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Megjelenik minden hónapban

A húszéves Kamilla Dalkör kapta a
Murgács Kálmán díjat
(4. old)

Felsõssé avatták az ötödikeseket
(8. old)

INGYENES

130 diák kezdte a tanévet
Székkutason
(6. old)

Kicsik és nagyok is
gyûjtötték a hulladékot
(8. old)

A fûtési szezonnal újabb rezsicsökkentés jön
A fûtési szezon kezdetével 11,1 százalékkal csökken a villamos energia, a gáz
és a távfûtés ára – jelentette be Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetõje
szeptember 5-én.
(Írásunk a 2. oldalon)
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Tíz százalék alá csökkenhet a hús áfája
Január elsejétõl 10 százalék alá szeretné csökkenteni a
hús áfáját a kormány – jelentette be szeptember 2-án Lázár
János országgyûlési képviselõ.
- Ma Magyarországon egy ember életét három kérdés határozza meg: mennyit fizet a rezsiért, mi lesz a devizahitelével, és
mennyibe kerül az élelmiszer. Jelentõs projekteken dolgozik a
kormány. Az egyik, hogy január elsejétõl a hús – sertés, baromfi - áfáját 10 százalék alá szeretnék csökkenteni a jelenlegi 27
százalékról. A kormány céljai között szerepel a jelzálogos devizahitelesek problémáinak megoldása, melyre december 31-ig
szeretnének sort keríteni – nyilatkozta az országgyûlési
képviselõ.
Lázár János szeptember 9-én Brüsszelben tárgyalt. Magyarország elfogadja az Európai Bizottság javaslatát az uniós
támogatások öt százalékos korrekciójára tíz olyan operatív
program esetében, amelyet a mérnökkamarai regisztráció és a
magyar nyelvtudás követelménye érint – jelentette be a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár hétfõn, miután tárgyalt
Johannes Hahn regionális politikáért felelõs uniós biztossal. Az
államtitkár, aki kormánybiztosként irányítja a Nemzeti Fejlesztés Ügynökséget (NFÜ), tisztességes megállapodásnak nevezte
az Európai Bizottsággal kötött alkut. Mint fogalmazott, a

kormány azért fogadja el a felajánlott korrekciót, mert ez a pénz
így nem vész el, Magyarországnak lehetõsége van azt újra felhasználni. Az összeg lekötéséhez az NFÜ-nek év végéig kell
megpályáztatnia a pénzt és szerzõdést kötnie a kedvezményezettekkel.
Lázár János 230-250 millió euróra (69-75 milliárd forintra)
becsülte a korrekció által érintett összeget, a megállapodással
pedig szerinte kétmilliárd euró "mozdul meg Magyarországon".
Napokon belül elindulhatnak a kifizetések a leállított
operatív programokban – tudatta Johannes Hahn regionális
politikáért felelõs uniós biztos hétfõn Brüsszelben, miután
tárgyalt Lázár Jánossal, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárral, a Nemzeti Fejlesztés Ügynökséget irányító kormánybiztossal.
Hahn közölte, hogy Magyarország elfogadta a bizottság
korrekciós javaslatát, amire azért volt szükség, mert egyes
korábbi, már elszámolt szerzõdéseknél hiányosságokat találtak.
Azt Johannes Hahn nem említette, hogy az érintett projektekre szánt források hány százalékát érinti a korrekció, de hangsúlyozta, hogy Magyarország ezt a pénzt nem veszíti el, ha év
végéig megfelelõen el tudja költeni. Ez szerinte az Európai
Bizottságnak is érdeke.
Forrás: promenad.hu/MTI

Rogán: a fûtési szezonnal újabb rezsicsökkentés lesz
A fûtési szezon kezdetével 11,1 százalékkal csökken a
villamos energia, a gáz és a távfûtés ára – jelentette be
Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetõje szeptember 5-én
Visegrádon, a kormánypárti frakciószövetség évadnyitó
ülésének helyszínén.

A politikus azt mondta, a rezsicsökkentés vagy október 15én, vagy november 1-jén lép hatályba.
A 11,1 százalékos mértéket azzal magyarázta, hogy így csökkenhet a tavaly decemberi árakhoz képest az áram, a gáz és a
távhõ ára 20 százalékkal idén decemberre.
Forrás: MTI

Mostantól törvényes
a pedagógus-béremelés

Nem drágul õsztõl
a kenyér

Elfogadta a parlament a 2011-es köznevelési törvény
módosítását, amire azért volt szükség, mert az eredetileg
rögzített fizetésemelésnek a kormány szeptembertõl a 60
százalékát adja csak meg. A növekedés ezzel együtt is jelentõs, átlagosan nettó 30-40 ezer forint.

Az elmúlt hetekben nemcsak a búza, de az abból õrölt
liszt ára is jelentõs mértékben visszaesett. A malomipar
azonban hiába csökkentette jelentõsen a liszt árát, a
sütõipari szakemberek ezt is keveslik, így a pékipari
termékek áraiban nem várható változás.

További változás, hogy már valamennyi pedagógus munkakörben foglalkozott köznevelési dolgozóra kiterjed az életpálya.
A módosítást 257 igen, 34 nem szavazattal és 2 tartózkodással
fogadta el a parlament.
A változtatás része az is, hogy eltörlik a túlórabéreket, és 22rõl 22-26-ra nõ a törvényben rögzített kötelezõ óraszám. Életbe lép egy az új minõsítési rendszer is, és szeptembertõl a
tanárok fizetését a mindenkori minimálbérhez kötik. Az illetményalap fõiskolai végzettséggel a minimálbér 157,8 egyetemi végzettséggel pedig 172,9 százaléka. A magasabb
kategóriába minõsített, és régebb óta a pályán lévõ tanárok
fizetése ennél magasabb.
Forrás: index.hu

Idén a liszt árát mintegy húsz százalékkal mérsékelte a
malomipar, ahogy megjelent az új, a tavalyihoz képest jóval
olcsóbb búza a piacon. Annak ellenére árazta be az ilyen
mértékû áresést már jó elõre a szakma, hogy például az
elektronikus útdíj a malomipari vállalkozásokat kétszeresen
sújtja, a búza beérkezésekor és az õrölt liszt kivitelekor egyaránt.
A sütõipar nagyobb, 30-35 százalékos lisztárcsökkenésre
számított. A húsz százalékos csökkenés arra elegendõ, hogy a
sütõipari árak ne emelkedjenek, az olcsóbb liszttel azt a
veszteséget kompenzálják, amit az elsõ félévben elszenvedett
az ágazat.
Forrás: haon.hu
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Éljen az ifjú pár!
Szeptember 7-én délután szemfüles fotóriporterünk a
vásárhelyi Házasságkötõ Terem felé sétált, amikor meglátta,
hogy egy ifjú pár száll ki egy autóból, és az anyakönyvvezetõ felé igyekszik, kimondani a boldogító igent. Újságírónk
felfedezte, hogy „kinek kötik be a fejét”. Mint ahogy Önök is

láthatják, Szél István, Székkutas polgármestere és párja,
Rózsa Andrea fogadott egymásnak örök hûséget.
Szél Istvánnak és Rózsa Andreának sok boldogságot kíván a
Kutasi Hírek szerkesztõsége!

Új víziközmû-szolgáltató Székkutason
Szeptember elsejétõl az ALFÖLDVÍZ Zrt. Székkutas víziközmû-szolgáltatója. A Kutasi Hírek ezzel kapcsolatban beszélgetett a vállalattal.
KH: Mióta van jelen az Alföldvíz Zrt. Székkutason?
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2013. szeptember 1-én kezdte meg a
víziközmû-szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását
Székkutason.
KH: Hogyan zajlott az átadás/átvétel? Mit éreztek ebbõl a
fogyasztók?
Az átadás-átvétel egy általános forgatókönyv alapján zajlott.
Bízunk benne, hogy a szolgáltatás tekintetében nem érzékeltek
belõle semmit a fogyasztók. Lakossági bejelentés, vagy panasz
nem érkezett Társaságunkhoz.
Változást jelent azonban, hogy a szolgáltató váltással
kapcsolatosan megváltoztak a mûszaki hibabejelentõ és az
ügyfélszolgálati hívószámok.
Más logók szerepelnek a hibaelhárítást végzõ autókon, ezt is
meg kell szokni. Biztosan eltelik egy kis idõ, hogy ha Alföldvizes
szalagot látnak, azt mondják majd, a vízmû dolgozik.
A vízóra leolvasók ruhája is más, valamint az új azonosító
kártyák is változást jelentenek.
A hálózat folyamatos karbantartását továbbra is a megszokott módon, a megszokott ütemben végezzük.
KH: Merültek-e fel problémák az átadás/átvétellel
kapcsolatban?
Mint minden átadás-átvétel során, így most is felmerülhetnek
problémák, ezeket meg kell oldani. Egyelõre komolyabb
probléma, vagy fennakadás nem volt az átadás-átvétel során.
KH: Hogyan alakul a számlázás, terveznek-e áremelést?
Hogyan számláz az Alföldvíz Zrt.?
Áremelést nem tervezünk, nem is tervezhetünk, hiszen az
árhatósági jogkört a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal magához vonta. A jelenlegi díjakat is a MEKH

határozta meg. Számlákat háromhavonta küldünk a felhasználók részére. Egy borítékban három számla szerepel, így
minden hónapot elõre lehet tervezni. A vízmérõk leolvasására
félévente kerül sor, így az idõszakos leolvasások között küldött
számlák a leolvasások alapján kalkulált átalányszámlák. A
leolvasásokat követõen elszámoló számlát küldünk felhasználóinknak.
Amennyiben valaki úgy dönt, nem akar átalányszámlát fizetni, hanem minden hónapban a ténylegesen elhasznált
vízmennyiség után szeretne fizetni, mérõállását több módon is
bejelentheti: ügyfélszolgálatunkon telefonon vagy személyesen,
sms-ben, e-mailen vagy akár online is. Ennek részleteirõl a
www.alfoldviz.hu oldalon bõvebben olvashatnak.
KH: Mik az eddigi tapasztalatok Székkutason?
Két kisebb mûszaki hibaelhárítást végeztünk a településen.
Amennyire sikerült felmérnünk az elmúlt pár hétben, a hálózat
állapota jónak bizonyult.
KH: Hová fordulhatnak a fogyasztók, ha kérdésük van?
Ügyfélszolgálati kérésekben kollégáink a 06 40 922 334 -es
hívószámon fogadják hívásaikat, személyesen pedig a Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1. szám alatt (Polgármesteri Hivatal) a
fsz. 15-ös irodában, illetve a 4. számú Területi Divízió Központjának földszintjén lévõ ügyfélszolgálati irodában állnak rendelkezésükre. Amennyiben napi elfoglaltsága miatt valakinek
közelebb esik, ügyeit intézheti az orosházi ügyfélszolgálati irodánkban is, a Táncsics u. 20 szám alatt.
Mûszaki hibák észlelése esetén kérjük, tárcsázzák az ingyenesen hívható 06 80 922 333 -as hívószámunkat. Kollégáink a
nap 24 órájában fogadják hívásaikat.
KH: Terveznek-e fejlesztéseket a víziközmû hálózatban?
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen a felhasználható
forrásokat az önkormányzattal közös szakmai egyeztetés alapján fogjuk Székkutason felhasználni.
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A húszéves Kamilla Dalkör kapta
a Murgács Kálmán díjat
Az idén húszéves Kamilla Dalkör kapta a Székkutas
Község Önkormányzata által néhány éve alapított Murgács
Kálmán díjat, melyet Rostás Péter alpolgármester adott át a
szeptember 14-ei Õszi Népzenei Találkozón.
Az egyesület megalakulása óta minden évben megrendezik
a népzenei találkozót, így az idén jubileumi 20. alkalommal tartották meg a székkutasi Mûvelõdési Házban, ahol több mint
kétszázan vettek részt.
- Tíz csoport lépett fel
a délután folyamán –
mondta el lapunk kérdésére Csikós Miklósné,
a Kamilla Dalkör vezetõje, aki hozzátette, hogy
a három helyi csoport
mellett Hódmezõvásárhelyrõl, Nagymágocsról,
Orosházáról, Nagyszénásról és Szegvárról érkeztek dalkörök, akik
mind-mind
színpadra
léptek.
15 óra után néhány
perccel a Kamilla Dalkör
kezdte meg a fellépések
sorát, akik csomorkányi
és somogyi népdalcsokrokkal készültek. A
helyi csoport után Rostás Péter alpolgármester köszöntötte a
megjelenteket. Kiemelte: a Kamilla Dalkör 1993 óta aktívan
részt vesz a község kulturális életében, legyen szó nemzeti
ünneprõl, szoboravatásról, vagy szüreti mulatságról, nem hiányozhatnak egyik rendezvényrõl sem. Mindezek mellett
különbözõ találkozókon viszik Székkutas hírét, az Országos

Népzenei Minõsítõn bronz és ezüst fokozatot értek el, míg 2003ban megkapták a Székkutasért Díjat.
- A székkutasi képviselõ-testület 2010-ben a község
társadalmi, kulturális és mûvészeti élete területén kimagasló
eredményeket elért közösségek, civil szervezetek, illetve egyének elismerése céljából kitüntetõ címeket alapított, köztük a
Murgács Kálmán Emlékplakettet is - mondta köszöntõjében az
alpolgármester,
majd
bejelentette, hogy idén
ezt az elismerést a
Kamilla Dalkörnek adományozza a testület.
- A vásárhelyi Gazdasági Egyesület Aranykalász Népdalkör is fellépett a találkozón, akik
erdélyi dalokkal, illetve
"Dalok Csíkból" címû
mûsorral készültek –
mondta Gyõri Sára az
egyesület vezetõje, akitõl
megtudtuk, hogy a székkutasi dalkörrel nagyon
szoros kapcsolatot ápolnak, rendszeresen találkoznak egy-egy fellépés alkalmával.
Az orosházi Bokréta
Népdalkör is bemutatkozott a nap folyamán, akik alföldi és
dunántúli népdalcsokrokat adtak elõ. – A Kamilla Dalkörrel
megalakulásunk elsõ percétõl kezdve nagyon jó kapcsolatot
ápolunk, mindig hívjuk egymást a különféle rendezvényeinkre – mondta Szemenyei Józsefné, a népdalkör
vezetõje.
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Nagy erõkkel készülnek
a Szüreti Felvonulás és Mulatságra
Szeptember 21-én kerül sor a VI. Szüreti Felvonulás és
Mulatságra, melynek már javában zajlanak az elõkészületei
- tájékoztatta lapunkat Kovácsné Rostás Erzsébet, a
kulturális- és civil ügyek tanácsnoka.
- A Székkutasi és a Sóshalmi Olvasókör célja, hogy ismét egy
kellemes rendezvényt szervezzen a község és a környék
lakosságának - kezdte beszélgetésünket Kovácsné Rostás
Erzsébet. Hozzátette, már a lovasfogatok is készen állnak, hogy
felvonuljanak 16 órától a falu utcáin.
- A Mûvelõdési Ház melletti téren vendégeink lesznek a
Kondorosi Citerazenekar, a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda
Százszorszép Csoportja, a Székkutasi Olvasókör Napsugár

Néptánccsoportja, a Kamilla Dalkör, a
Székkutasi Nyugdíjas Klub tánc- és kultúr
csoportja, valamint a Szent Vince Borrend
tagjai - folytatta a kulturális- és civil ügyek
tanácsnoka.
- Jelenleg a csõszpárokat keressük, akik a bálban
õrködnek a Mûvelõdési Ház mennyezetére felfüggesztett
szõlõkre és gyümölcsökre. A 150 gyümölcsöst pénteken
helyezzük fel - ismertette Kovácsné Rostás Erzsébet, aki
zárásként elmondta, a bálban az Orosházi Nyugdíjas Egyesület tánccsoportja, valamint a Kardoskúti színjátszókör is a
színpadra lép.

Tegyen Ön is az egészségéért!
– Szûrõvizsgálatok a településen
Prosztatarák szûrést végeztek szeptember 14-én,
Székkutason az Egészségházban. A vizsgálaton 28-an jelentek meg - tájékoztatott dr. Bakos Attila háziorvos.
- Információink szerint 28-an jelentek meg a vizsgálaton,
amely jónak számít ahhoz képest, hogy zuhogott az esõ. A
szûrõvizsgálat során felmértük a prosztatadaganat kockázatát.
Akinél fokozott kockázatot találtunk, akár a kérdõív, akár a

Rendõrségi hírek
A székkutasi körzeti megbízottak ezúton felhívják a
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli tûzifa beszerzésekor
körültekintõen és figyelmesen járjanak el, mivel ez ügyben
az elmúlt idõszakban már több alkalommal is történtek
visszaélések a településen!
A jellemzõ elkövetési magatartás: az elkövetõk a tûzifa
mérésekor tévesztik meg a sértetteket, mert nagyságrendekkel kevesebb mennyiségû fát adnak át a fizetéskor.
Továbbá felhívják a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ne
hagyják a legelõn õrizetlenül a háziállataikat, mert azokat
eltulajdoníthatják!
Amennyiben bûncselekményt észlelnek, kérjük, hívják
a rendõrség 107-es vagy 112-es segélyhívó telefonszámát!

Családi események
Augusztus hónapban
Születés: nem volt.
Házasságkötés Székkutason nem volt.
Elhalálozás: Takács Fábián Józsefné Varsányi Sára Piroska
és Törökgyörgy Mihályné Klepács Rozália

prosztatavizsgálat eredménye alapján, azt mindenképpen
urológushoz irányítottuk - mondta dr. Bakos Attila.
- Valószínûleg még a tél beállta elõtt szervezünk egy
vérvételt. Ezen kívül az Egészséges Vásárhely Programmal
együttmûködve több szûrõvizsgálatra lehet számítani a jövõben. Kérem a lakosság 45-65 év közötti hölgy tagjait, hogy akik
két éve nem vettek részt emlõrák szûrõvizsgálaton, azok jelentkezzenek az október 15-ei vizsgálatra - zárta a háziorvos.

Folytatódik a „Kattints Nagyi!”
A sokak által kedvelt számítógépes tanfolyam október
elsejétol újra indul. Varga Árpád Attila oktató heti két alkalommal várja mindazokat, akik szeretnék elsajátítani a
számítógéppel végezheto alapveto muveleteket.
Jelentkezni 2013. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában, vagy a +36 30/903-01-89-es
telefonszámon lehet.
Továbbá: 20 órás „Kattints Nagyi! Haladó”
tanfolyam indul novemberben!
Részletek az Interneten:
www.szekkutas.hu, és a község facebook oldalán.
A tanfolyam Székkutas Község Önkormányzata
jóvoltából INGYENES!

Székkutas Község Önkormányzata
ezúton szeretne köszönetet mondani
Bere Lászlónak a helyi általános iskolások és óvodások számára felajánlott körtéért.

Idõsek Napi mûsor
a Mûvelõdési Házban
2013. október 11-én, 14 órakor.
Székkutas „szépkorú” lakosságát szeretettel hívják és
várják a szervezõk!

6

IV. évfolyam 9. szám

Varázsceruza és emléklap az elsõsöknek
– Székkutason is megkezdõdött a tanév
Százharminc diák ül az iskolapadba szeptember másodikától Székkutason. A községben augusztus 31-én tartották
a tanévnyitót, amelyen az elsõsöknek "varázsceruzával" és
emléklappal kedveskedtek.

erkölcstant, melynek oktatását a katolikus egyház szervezi meg
- folytatta Patyi Éva.
A mûvelõdési házban tartott ünnepségen Tóthné Kecskeméti
Katalin tankerületi igazgató nyitotta meg a tanévet, valamint
elmondta, az új tagintézmény-vezetõ Patyi Éva lett.
Az évnyitó után több tanulóval is beszélgettünk. Jáger Cintia
tartalmas nyáron van túl, a szünidejébe egy-két utazás is belefért. Kérdésünkre válaszolva kifejtette, vegyes érzelmekkel
kezdte a 7. osztályt, mert nehéznek találja az új tantárgyakat, a
kémiát, a fizikát, a biológiát és a földrajzot. Kedvenc tantárgya a
testnevelés, a nyelvtan és az irodalom. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, minthogy az ünnepségen is verset szavalt.
Árva-Nagy Szabolcs elsõsként ül az iskolapadba. Nagyon
várta már a tanévet, elsõsorban azért, mert szeretne megtanulni
írni és olvasni.

90 tanulónak osztottak
ingyen tankönyvet
- Összesen százharmincan kezdik meg a tanévet
Székkutason, közülük tizenöten lépnek elsõ osztályba. Idén
számos újdonságról beszélhetünk, ilyen az "Egész nap iskola"
program, melynek keretében a napköziben vagy a tanulószobán a kötelezõ tanulás mellett kötelezõ délutáni foglalkozásokat szervezünk 16 óráig, többek között tehetséggondozó,
felzárkóztató foglalkozásokat, különbözõ
szakköröket
például drámajáték, média, kézmûves, matematika és bábszakkört is. Természetesen a sportolásra is jut még idõkezdte beszélgetésünket Patyi Éva, a Klauzál Gábor Általános
Iskola Gregus Máté Tagintézmény megbízott tagintézményvezetõje.
- A változások közé tartozik, hogy az elsõ és az ötödik évfolyamon bevezették az erkölcstan, valamint a hit- és erkölcstan
tantárgyakat. Mindkét osztályban két-két fõ tanulja a hit- és

2013. szeptember 30-ig módosult
a földhasználat bejelentése
2013. január 1-tõl a földhasználóknak, területnagyságtól
függetlenül, minden általuk használt termõföld, valamint a
mezõ-, és erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi föld
használatát be kell jelenteni a járási földhivatalban.
Kivétel: az erdõ mûvelési ágú terület, mert az ügyeit,
más eljárásban, az erdészeti szervek intézik.
Nem kell bejelenteni a zártkert használatát sem,
amennyiben azt a tulajdonos maga használja.
Az Országgyûlés a 2013. évi CVII. törvényben úgy
rendelkezett, hogy azok, akik összesen 1 ha-t illetve ennél
kisebb területet használtak 2012. december 31-ig, és elmulasztották ezt f. év április 30-ig az elõírt nyomtatványon a
területileg illetékes földhivatalban bejelenteni, a bejelentést:
2013. szeptember 30-ig még pótlólag, bírság kiszabása
nélkül megtehetik.

Az új tanévvel változások léptek életbe. A 2013/2014-es
tanévtõl az állam biztosítja a térítésmentes tankönyvellátást
a tanulók részére felmenõ rendszerben. Ez azt jelenti, hogy
idén az elsõ évfolyamra beiratkozott minden tanuló ingyen
kapta a tankönyveket. Iskolánkban az elsõ tanítási napon 15
elsõ osztályos részére osztottuk ki az ingyen tankönyvcsomagokat – nyilatkozta Patyi Éva, a Klauzál Gábor Általános Iskola székkutasi Gregus Máté Tagintézmény megbízott
tagintézmény-vezetõje.
- A többi évfolyamon rászorultsági alapon további 75 tanuló
volt ingyen tankönyvre jogosult. Így összesen 90 tanulóról
beszélhetünk – tájékoztatott Patyi Éva. Hozzátette, a kiosztott
tankönyvek az iskolai könyvtár állományába kerülnek,
melyeket a diákoknak a tanév végén vissza kell adniuk.
A tagintézmény-vezetõ elmondta, a tankönyvosztással enyhítik a szülõk terheit és a beiskolázás költségeit. Ehhez
természetesen tartós tankönyvekre van szükség, amelyek a
késõbbiekben is használhatóak lesznek.

KÖNYVTÁRI HÍREK
A Községi Könyvtár negyedévente új könyvekkel várja
az olvasni szeretõ látogatóit. Ugyanitt az alábbi fizetõs és
ingyenes szolgáltatások is igénybe vehetõk:
• Számítógép használat (ingyenes);
• Szkennelés (ingyenes);
• Fénymásolás (fizetõs);
• Fax küldés-, fogadás (fizetõs);
• Nyomtatás (fizetõs);
• Spirálozás (fizetõs);
• Hirdetésfelvétel (fizetõs).
Szeptember hónaptól ismét várja a kézimunkázni
szeretõ hölgyeket a "Kézimunka Klub". Találkozóikat a
Könyvtárban tartják minden hétfõn 14,30-16 óráig.

7

2013. szeptember

Együtt szórakoztak óvodások és szülõk
Kézmûveskedhettek, aerobicozhattak, valamint az íjászatot is kipróbálhatták a gyerekek a Székkutasi Líbor Ilona
Óvodában augusztus 30-án. A nyílt napra hatalmas érdeklõdés mutatkozott.
- Augusztus 30-án a hagyományõrzõ napunkra került sor,
amelyet immár negyedik éve rendezünk meg a leendõ
óvodások számára. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan ellátogattak - nyilatkozta lapunknak Kecskeméti Károlyné óvodavezetõ.
A délelõtt folyamán színes programokon vehettek részt a
gyerekek, például kézmûveskedhettek, aerobicozhattak,
valamint megismerkedhettek az íjászattal is.
A nyílt napon megkérdeztünk néhány résztvevõt is. A
nagycsoportos Földházi Linda elmondta, karkötõket készített,
és nagyon jól érezte magát a programon.
Nagy Bernadettnek bölcsõdés lesz a közel két éves kisfia,
Domján Ferenc.
- Egész héten az óvodába jártunk, hogy szokja a helyet. A
nyílt napon mindenki megtalálhatta a neki tetszõ elfoglaltságot.
A kisfiam a csúszdát és a homokozót élvezte a legjobban mesélte Bernadett.
A délelõtt folyamán a Szent István Egyetem pedagógiai karán
tanuló Prágai Nikolettát is mikrofonvégre kaptuk. Elmondta, egy
pályázat keretében diákokat foglalkoztatott Székkutas Község

Önkormányzata, ennek köszönhetõen dolgozott egy hónapot
az óvodában. Ez idõ alatt jól érezte magát, és sok tapasztalatot
szerzett a tanítással kapcsolatban.

Tisztelt Betegeim,
székkutasi Hölgyek, Asszonyok!

Tisztelt Székkutasi Polgárok!

EMLÕDAGANAT INGYENES SZÛRÉSÉRE

október elsejétõl minden héten

2013. OKTÓBER 15-ÉN 9.00-15.00 között

hétfõn 15 órától 16.30 óráig

LESZ LEHETÕSÉGÜK

Szél István polgármester

fogadóórát tart

SZÉKKUTASON
A MÛVELÕDÉSI HÁZ MELLETT.
A vizsgálaton kizárólag a 45-65 éves korosztály vehet
részt, közülük is azok, akik 2 éven belül nem voltak
mammográfián. A vizsgálatot "szûrõbuszon" a szolgálatot
teljesítõ szakszemélyzet fogja végezni.
A szolgáltatás Önnek ingyen van, de a szervezés az
Önkormányzatnak, a Rendelõnek, a Szûrõközpontnak pénzbe, idõbe, energiába kerül. Kérjük, jöjjenek el, mert csak
úgy tudok Székkutasra helyben az ÖNÖK KÉNYELME ÉS
EGÉSZSÉGE SZEMPONTJÁBÓL KEDVEZÕ VIZSGÁLATOT
szervezni a jövõben is, ha megvan rá a kellõ érdeklõdõ, hisz
mindenki tudja, hogy a mai világban nem szórhatjuk felelõtlenül el arra a pénzt, amit aztán nem vesznek igénybe.
A vizsgálat nem fájdalmas, ritkán egyesek kellemetlennek érezhetik, de ez ne vegye el senki kedvét, hiszen minimális kellemetlenség árán életet nyerhetünk.
Gondoljon a megelõzésre, az egészségére, és a szeretteire. Az ember azért küzd az életben, hogy ha esetleg neki
nehezebb is az élete, de az utódait, szeretteit biztonságban
tudhassa, gondoskodhasson róluk, jó tanáccsal, jó szóval
segítse. Kell, hogy ÖN ott legyen, amikor igazán szükség van
anyára, feleségre, nagynénire, keresztanyára, barátra.
Az egészség megõrzését ne csak magunkért, hanem
szeretteinkért is tegyük! Gondoljuk át ebbõl a szemszögbõl
is, hogy miért is vigyázzunk arra, amink még ma megvan.
Dr. Bakos Attila
családorvos

a Polgármesteri Hivatalban lévõ irodájában.

Mindenkit szeretettel várunk

2013. október 12-én, szombaton

a Retro Pince Cafeba
egy pörgõs forgós táncolós estére!
A már megszokott jó hangulatról
a Gazsó&Szûcs Duó gondoskodik!
Aki nem emlékezne rájuk, mindenki
megelégedésére az április 26-i
megnyitónkon Õk húzták a talpalávalót!
Ne hagyja ki, a buli fergeteges lesz!
A belépés ingyenes!
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IV. évfolyam 9. szám

Felsõssé avatták az ötödikeseket Székkutason
Késsel, villával ették a csokit, lufit fújtak és még
tojásdobáló versenyen is részt vettek a székkutasi Gregus
Máté Általános Iskola ötödikes tanulói. Szeptember 13-án,
pénteken délután az intézmény aulájában hivatalosan is felsõssé váltak az újdonsült kis ötödikesek.
Az intézmény vezetõje, Patyi Éva elmondta, már
több mint tíz éve hagyomány, hogy szeptember elején egy gólyaavató bulit szerveznek az új
ötödikeseknek. Hozzátette, ezen a délutánon, játékos
vetélkedõkön vettek részt a diákok, idén húsz tanuló
alkotott két csapatot, akik összemérték tudásukat. A
versenyszámok között szerepelt a késsel, villával való
csokievés, a kötélhúzás, de kipukkadásig fújták a
lufikat is a gyerekek. A tréfás feladatok után fél lábon
állva a húsz kis diák egy esküt is tett, miszerint
megfogadták, hogy mintadiákok lesznek és mindent
a tudásukhoz mérten teljesítenek.
A szülõk sem maradtak ki a vetélkedõkbõl, õk is
meghívást kaptak a rendezvényre, hogy betekintést
nyerhessenek az intézmény életébe. A gólyaavató
megkezdése elõtt Bánfi Kata ötödikes tanuló
elmondta, tetszik neki a felsõ tagozat és a
nagyobbaktól hallott már az ötödikesek beavatásáról.
Kruzslicz Martin már nagyon várta a felsõ tagozatot,
igaz, hogy a tantárgyak kicsit nehezebbek, de szeret
tanulni és a rajzóra a kedvence. Hódi Alexandra Anita
is nagyon izgatottan várta a péntek délutánt, majd

Simon Kitti az intézmény ötödikes tanulója elmondta, még
tojásdobáló verseny is volt a gólyaavatón.
Bajnóczi Bonita és Bajnóczi Fanni a vetélkedõ megkezdése
elõtt izgatottan válaszoltak kérdéseinkre. Kifejtették, nem
tudják mi vár rájuk, de izgalmas feladatokra számítanak.

Kicsik és nagyok is gyûjtötték a hulladékot
Körülbelül harmincan gyûltek össze a székkutasi
sporttelepen szeptember 14-én, ugyanis az önkormányzat a
"TeSzedd-Összefogás a tiszta Magyarországért" elnevezésû
akció keretében szemétszedést szervezett.

- Fontosnak tartom, hogy a gyermekeim megtanulják, mi is a
környezetvédelem. A község egyébként rendkívül tiszta, és ez
alkalommal ehhez mi is hozzájárultunk - tudtuk meg Kovács
Lászlótól.
A szemétszedés elõtt megkérdeztük Tóth Arankát is, aki már
tavaly is részt vett a programon. Elmondta, fontos a szelektív
hulladékgyûjtés, valamint, hogy óvják a környezetet. Hozzátette, Székkutas tisztaságára nem lehet panasz, sokszor az utak
mentérõl is eltávolítják a szemetet.

Kutasi hírek
közéleti havilap

A tavalyi évhez hasonlóan idén is csatlakozott Székkutas az
országos "TeSzedd-Összefogás a tiszta Magyarországért" akcióhoz. A résztvevõk szombaton a balesetvédelmi oktatást
követõen kezdték gyûjteni szelektíven a hulladékot a település
bel- és külterületén.
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