
Szél István: 
az lesz, amit a székkutasiak szeretnének

A székkutasiak döntik el, hogyan tovább a csatornázás után. 
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Szél István:  
az lesz, amit a székkutasiak szeretnének

Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött Székkutas. 
Párhuzamosan zajlott a csatornázás, a 47-es számú főút 
felújítása és az ivóvízminőség-javító program. Erről és 
a jövőbeli tervekről is beszélgettünk Szél István polgár-
mesterrel. 

K.H: Már öt éve polgár-
mesterként vezeti Székku-
tast. Két alkalommal is bi-
zalmat szavaztak Önnek a 
lakosok. Sőt, kihívója sem 
volt. Mennyit jelent ez a 
munkája során? 

Sz.I: Nagyon sokat jelent, 
sőt megtisztelő, hogy a szék-
kutasiak már kétszer is bizal-
mat szavaztak a számomra. 
Ez mindig új erőt ad az előt-
tem álló évekre, kihívások-
ra. Erre szükségem is van, 
ugyanis az elkövetkezendő 
időszakban jelentős elképze-
léseim vannak a települést érintően, amelyeket szeretnék 
megvalósítani a képviselő-testülettel közösen. 

K.H: Közel egy éve, hogy megnyerte a 2014-es őszi, 
önkormányzati választásokat a településen. Mi történt ez 
idő alatt a községben?

Sz.I: A választások után a legfontosabb feladatok közé 
a szennyvízcsatornázás, a 47-es számú főút felújítása, és az 
ivóvízminőség-javító program lebonyolítása és befejezése tar-
tozik. Folyamatosan arra törekedtünk, hogy az építkezések a 
lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a helyieknek.

K.H: Mit tart a legnagyobb eredménynek?
Sz.I: Azt, hogy hat hónap alatt megvalósítottuk az említett 

beruházásokat. Úgy gondolom, jó döntés volt ezeket egy-
szerre végrehajtani. 

K.H: Az utóbbi évek legnagyobb projektje, a másfél 
milliárd forint értékű szennyvíz-beruházás jelenleg is 
zajlik Székkutason. Hol tartanak a munkálatok?

Sz.I: A gerincvezeték és a lakossági bekötések száz szá-
zalékban elkészültek. A szennyvíztisztító-telep építése is az 
ütemterv szerint halad. A házi bekötések maradtak hátra, 
ezeket a lakosoknak kell elvégezniük. A próbaüzem novem-
ber elsejével elkezdődhet. 280 családnak segítettünk több 
tízezer forintos kedvezménnyel a „narancssárga” csövek be-
szerzésével, sőt a próbaüzem ideje alatt senkinek sem kell 
csatornadíjat fizetni. Még azoknak sem, akik eddig fizettek! 

K.H: A közelmúltban kiderült: Lázár János országgyű-
lési képviselő segítségével százszázalékos támogatást 
nyert a csatornázás, amelynek értelmében a székkutasiak 
mintegy 130 millió forintos önerő hozzájárulást kaphat-
nak vissza. Mi lesz a pénznek a sorsa?

Sz.I: Hatalmas segítség érkezett a képviselő Úrtól! Az ösz-
szeg sorsáról már döntöttünk, erről a székkutasiakat is tá-
jékoztattuk. Mindenki visszakapja a befizetett hozzájárulá-

sának 95 százalékát, a fennmaradó 5 százalék a Víziközmű 
Társulat működési költségeit fedezi.

Az, hogy tulajdonképpen ingyenes a csatornázás, nagyon 
sok településnek nem adatott meg. Székkutas azonban 
megkapta ezt a támogatást, ezért érdemes azon elgondol-
kozni, hogy mihez kezdjünk vele. A képviselőkkel együtt azt 

javasoljuk, hogy amennyiben 
a visszakapott pénzből min-
denki 40 ezer forintot bent 
hagyna az önkormányzatnál, 
és a képviselő-testület ugyan-
ennyit biztosítana hozzá, ak-
kor az elegendő lenne a köz-
ség összes aszfaltos útjának 
teljes felújítására.

Az itt élők eldönthetik, 
hogy a pénzt most hagyják 
bent, vagy részletfizetéssel fo-
lyik be ez az összeg az önkor-
mányzathoz. Ez választható, 
azt tesszük, amit a székkuta-
siak szeretnének.

Felmerül még egy lehetőség: mindenkinek visszaadjuk a 
teljes összeget, de akkor a kommunális adót 3 évig, 5 ezerről 
– mely a térség legkedvezőbb helyi adója - 15 ezer forintra 
megemeljük, ami által szintén összegyűlne az útjavításhoz 
szükséges összeg. Ez viszont kötelező érvénnyel hatna min-
denkire. El kell dönteni, mit szeretnénk! 

K.H: Ha véget ér a szennyvízberuházás, milyen fejlesz-
tések várhatóak a községben? 

Sz.I: A tervek között szerepel az Egészségház és környe-
zetének komplex fejlesztése. Ez 150 millió forintos épületre-
konstrukciót, eszközbeszerzést és 100 millió forintos közte-
rületi rehabilitációt jelent. 

A 47-es számú főúton, a lángossütő környékén egy kisebb 
ipari övezetet szeretnénk létrehozni, ahol a betelepülni szán-
dékozó vállalkozók számára helyet és akár épületet tudnánk 
biztosítani. Ezáltal újabb munkahelyeket tudnánk teremteni. 
Kisebb manufaktúrákat, boltokat és vendéglátóhelyeket kell 
Székkutasra vonzani, ugyanis a nagyvállalatok szinte biztos, 
hogy Hódmezővásárhelyt, vagy Orosházát választják. Ami 
nem baj, hiszen érdekünk, hogy Vásárhely vagy Orosháza, 
netán Szentes erős járásközpont és gazdasági erőtér legyen. 
Fontosnak tartom, hogy LED-es világítást alakítsunk ki a köz-
ségben, ami olcsóbb energiát és kielégítőbb szolgáltatást 
eredményezne. A vasútállomás és a szélmalom rekonstruk-
ciójával kapcsolatban is vannak terveim. 

K.H: Mi a legfőbb célja, mit szeretne leginkább elérni 
Székkutason?

Sz.I: Azt, hogy a legélhetőbb dél-magyarországi kistelepü-
léssé váljon. De ennél sokkal fontosabb: minden lakos sze-
ressen itt élni és itt találja meg a boldogulását. 

K.H: Többször megírtuk: nagyon sajnálja, hogy az el-
foglaltsága miatt nem tud többet a székkutasiak között 
lenni. Ez változott-e?
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Sz.I: Sajnos nem. Rengeteg időt töltök a Csongrád Megyei 

Közgyűlés tagjaként bizottsági üléseken, az Európai Uniós 
források „elosztásánál”, a pályázati kiírások eldöntésénél. 
Ugyanazt az időt éljük, mint 2010-ben: leginkább annál az 
asztalnál kell ülnöm, ahol a nagy összegekről döntenek a 
település javára. Rengeteget utazok Budapestre, és Szeged-
re, hogy teljesíteni tudjam azokat a feltételeket, amelyekre 
a lakosok a választási programom alapján felhatalmaztak. 
Ennél most talán nincs is fontosabb!

A székkutasiak azonban tapasztalhatnak változást. Rostás 
Péter alpolgármester irodát kapott a Polgármesteri Hivatal-
ban. A helyiek minden nap megtalálhatják ott, és segítséget 
kérhetnek tőle. Ebben az időszakban ez a munkamegosztás 
működik közöttünk. Ő a társadalmi kapcsolatokért, a min-
dennapi ügyes – bajos dolgokért felel, míg én az anyagi felté-
telek megteremtéséért vagyok felelős. Nagyon számítok az 
alpolgármester úr munkájára! 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy engem nem ke-
reshetnek fel a lakosok. Ha valaki időpontot kér, egy-két na-
pon belül természetesen találkozom vele.  

K.H: Hogyan telt a nyara?
Sz.I: Három napot töltöttünk a Balatonon a családommal, 

valamint több napot a családi kertészetben tevékenyked-
tünk. A csatornázás miatt nem hagyhattam el hosszabb idő-
re a települést, ezért nem terveztünk nagyobb utazást. 

A magánéletemmel kapcsolatban örömteli hírről számol-
hatok be, ugyanis várjuk a második kisgyermekünk megszü-
letését.

Megyeri József 

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy akik a szennyvíz-

csöveket megrendelték, de még az ellenértékét nem 
egyenlítették ki, illetve a csöveket még nem szállították el 
a telephelyről, azok 2015.10.15-ig megtehetik. A megjelölt 
időpont után az Önkormányzatunk értékesíti a fennmara-
dó mennyiséget.

Székkutas Községi Önkormányzat

Székkutasiak is  
ünnepelték a dalt

Az együtténeklés öröme, a népi hagyományok szeretete 
hozta össze szeptember 13-án, délután azt a 14 hangszeres, 
táncos, énekes produkciót, amely az Ünnepi Dalos Találko-
zóra gyűlt össze a vásárhelyi Fekete Sas dísztermében.

A rendezvény kezdete előtt csupa boldog zsibongás töltötte 
meg a Fekete Sas folyosóit, magát a dísztermet is. A páholyok-
ban még az utolsó próbák zajlottak, előkerültek a keményített 
alsószoknyák, kötények, pántlikák.

A fellépők sokan voltak és sokfélék: Földeák, Orosháza, Ma-
roslele, Mindszent, Bordány, Szatymaz, Székkutas és Vásárhely 
is képviseltette magát, hogy együtt ünnepeljék a dalt. 

Székkutasról a Kamilla dalkör érkezett az eseményre. 
ÉR

Támogassák  
a székkutasi  
beteg kisfiút!

Székkutas az elmúlt időkben többször megmutatta már, 
hogy nemes cél érdekében képes az összefogásra. Az itt élő 
családok élete, sorsa mindannyiunk számára fontos, hiszen 
kis közösség vagyunk. Különösen fontos, hogy összetart-
sunk és megmutassuk segítő szándékunkat, amikor gyerme-
keinkről van szó. Bizonyára sokan tudják, hogy településün-
kön egy súlyosan beteg kisgyermek küzd a gyógyulásért, az 
Életért.

Borbély Patrik, általános iskolás, székkutasi kisfiú, ritka, ám sú-
lyos betegségben szenved. Jelenleg Budapesten, a Szent László 
Kórház gyermekosztályán kezelik. Csontvelő transzplantáción 
esett át, és több szteroidos kezelésen van túl, de gyógyulása még 
nem teljes. Minden nap hősiesen küzd azért, hogy családjával 
együtt újra itthon lehessen. A kórház orvosai és ápolói mellett a 
kisfiút édesanyja ápolja, aki jelenleg szintén Budapesten tartóz-
kodik. Mindannyian bíznak a terápia sikerességében, a kisfiú gyó-
gyulásában, és várják a novembert, amikor Patrik újra itthon lesz. 
A család szerény anyagi körülmények között él; az eddigi ki-
adásaikon kívül az otthonukban egy steril szobát is ki kell 
alakítani, melynek eddigi kialakítási költségeihez a helyi ön-
kormányzat is hozzájárult.  A család a felmerülő költségeik 
fedezésére ezúton kéri a Tisztelt Lakosság szíves segítségét. 
Kérjük, amennyiben támogatni szeretné Borbély Patrikot és a 
családját, tegye meg felajánlását a következő bankszámlaszá-
mon:
57400231-11143880   Fontana Credit Takarékszövetkezet
A megjegyzés rovatba kérjük, írja be: „Borbély Patrik”
Székkutas Községi Önkormányzat a család támogatására négy 
perselyt is elhelyez a készpénz adományok gyűjtésére az alábbi 
helyeken:
Egészségház – Székkutas, Bem utca 1.
Gazdabolt – Székkutas, Vásárhelyi út 13.
Korona Cukrászda – Székkutas, Vásárhelyi út 5/a.
100 Ft-os bolt – Székkutas, Vásárhelyi út 20.

Forrás: szekkutas.hu
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Ez a három nap a szórakozásé volt!
A 65 éve önálló Székkutas múltja, jelene és jövője folyt 

egybe a II. Főtéri Falunap alkalmával, ami egy háromnapos, 
őrületes banzájban csúcsosodott ki szeptember 4-6. között. 
Múltidézés, kiállítások, sport, egészség és koncertek minden 
mennyiségben.  

Második alkalommal rendezték meg a Főtéri Falunapot 
Székkutason. Kiállítás megnyitók özönével indult a háromnapos 
őrület: megidéztük Piroska és Hugo Hartung szellemét, illetve 
megszemléltük, hogyan látják a fotósok Székkutast. Bemutatták 
a Vásárhelykutastól Székkutasig című könyvet is, amely a tele-
pülés történetét az 1950-es évekig tekinti át. A kiadványról Sza-
bó Emese képviselővel, a kötet szerkesztőjével, valamint Szél 
István polgármesterrel Szeri Csaba műsorvezető beszélgetett. 
Ahogy a polgármester a megnyitó beszédében elmondta: „ez a 
három nap a szórakozásról, a beszélgetésekről, az egymás iránt 
tanúsított szeretetről kell, hogy szóljon”, és ebben nem is volt 
hiány már az első nap sem. Sorra érkeztek a fellépők, szemmel 
és füllel követni is nehéz volt, hát még felsorolni.

Gerincropogtatásból és izomlazításból sem volt hiány a fel-
hős, néhol esővel tarkított szombaton, amikor is a székkutasi 
falunapok második fordulójához érkeztünk. A programok egy 
részében magunk is részt vehettünk, így már kora reggel – hét-
végén még ez is belefér: hajnali 8 órakor – indult a falut átszelő 
kocogás. Természetesen a szervezők gondoltak az energiapót-
lásra is, szigorúan az egészség jegyében. Megválasztották 
Székkutas legfittebb emberét is. A megmérettetésen maroknyi 
férfi és egy darab hölgy bátorkodott részt venni. Komoly sú-
lyokkal kellett különféle feladatokat végrehajtaniuk. A többfor-
dulós versenyben minden egyes számot Dajka Ádám, 26 éves 
székkutasi lakos nyert meg, így az utolsó, mindent eldöntő 
feladat előtt óriási volt a feszültség a Sportcentrumban. Ádám 
nem okozott csalódást: az utolsó számot is megnyerte, így ő 
lett 2015-ben Székkutas legfittebb embere. A II. helyezett ifj. 
Sajti Mihály, míg a III. helyezett Kacsala Gábor lett. A II. Főtéri 
Falunap zenei kínálata majdnem olyan színes volt szombaton, 
mint a tűzijáték. Felcsendültek a legendás operett slágerek is 
Kónya Krisztina és Cseh Antal tolmácsolásában. Mindketten a 
Szegedi Nemzeti Színház művészei. Azonban a pillanat, ami-
kor kicsi és nagy, öreg és fiatal a főtérre vonult, az volt, amikor 
Takács Nikolas koncertezett. Az X-Faktorból ismert Nikolas azt 
nyilatkozta a koncert előtt, hogy kellett neki a tehetségkutató 
ahhoz, hogy idáig eljusson. – Felmegyek a színpadra, és az első 
dal után felmérem a közönség hangulatát, és azután alakul ki, 
milyen dalokat adok elő. Sosincs kötött listám – fogalmazott 
Takács Nikolas. 

Az igazi örömzenélés ezután vette kezdetét: az LGT Emlékzene-
karnak köszönhetően megelevenedtek a nagy előd szerzeményei. 
A veszprémi formáció nem fukarkodott a jó hangulattal, beleadtak 
apait, anyait… Meg is volt érte a köszönet az őrületes taps formájá-
ban. Tűzijáték nélkül egy magára valamit is adó rendezvény nem 
létezhet, márpedig a II. Főtéri Falunap ilyen. A színes, égre írt cso-
dajeleket mindenki szájtátva nézte, hogy aztán újra a zenéé legyen 
a főszerep: a Jump Rock Band zenélt, az éjszakai mulatozásról pe-
dig Bán Máté gondoskodott a Retro Pince Cafeban.

A vasárnap méltó befejezést hozott a II. Főtéri Falunapon. 
Közös nótázás, ipari mennyiségű pörkölt és egy egész falut 
megmozgató Kozmix koncert zárta a rendezvényt. Persze, ezen 
a napon is akadt sport: kispályás labdarúgótorna, amelyen a 
Matador nevű csapat végzett az első, a Lúzer a második, míg a 
Semmi esély SE a harmadik helyen. Valamint a gasztronómiá-
nak is hódoltunk, hiszen mintegy 1000 adag pörköltet prezentált 
a Székkutasi Petőfi Vadásztársaság. 14 bográcsban rotyogott a 
tengernyi hús, kellett is az anyag, ha teljesíteni akarták az elő-
zetesen beígért 1000 adagnyi pörköltet. Vaddisznó 8 bográcsban 
készült, a többiben marha. – A vadásztársaság mindig is együtt-
működött a falu önkormányzatával, ezért a falunap alkalmából 
kitaláltuk, hogy ilyen módon vendégeljük meg a lakosokat. A 
befolyt pénzt a helyi iskola számítógépes eszközparkjának fej-
lesztésére ajánljuk fel – mondta el Dudás Ferenc, a Székkutasi 
Petőfi Vadásztársaság titkára. Már jóval dél előtt elkezdődött a 
sorban állás, és folyamatosan érkeztek a korgó gyomrú látoga-
tók, hogy egy finomat egyenek.

Az egész rendezvény legtöbb embert megmozgató produkci-
ója azonban kétségtelen a Kozmix nevéhez fűződik, akik most 
először koncerteztek Székkutason. Lala és Hozso iszonyatos 
lendülettel robbant be a főtéri színpadra, senkinek nem hagyva 
egy szusszanásnyi időt sem. – Nagyon szeretünk együtt bulizni a 
közönséggel. Ha nem is véget nem érő energia van bennünk, de 
valamiért még mindig úgy érezzük, hogy van mit mondanunk – 
fogalmazott Lala. A zenekar idén 20 éves, a lelkesedésből azon-
ban szemernyit sem vesztettek, és hamarosan egy új albummal 
is meglepik a közönséget.

Hogy mi minden férhet bele három napba, ez a tudósítás 
nem tudja visszaadni, de talán felidézheti mindenkiben, milyen 
érzés volt együtt, a faluval tölteni egy kis időt… Folytatása követ-
kezik jövőre!

ÉR

Székkutas Községi Önkormányzat ezúton szeretne  
köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak  

a II. Főtéri Falunap sikeres lebonyolításához. 
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Juhász-Nagy Lajosné 2015. augusztus 28-án ünnepelte 95. 
születésnapját. Ezúton kívánunk neki további békés éveket, sok 
erőt és jó egészséget. 

Székkutas Községi Önkormányzat

Buszvárók beszerzése
A 47. sz. főút felújítási projektje sajnos nem tartalmazza 

a teljesen megújult buszmegálló öblöknél a kor igényeinek 
kevésbé megfelelő utasvárók cseréjét, valamint azok pótlá-
sát a külterületi megállókhoz.

Ezért Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a Vásárhelyi úton lévő 3 darab megállóhoz 
3 darab új utasvárót vásárol, melyek a jelenleginél korszerűbb 
és nagyobb méretűek is lesznek, melyek mindegyikébe egy-egy 
3 méter hosszúságú pad is helyet kap.

A Vásárhelyi úti megállóknál lévő 3 db fából készült utasvá-
rót pedig a későbbiekben – a felújításukat követően – a kardos-
kúti elágazáshoz és a kakasszéki bekötőútnál lévő megállókhoz 
helyezzük. A buszvárók beszerzésének összköltsége bruttó 2,5 
millió forint, melyet az önkormányzat saját forrásból finanszíroz. 
Az összeg tartalmazza a megállók területrendezési költségeit is.

Székkutas Községi Önkormányzat

Csőszök vigyáznak  
a gyümölcsökre

Idén is megrendezi a Székkutasi Olvasókör a Sóshalmi 
Olvasókörrel közösen az immár hagyományos szüreti mu-
latságot. Az eseményt szeptember 26-án, szombaton tartják 
– tájékoztatta lapunkat Kovácsné Rostás Erzsébet, a Székku-
tasi Olvasókör elnöke.

A Művelődési Ház előtti téren 16 órakor kezdődnek a prog-
ramok. A gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt, 
mely során a gyümölcs és a szőlő kapja a főszerepet. 17 órától a 
Székkutasi Líbor Ilona Óvoda nagycsoportosai adnak elő szüreti 
műsort, majd 19 órakor bál kezdődik a Művelődési Házban. A 
Székkutasi Olvasókör Napsugár Tánccsoportja is szórakoztatja 
a megjelenteket. 

A nagytermet már előző nap feldíszítik, a mennyezetről gyü-
mölcsök lógnak majd le. Ezeket a mulatság során csőszök őrzik 
majd, és próbálják magakadályozni, hogy a „lopók” ne jussanak 
hozzájuk. Bírók is lesznek, ők „büntetik” azokat, akiket rajtakap-
nak.

A zenés-táncos esten Gubik Magdi aranykoszorús nótaéne-
kes, valamint Labozár Antal és zenekara gondoskodik a jó han-
gulatról. A programon a Szent Vince Borrend is részt vesz, akik 
borkóstolót tartanak. A vacsora szabadszedéses marhapörkölt 
lesz főtt burgonyával, savanyúsággal.

Kovácsné Rostás Erzsébet elmondta, a korábbi években 160-
240 fő szórakozott a mulatságon, az idén is hasonló érdeklődés-
re számítanak. 

Megyeri József

Boldog születésnapot!

Székkutasi magazin a Rádió 7-ben!

Hallgassa Ön is a Rádió 7-et, 
október 2-án, 13 óra 15 perctől! 

Műsorunkban beszámolunk arról, hogy új 
vezető került a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 
élére, valamint arról is, hogyan telt a II. Főtéri 

Falunap a községben. Arról is szó esik, hogy 
gólyaavatót tartottak a Gregus Máté Álta-
lános Iskolában. Tartsanak velünk a 97,6, a 

96.8 és a 107.0-s Mhz-n!

Szent Mihály napi búcsút tartanak 
2015. szeptember 27-én, vasárnap, 17 órakor 

Székkutason, a Szent Mihály Templomban. 

A búcsúi szentmisét  
Páli Balázs agárdi plébános atya celebrálja.

A székkutasi Szent Mihály Templomot 90 éve szentelték 
fel. Ennek alkalmából 2015. december 13-án, vasárnap, 

17 órakor Barna Ferenc Máté domonkos tartományfőnök 
atya tart ünnepi szentmisét.

Az ünnepi szentmisékre mindenkit szeretettel várnak.
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Önre is szükségünk van! 
 

 
Folytatódik a Csongrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Program! 
 
Sajtóanyag 
2015. szeptember 18. 
 
Új szemléletet képviselve, folytatja mikro-, kis- és közepes vállalkozásoknak szóló 
képzési programját a Csongrád Megyei Önkormányzat. A Csongrád Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Program sikeres tavaszi projektje után ősszel gyakorlatorientált üzleti 
szeminárium indul 20 vállalkozónak Szegeden, míg Szentesen, Hódmezővásárhelyen 
és Mórahalmon ingyenes üzleti előadásnapok várják a fejlődést kereső vállalkozókat. 
 
Ez az év valamennyi gazdasági szereplő életében meghatározó, hiszen az új Európai Uniós 
támogatási ciklus hatalmas fejlesztési forrásainak köszönhetően Csongrád megyében is 
megindulhat a fellendülés. Ennek kulcsszereplői és egyben nyertesei lehetnek a mikro-, kis- 
és közepes vállalkozások. A gazdaságfejlesztést számos kormányzati program segíti, de a 
Csongrád Megyei Önkormányzat a tavaszi képzés sikere alapján változatlanul úgy látja, 
szükség van ezeket kiegészítve helyi kezdeményezésekre is. 
 
Kakas Béla, a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke a képzési program fővédnökeként 
úgy látja, ez az újszerű képzés befektetés abba, hogy a minden vállalkozó a saját képessé-
geinek fejlesztésével, a lehetőségei maximális kihasználásával erősítse meg a vállalkozását, 
és új munkahelyeket hozzon létre. 
 
Hódmezővásárhelyi üzleti előadásnapunk részletes programja 
 

Hódmezővásárhely 
2015. október 13. 

Időpont Téma Moderátor 

15.00 - 15.45 
Mikro- és kisvállalkozások 
a pályázatok világában 

Dr. Lukovics Miklós, 
egyetemi docens SZTE 
GTK; ügyvezető, 
CreativClass Kft. 

15.45 - 16.30 
Mikro- és kisvállalkozások 
fejlesztése 

Dr. Imreh Szabolcs, 
egyetemi docens SZTE 
GTK; tulajdonos, 7P Kft. 

16.45 - 17.30 
Marketing tippek kisvál-
lalkozásoknak 

Dr. Prónay Szabolcs, 
egyetemi adjunktus 
SZTE GTK; tulajdonos 
Express 2001 Kft. 

17.30 - 17.45 
Beszállítóvá válás segítése 
a KKV-k számára 

Dezső Máté, projekt 
munkatárs SZTE GTK 

17.45 - 18.00 Konzultáció  

 

Új vezetővel  
indult az év

Lázár Judit vezetésével kezdődött meg a 2015/16-os neve-
lési év a Székkutasi Líbor Ilona Óvodában. A 38 éves székku-
tasi hölgyet a terveiről kérdeztük.

- Amikor tavaly megtudtam, hogy a helyi óvodában többen 
nyugdíj előtt állnak, akkor megkérdeztem, hogy lesz-e ürese-
dés. Idén júliusban kerültem ide óvodapedagógusként, majd 
beadtam a pályázatom az óvodavezetői posztra – kezdte beszél-
getésünket Lázár Judit. A székkutasi asszony legutóbb, 15 évig 
a vásárhelyi Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolában 
dolgozott, korábban – egy évet – a székkutasi Gregus Máté Álta-
lános Iskolában is tanított.  Születése óta Székkutason él, mindig 
is szeretett volna itt oktatni.

Óvodavezetőként a tervei közé tartozik az óvoda felújítása. 
A külső rekonstrukciót már elvégezték az elmúlt években, nyí-
lászárócserékre és hőszigetelésre került sor. Lázár Judit szerint 
azonban a belső korszerűsítés, például az elektromos hálózat és 
a mosdók felújítása is szükséges. 

További célja, hogy az intézményben nagyobb hangsúlyt 
fektessenek a mozgásfejlesztésre. – Eddig is végeztek a gyere-
kekkel ilyen jellegű gyakorlatokat, de fontosnak tartom, hogy 
a mindennapokba is beépüljenek a csúszások, mászások és 
kúszások. A lábtorna sem elhanyagolandó, ami kiváló a bo-
kasüllyedés, a gerincferdülés és a szervi elváltozások ellen – 
mondta. 

Lázár Judit a szülőkkel való kapcsolattartás elmélyítését 
is szorgalmazza. Az óvoda hétköznaponként reggel 6 és 17 
óra között tart nyitva – ez is amiatt, hogy a szülők minél köny-
nyebben meg tudják oldani a gyermekek el- és hazavitelét. 
Az új óvodavezető még elmondta, jelenleg a szeptember 26-i 
szüreti mulatságra készülnek a nagycsoportosokkal, akik fellép-
nek majd a Művelődési Ház előtti térnél. Októberben az idősek 
napi megemlékezésen adnak műsort az óvodások – erre is lel-
kesen gyakorolnak a kicsik.

Megyeri József 

Ismét kiemelkedő 
siker Kovács Leilától

A 20 éves, székku-
tasi gerelyhajító lány 
második lett a szege-
di Tisza-kupán. Egyé-
ni csúcsán is javított.

Kovács Leila már 
számos sikert elért ge-
relyhajításban. 13 éves 
kora óta űzi ezt a sport-
ágat, előtte kézilabdá-
zott.

Szegeden minden 
évben megrendezik 
a Tisza-kupát. A szék-
kutasi lány is indult 
a megmérettetésen. 
Egyéni csúcsát is meg-
döntötte, 44,68 métert 
dobott. Ezzel a máso-
dik helyet végzett. 
Az eredmény annál is 

inkább kiváló, mert Leilának nem sok ideje jut edzésre. Egye-
temre jár és állása van, így a legjobb esetben heti kétszer jár el 
mozogni.  Megyeri József

Kovács Leila (balról)



2015. szeptember 7

Napról-napra fejlődik Székkutas
A végéhez közeledik a 47. sz. főút 11,5 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése. 

A község belterületén már az útburkolati jelek felfestése zajlik:

A szennyvíztisztító telep jelenleg 70%-os készültségi fokozatban van, jelenleg a párhuzamos közműépítési munkálatok folynak 
(ivóvízellátás, tisztított szennyvízelvezetés), technológiai gépészeti szerelések illetve kőműves és szakipari munkák. 

A szerkezetépítési munkálatok és az udvartéri aknák az elmúlt napokban elkészültek:

A Németh L. utcában megkezdődött az útburkolat sávos helyreállítása:
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Minden jog fenntartva!

Családi események
augusztus hónapban:

Születés: 
Bila Eszter és Egri Sándornak Enikő utónevű gyermekük.

Házasságkötés: 
Kabódi Melinda és Horváth Pál, 
Németh Andrea és Tószegi László, 
Bősi Erika és Fehér László.

Elhalálozás: nem volt.

Osztozni örömünkben is
Terményáldást tartottak Székkutason augusztus 30-án, a 

Szent Mihály templomban.

Az áldást egy szent mise előzte meg, ahol a hívek a tisztaság-
hoz és a megtisztuláshoz fűződő viszonyról is hallhattak Jakab 
Zoltán plébániai kormányzótól.

„A jó Isten kegyelmét köszönjük meg ezen a terményszen-
telésen. Ősi hagyomány, hogy nem csak akkor imádkozunk, 
amikor baj van, ugye az a legkönnyebb, hanem akkor is mindig 
megtaláljuk a jó Istent, amikor osztozunk örömünkben is” – fo-
galmazott Jakab Zoltán.

Egy gyönyörűen összekészített termény-áradatot állítottak ki, 
majd szenteltek meg, melyhez a hívek is hozzájárultak sajátjaikkal. 
Volt napraforgó, gabona, tök, sütemény, lekvár, paradicsom, sajt 
és minden földi jó.

A szentelést követően közösen elénekelték a magyar Him-
nuszt, majd egy szeretet-vendégség keretében megkóstolták a 
finomságokat.

Azokat, amelyek nem fogytak el, a rászoruló székkutasiak 
közt fogják szétosztani.

G.

A rendezvényen Juhász-Nagy Istvánné intézményvezető 
is tiszteletét tette, és adta át a gyerkőcök csodaceruzáját, 
melyek csak „szépen tudnak írni”.

Az új tanévben több újdonság is vár a gyermekekre. Olim-
piai projektet is terveznek, valamint a tehetséggondozásra is 
nagyobb figyelmet fordítanak. Folytatódnak a hagyományos 
szakkörök, valamint a nyolcadikosok drámafoglalkozásokon 
vehetnek részt.

Két új pedagógus is erősíti a székkutasi kollektívát: Nagy Nóra 
és Kocsis Tamás. Visszatérnek az e-napló használatához az is-
kolában, így a szülők is naprakészek lehetnek a gyermekük tel-
jesítményével kapcsolatban.

G.

Csodaceruzával 
felvértezve

A székkutasi Gregus Máté Általános Iskola augusztus 30-
án tartotta a 2015/2016-os tanévnyitó ünnepségét.

A gyerekek még fel sem ocsúdtak a vakáció kikiáltásának 
híréből, máris becsöngettek, Székkutason is.

- 122 tanuló, köztük 13 első osztályos indult neki az évnek 
szeptember elsején Székkutason – árulta el lapunk kérdésére 
Patyi Éva tagintézmény-vezető.

A friss első osztályosok augusztus végén játékos foglal-
kozásokon vehettek részt az iskolában, hogy ismerkedjenek 
az új környezettel és a pedagógusokkal. Most pedig kis aján-
dékcsomaggal és a felsőbb évesek műsorával köszöntötték 
őket.

A tagintézmény-vezető hozzátette, az idéntől sokkal kor-
szerűbb intézményben tanulhatnak a fiatalok, ugyanis a nyá-
ron felújítási munkálatok zajlottak az iskolában. Kifestették 
a termeket, valamint az ebédlő, a konyha és az informatika 
terem is megújult Székkutas Községi Önkormányzatnak és a 
KLIK-nek köszönhetően.


