési bemutatón, illetve megbeszélik, kinek milyen problémája van. Társadalmi munkában a község világháborús
emlékmûveinek rendbetételében, a névadó sírjának gondozásában és a közterületek
csinosításában
segítenek.
Idõnként más települések
kertbarát klubjaihoz is el szoktak látogatni. Tevékenységi

körükhöz közel álló rendezvényekre is járnak, úgy mint a
Makói Hagymafesztiválra vagy
a Szentesi Lecsófõzõ Fesztiválra. Nyáridõben egy-egy tagtárs udvarán szalonnasütést
tartanak, beszélgetéssel fûszerezve.
Minden évben van egy
megyei kertbarát értekezlet,
ahol a települések vezetõi
összegyûlnek, és ahol a megyei és az országos vezetõk is
jelen vannak. Mindig más
helyszínen van a rendezvény,
így a problémák, aktualitások
megbeszélése mellett egymás
tevékenységének megismerésére is lehetõség nyílik.
Jelenleg a Szentesi Lecsófõzõ Fesztiválra készülnek,
ahová már beadták a nevezésüket. Az õsszel megrendezésre kerülõ szüreti mulatságból idén is kiveszik a részüket,
mint ahogy Székkutas valamennyi nagyobb rendezvényének aktív közremûködõi,
hiszen a gyermeknapon, a
Mezi Fesztiválon, vagy legutóbb a szántóversenyen és
motoros találkozón is képviseltették magukat mint helyi
civil szervezet.

A Szegedi Nemzeti Színház

6 elõadására szóló színházbérlet
rendelhetõ a Községi Könyvtárban!

Meghívó
Székkutas Község Önkormányzata és a Kamilla Dalkör
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves Családját
2012. szeptember 8-án (szombaton) 15 órai kezdettel a
Mûvelõdési Ház nagytermében rendezett Õszi népzenei
találkozójára. A rendezvény fõvédnöke: Szél István
polgármester úr
Fellépõ dalkörök: Földeáki Citerazenekar és Népdalkör,
Hódmezõvásárhelyrõl
Aranykalász Népdalkör, Pacsirta Népdalkör, Belvárosi
Napraforgó Népdalkör, Alkony Népdalkör Mindszent,
Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar
Nagymágocsról, Bokréta Népdalkör Orosháza,
Ruzsa Sándor Népdalkör és Citerazenekar Szeged,
Székkutasról: Harmonika Klub, Kékibolya Népdalkör,
Kamilla Dalkör. A belépés a népzenei rendezvény
mûsorára díjtalan. Tombolajegy vásárlással támogatja a
rendezvényt.

Az elõadásokra különjáratos busz indul.
Elõadások:
(Nagyszínház)

La Mancha lovagja
Mária fõhadnagy
Rigoletto
(Kisszínház)

Egerek és emberek
Pipás Pista
Bánk bán
Bõvebb felvilágosítás, jelentkezés, fizetés a Könyvtárban
augusztus 28-ig!

Szilágyiné Fejes Ildikó
könyvtáros

2012. augusztus
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Megújul az általános iskola
Székkutas Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az 5/2012-es BM rendeletben megjelent önkormányzati felzárkóztatási támogatásra – tájékoztatta
szerkesztõségünket Rostás
Tibor településüzemeltetési
ügyintézõ.

szanitereket,
illetve
a
villanyhálózat
szabványosítása is tervben van.
A régi épületben, két tanteremben cserélik ki a nyílászárókat, valamint új burkolattal és fûtõtestekkel is felszerelik õket. Mindezek mellett a
homlokzat is megújul, illetve

Rostás Tibor elmondta, a
szülõi értekezleteken a sportpályát követõen az iskolában
lévõ mosdók elavult állapota
a leggyakrabban felmerülõ
probléma. Az 5,5 milliós
pályázatból a székkutasi általános iskolát tervezik felújítani, ezekhez a fejlesztésekhez
az önkormányzatnak nem
kell önerõt biztosítani. A
fõépület elavult vizesblokkok
kapnak új burkolatot, új

az épületet körülvevõ, már
több helyen elavult, hiányos
drótkerítést is kijavítják. A
munkálatok már augusztusban elkezdõdnek és a tervek
szerint 2013. június 30-án zárulnak. A településüzemeltetési ügyintézõtõl megtudtuk, a
szülõknek sem kell aggódni, a
nagy zajjal járó munkák nem
fogják zavarni a tanulókat,
hiszen próbálják a szünetekre
idõzíteni azokat.

Program elõzetes:
A Székkutasi Olvasókör 2012.
szeptember 22-én rendezi az
V. Hagyományõrzõ Szüreti
Felvonulást és Mulatságot a
Sóshalmi Olvasókörrel közösen.
Bál 19 órakor
a Mûvelõdési Házban.
Zenél:
Labozár Antal és zenekara
Szívesen elfogadunk õszi
termésekbõl - szõlõ, gyümölcs,
paprika stb. - felajánlásokat
a rendezvényhez.

Székkutasi Magazin
Minden hónap
elsõ péntekén
a Rádió 7 mûsorán,
a 97,6 MHz-en.
Hírek, aktualitások.
Legközelebb:
szeptember 7-én 13.15-kor!

A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Tüdõgondozó Intézet Székkutas községben a lakossági
tüdõszûrést 2012.09.03-06. között (4 szûrési nap)
ütemezte be.
Szûrési idõpont:
2012.09.03. Hétfõ
09.00-14.30
2012.09.04 Kedd
09.00-14.30
2012.09.05 Szerda
09.00-14.30
2012.09.06 Csütörtök
09.00-14.30
Szûrés helyszíne:
Mûvelõdési Ház elõtt

Bajnoki címek, válogatott
viadalok, egyéni csúcsok
A szabadtéri atlétikai országos bajnokságokat több
korosztályban is júniusban
és júliusban rendezték, ahol
a vásárhelyi atléták kiemelkedõ eredményeket értek el. Már a diákolimpiákon
elért sikerek – három bajnoki cím – azt jelezték, hogy jó
formában vannak a versenyzõk, mely edzõik – Héjja
Antal, Neményi Béla – munkáját is dicséri.

senyének, ahol Szûcs Noémi
esélyeshez méltóan nagy fölénnyel megnyerte a 15 évesek versenyét.
Szlovákiában az U18-as válogatott tagjaként két távolugrónk - Krucsai Zsanett és Losonczi Gábor – megközelítve
idei legjobbjukat szerepelt.
Nyíregyházán hat fõ képviselte a klubot az ifjúsági, junior, U23-asok országos egyéni
bajnokságán. Losonczi Gábor

Ennek köszönhetõen két
vásárhelyi is meghívást kapott
az U20-as válogatottba, s a
szlovéniai viadalon Kovács
Leila és Losonczi Gábor képviselte hazánkat a nemzetközi
versenyen, ahol Leila gerelyhajításban, Gábor távolugrásban versenyzett. A magyar fiatalok a négy nemzet összetett
viadalát megnyerték.
Szekszárd rendezte a felnõtt magyar bajnokságot,
mely még az olimpia utolsó
kvalifikációs versenye is volt,
ezért szép mezõny gyûlt
össze. Két még ifjúsági korú
atléta érte el a nevezési szintet. Losonczi Gábor bejutott a
távolugrás döntõjébe, ahol hatalmas egyéni csúccsal, mely
egyben városi csúcs is, az
ötödik helyet szerezte meg.
Kovács Leilának nem sikerült
bejutnia a gerelyhajítás döntõjébe.
Székesfehérvár adott otthont a serdülõk összetett ver-

ranglistavezetõként nagy versenyben megszerezte az
újabb bajnoki címét távolugrásban. Két második hely
született; Kovács Leila gerelyhajításban és Krucsai Zsanett
távolugrásban vehette át az
ezüstérmet. Zsanett a 100 méteres gátfutásban harmadik
lett.
Negyedikként ért célba az
utánpótláskorú Tóth Ibolya
800 méteren. Az egyetlen
egyéni csúcs Kovács Leila
nevéhez fûzõdik, aki az ifjúsági súlylökésben 5. lett. A juniorok között Kocsis Alexandra
diszkoszvetésben a pontszerzõ 6. helyet szerezte meg.
A nagyon jó szervezésû és
rendezésû országos bajnokságra való eljutásban, az
útiköltség térítésében nagy
segítségére volt az atlétáknak
Szél István székkutasi polgármester, akinek ezúton is köszönik a vezetõk és a sportolók a támogatását.
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Látogatóban az elszármazott milliárdosnál
A Kakasszékrõl elszármazott Kovács Gábor meghívására június 29-én, pénteken
a reggeli órákban 41 székkutasi diák 4 felnõtt kíséretében Budapestre indult.
A tanulók elsõként a
KOGART Házban tettek látogatást. A mûgyûjtõ nagy szeretettel várta a székkutasi gyermekeket, mesélt nekik életérõl, és a gyûjteménye történetérõl is. A tárlatvezetést követõen a diákok játékos foglalkozásokon vettek részt, majd
a galéria munkatársainak kérésére leírták személyes véleményüket a számukra legkedvesebb festményrõl.

A délelõtti foglalkozást ebéd, séta, majd állatkerti kalandozás követte a gyermekek

legnagyobb örömére. A csoport segítségére volt az állatkert
két munkatársa, akiknek kö-

szönhetõen a tanulók jobban
megismerhették az ott élõ állatok életmódját és szokásait.
A székkutasiak eseménydús napja egy-egy gundel
palacsintával zárult.
A diákok ezúton is köszönik a június 29-i, felejthetetlen
napot Kovács Gábornak és
munkatársainak,
valamint
Székkutas Község Önkormányzatának.
Azok a tanulók, akik a
2012/2013-as tanévben kiemelkedõ tanulmányi eredményt érnek el, jutalmuk elismeréseként egy hasonló,
egész napos, ingyenes kiránduláson vehetnek részt.

Nyitva van az ovikapu, csak bújjatok rajta
Tizenöt kiscsoportossal kezdi meg a
nevelési évet a székkutasi óvoda.
Kecskeméti Károlyné, a HTKT Klauzál
Gábor Általános Iskola és Óvoda
Gregus Máté Székkutasi Tagintézmény
óvodavezetõje az évkezdésrõl tájékoztatta portálunkat.
Az óvodai beiratkozás már májusban
megtörtént, így ma már biztos, hogy
közel ugyanakkora létszámmal indítják a
nevelési évet, mint amivel májusban
zárták – tudtuk meg Kecskeméti Károlynétól. Az óvoda vezetõje elmondta, beiratkozáskor a szülõknek az anyakönyvi
kivonat mellett a lakcímkártyát is magukkal kellett vinni, de az évkezdésrõl
augusztus 29-én tájékozódhatnak.
A "Nyitva van az ovikapu" elnevezésû
nyíltnapon az intézményben a szülõk és a
gyerekek megismerkedhetnek az épülettel, a csoport szobákkal, megkapják a
jelüket, emellett az óvónõk és a dadusok
is bemutatkoznak. Elõzetes családlátogatáskor az óvónõk már megismerkedtek a

szülõkkel, akik segítségével bepillantást
nyerhettek a gyerekek életébe. Minden
ilyen találkozón megbeszélik a szülõkkel,
hogy mi történt a leendõ kiscsoportosok
életében beiratkozásig.
A leendõ ovisok életében a szeptember elhozza a változást: kiszakadnak a
megszokott környezetükbõl, ezt az elválást könnyítik meg azzal, hogy otthonról
elhozhatják kedvenc játékukat, így
segítve a beilleszkedést. A mese, az
ének, a mozgás és a beszélgetések
minden naposak a székkutasi intézményben, a különbség az idõtartamban van –
tudtuk meg Kecskeméti Károlynétól, aki
hozzátette a kiscsoportban a foglalkozások ideje fokozatosan, hosszabbodik,
míg eljutnak arra a pontra, mikor már a
gyerekek kérik a meséket. Körülbelül két
hónap kell ahhoz, hogy a kiscsoportosok
megszokják az intézmény napirendjét.
Az óvodavezetõ elmondta, az intézmény már reggel 6 órától várják a gyerekeket. A 8 óráig tartó gyülekezõ alatt az ovisok

szabadfoglalkozáson játszhatnak, rajzolhatnak, majd értük jön az óvó néni, és a csoportszobában folytatják a foglalkozásokat.
A tízórai után koncentrációs gyakorlatként
mesét hallgatnak – ismertette a napirendet
az óvodavezetõ, akitõl megtudtuk, hogy
egy - egy történetet 10 napig dolgoznak fel.
A székkutasi óvodában szinte minden
készen áll a gyerekek fogadására, még az
udvaron végeznek munkálatokat, ahol
lefestik a mászókákat, illetve virágosítanak. Kecskeméti Károlyné úgy tudja, hogy
a HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és
Óvoda Gregus Máté Tagintézmény sikeresen pályázott udvari játékokra, valamint
a székkutasi intézmény Zöld Óvoda névvel
nyújtott be pályázatot, amit ha pozitívan
bírálnak el, akkor a munkára nevelés eszközeivel gyarapíthatják készleteiket.
Mint arról korábban hírt adtunk,
Székkutas képviselõtestületének döntése
értelmében az óvodába kerülõ valamennyi
gyermek térítésmentesen kapja meg a
bárányhimlõ elleni védõoltást.

Székkutas Község Önkormányzata 2012.
június 14-én pályázatot nyújtott be a Morgan
Stanley és a Gyermekétkeztetési Alapítvány
által kiírt "Morgan Stanley Mindenki Ebédel
Program 2012-2013" tárgyú pályázatára.
A pályázat kedvezményezettjei azok a
szegény sorban élõ óvodás, illetve általános iskolás korú (3-14 év közötti) gyermekek, akiket az oktatási intézmények jelöltek ki. Egy település 20 gyermek ellátására
nyújthatott be pályázatot.
A Morgan Stanley által kapott adományösszegbõl országosan 80 gyermek 12 havi
ellátására nyílik lehetõség.
Az alapítvány kuratóriuma önkormányzatunk pályázatát kedvezõen bírálta el. A

pályázók közül mindössze 4 település lehetett nyertes.
A sikeres pályázat eredményeként 20
székkutasi gyermek 2012. júliusától 2013.
júliusáig valamennyi hétvégén 1-1 adag,
iskolaszünetekben naponta 1-1 adag ennivalóhoz juthat. Éves szinten egy gyermek
részére 160 adag ennivaló kerül átadásra.
A pályázathoz az önkormányzatnak
nem kell önrészt biztosítani.
Az alapítványi szállítmányok készétel
konzerveket tartalmaznak, illetve tanítási
szünetekben alapvetõ élelmiszer /cukor,
liszt, tészta, édesség, keksz, vitaminkészítmény, stb.) is szerepel az alapítványi
szállítmányokban.

A nyári szünetre vonatkozó élelmiszercsomagot 2012. július 24-én vehettük át,
kiosztására július 27-én került sor.
2012. szeptemberétõl minden pénteken kerül kiosztásra az adott hétvégére
vonatkozó élelmiszer.
Az élelmiszerek átvétele, illetve a rászoruló gyermekek részére történõ kiosztása az
Alapítvány elõírásai szerint, az erre vonatkozóan kötött megállapodás alapján történik.
Önkormányzatunk saját forrásain túl
minden lehetõséget igyekszik megragadni
a szegény sorban élõk megsegítésére.
Reméljük e program keretében kapott
adományokat sikerül a legrászorultabb
gyermekhez eljuttatni.
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III. évfolyam 8. szám

Saját termés kerülhet a fazékba
A tavalyinál tízszer több
diák kapott ajándék vetõmag csomagot a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségétõl, a szaktárca támogatását is élvezõ Vesd bele magad! mozgalom keretében.
A nagyobbak, az iskolások,
szüleikkel együtt vehették át a
magokat, összesen 21-en, míg
az ovisok két csomag vetõmag felett rendelkeztek. Már
tavaly õsszel elkezdtek kertészkedni a kicsik, mikor az
ovi udvarának virágoskertjét
alakították ki, idén pedig
külön kis veteményest alakítottak ki számukra.
A székkutasi Molnár Emese
június elsején kezdte meg a
borsószedést, a csövek szépen megteltek finom, édes
szemekkel. A diáklány elmondta, a borsó az elsõ sze-

dés idején a legfinomabb,
amikor még „gyenge”, és
nyersen nagyon jó ízû. Emese
kissé idegenkedik még a borsóval készült ételektõl, de
szülei reménykednek, hogy a
saját borsóját megkóstolja
majd.
A székkutasi Bajnóczi Bonita is nagyon örült a vetõmagoknak.
Hódi Alexandra 3. osztályos
tanuló levelet is írt a szervezõknek:
„Nagyon örültem, amikor
megtudtam az iskolában,
hogy saját zöldségtermesztésbe kezdhetek. A vetõmagokat az iskolában kaptam
meg. A kis doboz tartalmazott
borsó, sárgarépa, retek, vöröshagyma és karalábé vetõmagot. Még aznap mamám segítségével el is veteményeztem.

Izgatottan vártam, hogy mikor kelnek ki a magocskák.
Legelsõnek a borsó bújt ki a
földbõl, 9 napot kellett várnom rá. Ezt követte a retek

tözni nem kellett, mert mindig
volt egy kis esõ. A retek már
május közepén fogyasztható
volt.
A borsó érését vártam a
legjobban, mert ez a kedvenc
zöldségem. Május végén elõször nyersen eszegettem, de

majd a karalábé, utána a
vöröshagyma és a répa. Amikor minden szépen látszódott,
gondosan megkapáltam. Ön-

késõbb anya fõzött belõle
levest és fõzeléket is. Nagyon
finom volt. A többi növény
érését izgatottan várom.”

20 millióra pályáznak a vendégvárók
A Székkutasi Vendégvárók Közhasznú Egyesülete
az önkormányzat támogatásával pályázatot nyújtott be
a Székkutasi Emlékház turisztikai fejlesztésére, amely
sikeres elbírálás esetén 20
milliós beruházást jelent a
településnek, azon belül is a
falumúzeumként mûködõ
Oncsa-ház üzemeltetéséhez.
„Az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez Leader Helyi Akciócsoportok közremûködésével
2012-ben nyújtandó támogatás” elnevezéssel került kiírás-

ra a pályázat. A pályázat keretében a József Attila utcai Oncsa-házban Emlékházat szeretnének kialakítani, ahol a
helyi néprajzi és kulturális értékeket, a helyi gazdálkodási
módokat, termelési szokásokat, valamint Székkutas község
történetét is bemutatnák a kezdetektõl a közelmúltig, különös tekintettel Gregus Máté, a
település alapítójának életútjára – tájékoztatott az egyesület
elnöke, Szombat Mihály.
A paraszti életmód tárgyi
eszközeit a projekt keretében
kialakítandó úgynevezett dohánypajtában állítanák ki,

ahol kialakítanának egy többfunkciós közösségi teret is. A
kiállító tér melletti térben lehetõség nyílna a kiállításhoz
kötõdõ foglalkozások, és
egyéb tevékenységek gyakorlására, úgymint gyógynövény,
termés felismerési gyakorlatok, gyógynövény párnácskák
készítése, kukoricadarálás,
kukoricamorzsolás stb.
A bemutatótér mellett épített kemencében helyi gazdáktól vásárolt alapanyagokból lepényt, kemencés sülteket kínálnának az odaérkezõ

vendégeknek. A portát saját
forrásból, közösségi munkával rendeznék be.
A projekt keretében – sikeres elbírálás esetén – sor kerülne az épület átalakítására,
felújítására, szigetelésére, illetve fûtés- és világításkorszerûsítésre is.
A pályázat eredményeként
közösségi összefogással létrehozott Emlékház interaktív bemutatóhely lenne, ahol egész
napos programokkal, illetve
több napos programcsomagokkal várnák a vendégeket.
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