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Új fogorvosi röntgengép lesz Székkutason
Testületi ülést tartott a székkutasi Képviselő-testület má-

jus 8-án, ahol a grémium meghallgatta a Katasztrófavéde-
lem beszámolója mellett a helyi oktatási intézmények ösz-
szefoglalóját is. 

Közel 20 napirendi pontot 
tárgyaltak meg május 8-án a 
székkutasi Képviselő-testület 
rendes ülésén, ahol három 
beszámolót is meghallgattak. 
A szentesi és orosházi tűzol-
tók tájékoztattak, hogy tavaly 
öt tűzesethez és két műszaki 
mentéshez kellett kivonulniuk.

A Hódmezővásárhelyi Tan-
kerületi Központ is beszámolt 
a Gregus Máté Általános Is-
kola helyzetéről, az oda járó 
gyermekek létszámáról, ahol 

minimális létszámcsökkenés tapasztalható, de a falu óvodájába 
69-en fognak járni a jövő évtől, így Székkutason sokáig stabilan 
működhet az iskola.

„Az előterjesztésekben rengeteg közbeszerzésről hoztunk 
döntést. Jelenleg az Egészségház felújítása a legfontosabb fela-
datunk. Ez egy 130-135 millió forintos beruházást jelent, aminek 
a műszaki kivitelezése folyamatos. A projekt lehetővé tette, hogy 
eszközöket pályázhassunk meg az orvosi rendelőbe, a védőnői 
szolgálathoz és a fizioterápiához, illetve a fogorvosi rendelőbe 
röntgengép beszerelésére kerül sor” – tájékoztatott Szél István, 
Székkutas polgármestere. Hozzátette: az Egészségház előtti tér 
közvilágítását korszerűsítik, valamint a tetőt is felújítják.

„Reményeink szerint július végén, augusztus elején a szék-
kutasiak újra birtokba tudják venni ezt a korszerű és modern 
orvosi rendelőt” – fogalmazott a polgármester.

Két további pályázatot is benyújtott a grémium, a sporttelep-
re egy fitneszpark megépítésére, aminek a segítségével felnőtt 

kondicionáló sporteszközök beszerzésére kerülhet sor. Szél 
István elmondta, hogy a művelődési házban szeretnének még 
fűtéskorszerűsítést, amit akkor is megcsinál az önkormányzat, 
ha a pályázaton nem nyernek.

„Az eszközök jelentős részét a ’70-’80-as évek végén szerez-
ték be. A fogorvosi röntgengép esetében, a fogorvosi rendelő-
ben is ólmozott ajtók lesznek, minden olyan előírásnak meg fog 
felelni, ami szükséges a röntgen technológiához, de a háziorvos 
és a védőnő is olyan eszközöket írt elő, ami a mindennapi gyó-
gyítás fontos része” – emelte ki Szél István.

A polgármesteri beszámoló része volt, hogy a falu szúnyog 
fronton jól áll, sokkal kevesebb lakossági panasz érkezik, mint 
három héttel ezelőtt. Székkutason eddig kétszer volt meleg kö-
dös szúnyoggyérítés, amit az állami, repülőgépes szúnyogirtás fog 
kiegészíteni. A polgármester tájékoztatott arról is, hogy a Mágocsi 
út felújítását a Magyar Közút Nzrt. elkezdte, 4.5 km hosszan a má-
gocsi utat felújítják a 47-es úttól Nagymágocs irányába.

„Pálya megerősítés, új kopóréteg kialakítása, padkázás és 
az árok, rézsű rendbetétele fog megtörténni. Ezáltal minden 
aszfaltos utunk felújításra kerül. Csütörtöktől, pedig a forgalom 
szempontjából kell majd korlátozásokra számítani” – mondta 
Szél István. Megjegyezte, hogy a művelődési ház tetőszerkezetét 
55-60 millió forintból újítják meg, amihez az önkormányzatnak a 
vártnál több pénzzel kell hozzájárulnia az építőiparban bekövet-
kezett árrobbanás miatt. n.j.

Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt székkutasi la-
kosokat, hogy a korábban megszokott előre ütemezett, település 
egész területére vonatkozó egy meghatározott napon történő 
lomtalanítás helyett évente 2 alkalommal – azonban az ingat-
lantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak 
megrendelését követően - a háztartásban keletkezett lom (fe-
leslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) ház-
tól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a 
szolgáltatás színvonalának magasabb szintre emelése, hiszen 
minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára 
legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-30-625-24-54 telefonszámon 
tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. 
Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító szá-
mára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, 
hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért 

elszállítási időpontot az FBH-NP Kft. munkatársával. 
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan 

elé a lomhulladékot.
3. az FBH-NP Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban 
megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, esz-

közök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a ki-
sebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve 
kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszál-
lításra:
• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, 

építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hű-

tőgép…);
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdál-

kodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Az előre egyedileg egyeztetett időpontban történő lomtalaní-

tás előnye, hogy:
• a településen egy időpontban nagyobb területen nem kerül 

hulladék kihelyezésre, ez nem rontja a település látképét, 
• elkerülhetőek a hulladék szétszóródásával járó kellemetlensé-

gek,
• nincs „lomozás” a lomtalanításon belül,
• kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban igazodik egyedi 

igényeikhez.
Tisztelettel: 

FBH-NP Nonprofit Kft.

Lomtalanítás

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Székkutas Község Önkormányzata ingyenesen elszállít-

ható építési törmeléket biztosít a településen élők számára.
Az önkormányzat munkatársai a rakodás során segítséget 

nyújtanak!
Bővebb információ kérhető Rostás Péter Alpolgármester 

Úrtól személyesen a Székkutasi Polgármesteri Hivatalban, 
vagy a +3630/366-8170-es telefonszámon.
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Lázár: Az ország és Székkutas sikere, 
amikor több gyermek születik!

Lázár János országgyűlési képviselő ígéretéhez híven körbe-
járja a Csongrád megye 4-es számú választókerületéhez tartozó 
települések képviselő-testületi üléseit. Mártélyon és Algyőn már 
járt, május 25-én pedig Székkutas grémiumával beszélte meg a 
település problémáit, hallgatta meg a képviselők ötleteit a jövő-
vel kapcsolatban.

A kis települések egyik legnagyobb problémája a lélekszám folya-
matos csökkenése. Székkutas is küzd ezzel, így nem véletlen, hogy 
Szél István polgármesteri prezentációját is e kérdés tárgyalásával 
kezdte. Míg az 1950-es években a falu lakossága több volt, mint 4500 
fő, addig a 2017-es adatok alapján ez a szám alig haladja meg a 2100-
at. A születések számának tendenciája sem túl pozitív: ugyan 2015-
ben 23 kisgyermek született a faluban, tavaly már csak 10, az idei 
évben pedig eddig 4 kicsi látott napvilágot.

A jövőt illetően több olyan elképzelése van a falu vezetésének 
arra nézve, hogyan lehetne serkenteni a fiatalok helyben maradá-
sát, illetve a gyermekvállalók számát növelni. „Az ország és a falu 
sikere is, amikor több gyermek születik. Ez az igazi siker. Nagyon 
sok helyen az a fő kérdés, hogy mi lesz a fiatalokkal” – mondta Lá-
zár János országgyűlési képviselő.

Szél István polgármester – az eddigi eredmények ismertetése 
után – felvázolta azt az elképzeléshálót, amellyel Székkutas tovább 
tud fejlődni, és az előző években megvalósult életminőség-javító be-
ruházások (például csatornázás) gyümölcsét le tudják szakítani. Ilyen 
például a Járható Székkutas Program, amelynek keretén belül a falu 
minden egyes utcája aszfaltréteget kapna, a külterületi utakat karban 
tartanák, egy grédert is beszereznének, felújítanák a Pusztaszéli utat, 
illetve összekötnék a Rárósi és a Mágocsi utat. Gondolkodnak a Zöld 
Székkutas Programban is, amelynek értelmében a település összes 
önkormányzati intézményén napelemeket helyeznének el, ezzel 
csökkentve a kiadásokat. „Minden település késésben van: már rég 
fel kellett volna szerelni a napelemet. Építeni bárki tud, de fenntartani 
nehéz ezeket az intézményeket” – fejtette ki Lázár János.

Az Egészséges Székkutas Programra is nagy szükség lenne. Ez 
azt jelentené, hogy szűrőprogramokat, életmód-tanácsadást, spor-
tolási lehetőségeket szerveznének a faluban. Szél István hangsú-
lyozta, hogy a prevencióra helyeznék a hangsúlyt. Ehhez dr. Bakos 
Attila képviselő, a település háziorvosa hozzátette, hogy Székkutas 
részt vesz egy praxisszövetségben, aminek szintén a megelőző tevé-
kenységek élénkítése a legfontosabb célja, és mindenképpen fon-
tos, hogy tovább fejlődjön, amiben számít Lázár János segítségére 
is. Az országgyűlési képviselő biztosította arról, hogy kiemelten fog 
erre a kérdésre figyelni, illetve hozzáfűzte, hogy a születések számá-
nak növelése és a fiatalok helyben tartása mellett lényeges, hogy a 
gondoskodást igénylő idősekkel is törődjünk. Ezért is nagyon fontos 
az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. Dr. Bakos Attila felvetette 
a nagymágocsi kastély kérdését, van-e arra lehetőség, hogy azt idő-
sek otthonává alakítsák. Lázár János elmondta, hogy az elvi döntés 
már megszületett arról, hogy kivonulnak onnan, de a hasznosítá-
sáról még nem esett szó. Ő maga támogatja, hogy idősek otthona 

legyen az épületben, de kiemelte, hogy nagy figyelmet kell szentelni 
a házi ellátásra is, és ebben az egyházak szerepvállalását kellene 
erősíteni akár úgy, hogy azokat jobban támogatják.

Kifejezetten a fiatalosodást megcélzó intézkedésként a székkutasi 
önkormányzat tervei között az szerepel, hogy 2019-től 2,5-3 millió fo-
rintot elkülönítenek a költségvetésükből, amiből azokat a családokat 
támogatják, amelyek lakást szeretnének vásárolni Székkutason, illetve 
van gyermekük, vagy szeretnének. „Ne húzzák azt a programot, ami 
a gyermeket vállalókat támogatja! Most azonnal kell a támogatás!” – 
fűzte hozzá Lázár János, aki az indokok között említette, hogy egyre 
csökken azoknak a nőknek a száma, akik még tudnak gyereket szülni.

Az öko- és kerékpáros turisztikát is szeretné fejleszteni Székku-
tas, és ebben is segítséget kért, amelyhez kapcsolódik a Székku-
tas-Kakasszék zöld településrész létrehozása is. Utóbbinak központi 
eleme a tó kitakarítása, valamint az infrastruktúra kiépítése, ami az 
önkormányzatra hárulna. A munka többi részét azonban már egy 
magánvállalkozó végezné el. Lázár János azt emelte ki ezzel kap-
csolatban, hogy a turisztika fejlesztéséhez mindenképpen érdemes 
megkeresni más településeket, mert ez egyedül nem megy. Illetve 
azt is hozzátette, hogy Kakasszékben mindenképpen van lehetőség.

Lázár János országgyűlési képviselő elmondta, hogy rendszeres 
konzultációkat tervez a települések vezetőivel, így Székkutassal is, 
szeretné megerősíteni vele és az összes önkormányzattal is a szö-
vetséget. ÉR.

Tisztelt Székkutasi Polgárok!

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatala azzal szeretné segíteni Székkutas község lakosait, hogy 
a helyszínen ügyintézési lehetőséget biztosít a polgároknak arra, 
hogy ügyeiket néhány perc alatt, a közvetlen lakóhelyük elha-
gyása nélkül tudják intézni a kormányablak buszban.
A kormányablak busz kihelyezésének időpontjai:
2018. június 6. napján 9:00-12:00 óra között,
2018. szeptember 19. napján 9:00-14:00 óra között.
Helyszín:
Murgács Kálmán Művelődési Ház előtti Főtér.
A mozgó kormányablakban az alábbi ügytípusok intézésére len-
ne lehetőség:
személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői 
engedély, ügyfélkapu nyitás, diákigazolványhoz szükséges 
adatlap igénylése.
A kisbuszban az illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak megfize-
tésére bankkártyás fizetési lehetőség biztosított.
Ügyintézéshez szükséges személyazonosításra alkalmas ok-
mány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártya-
formátumú vezetői engedély) és lakcímigazolvány bemutatása 
a helyszínen.

Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala
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Lázár János átvette a képviselői megbízólevelét
Zsúfolásig megtelt április 26-án a makói városháza díszter-

me. Politikusok, térségi polgármesterek, különféle hivatalok és 
szervezetek vezetői, képviselői jöttek el, hogy részesei legyenek 
Lázár János országgyűlési képviselő megbízólevelének átadásá-
nál. Elsőként a Választási Bizottság elnöke, Feketéné dr. Szemző 
Margit röviden ismertette az április 8-ai parlamenti választások 
menetét a Csongrád megyei 4-es számú választókerületben.

Ebben a választókerületben 19 település van és összesen 80 090 
választópolgár. – Április 8-án közülük 57 558-an járultak az urnák elé 
a 109 szavazókör egyikében, ez 71,87 százalékos részvételi arányt 
jelent – fogalmazott a bizottság elnöke. Feketéné dr. Szemző Margit 
elmondta: a 4-es számú választókerületben 36 jelölt igényelt aján-
lóívet, de közül csak 11-en szerezték meg a nyilvántartásba vételhez 
szükséges 500 darab ajánlást. Egyikük később visszalépett, így végül 
tíz jelölt közül választhattak a voksolok.

A választási törvény értelmében az lesz az országgyűlési képvi-
selő, aki a legtöbb szavazatot megszerzi. Így a 2018-2022-es ciklus-
ban a Fidesz-KDNP színeiben induló Lázár János lett a 4-es számú 
választókerület régi-új országgyűlési képviselője. A 2018. április 8-ai 
voksolás végeredménye ebben a választókerületben: 1. Lázár János 
(Fidesz-KDNP) 29 534 szavazat, ami 51,78 százalékot jelent, 2. dr. 
Kiss Attila (Jobbik) 20 940 szavazat, ami 36,71 százalék és 3. Rója 
István (MSZP-PM) 4 234 szavazat, ami 7,42 százalék.

Miután április 26-án, csütörtökön a bizottság elnökétől Lázár János 
átvette a megbízólevelét, szólt az őt ünneplőkhöz. – Itt születtem, itt 
nőttem fel és itt is élek, így ismerem a dél-alföldi emberek szorgal-
mát, munkabírását, ezért az elkövetkezendő négy esztendőben még 
több támogatást kívánok a számukra kiharcolni – mondta a politikus. 
Lázár János hozzátette: közösen megmutatják, hogy a megszerzett 
lehetőséggel élni is tudnak majd. Munkatársunktól. K.

Könnyektől sem volt mentes az anyukák, nagymamák köszöntése
A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda óvo-

dásai május 4-én délután a Murgács Kál-
mán Művelődési Házban köszöntötték az 
édesanyákat és nagymamákat. 

A székkutasi ovisok lázasan készülődtek 
az Anyák napi műsorra, izgatottan várták 
a pillanatot, amikor édesanyjukat, illetve a 
nagymamákat köszönthetik. Már egy hó-
nappal a rendezvény előtt elkezdték a mű-
sorszámok betanulását, hogy a nagy napon 
minden tökéletes legyen. Gyönyörű szép 
ünneplő ruhában fogadták a gyerekek édes-
anyjukat és nagymamájukat, de emellett 
számos meglepetést is tartogatott a délután. 

Május 4-én a délutáni pihenés és az 
uzsonna után fél ötkor kezdődött a gyerme-

kek Anyák napi műsora. A Méhecske és a 
Pillangó csoport 56 ovisa verses, dalos játé-
kokkal, mondókákkal, és táncos lépésekkel 
örvendeztette meg az anyukákat és a nagy-
mamákat. 

Lázár Judit óvodavezető lapunknak el-
mondta, hogy a gyermekek saját készítésű 
ajándékokkal is kedveskedtek az anyukák-
nak és nagymamáknak, amit millió puszival 
háláltak meg a szülők. Az anyukák élő virá-
got kaptak, melynek cserepét a gyerekek 
saját maguk díszítették. A nagymamák pe-
dig festett, illetve hajtogatott virágokat kap-
tak a kicsiktől. A gyermekek műsora után 
többen is elérzékenyültek, és megkönnyez-
ték az eseményeket.  ÉR. 

Székkutason több olyan nagyobb cég, vállalat is működik, 
amelyek munkát biztosítanak a helyieknek. Igaz, Székkutason 
minimális a munkanélküliség, azonban akadnak olyanok, akik 
keresgélnek az állásajánlatok között. A településen továbbá nem 
csak helyiek vállalnak munkát, hanem más városból is átjárnak 
dolgozni. 

Jelenleg a MÁV forgalmi személyzete 15 főből áll Székkutason, és 
minden álláshely be van töltve. A község környékén (Orosháza, Hód-
mezővásárhely) mindössze három üres forgalmi szolgálattevő pozíció 
van, de több munkatárs képzése zajlik. Abban az esetben, ha megüre-
sedik egy pozíció, a hamarosan hatályba lépő GDPR-nak való megfele-
lés miatt is elsősorban a www.mavcsoport.hu/karrier oldalon hirdetik 
meg az állást, így ott lehet tájékozódni a betöltetlen pozíciókról. 

Székkutas postáján összesen öt munkavállalót foglalkoztatnak, 
és jelenleg minden álláshely betöltött, ezért új munkavállalót nem 
keresnek. A hódmezővásárhelyi postán jelenleg egy kézbesítői állás 
betöltetlen. A vállalat aktív toborzással és célzott álláshirdetésekkel 
(újságokban, a posta.hu internetes oldalon, álláshirdetési portálokon 
és a közösségi oldalakon) próbálja megszólítani a lehetséges munka-
társakat. Emellett a postákon plakátokat helyeznek ki az aktuális be-
töltetlen állásokról, valamint a helyi munkaügyi központtal és a helyi 
önkormányzattal is felveszik a kapcsolatot az érintett posták vezetői.

A Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Részvénytár-
saságnál 78 főt foglalkoztatnak, és jelenleg nem keresnek új mun-
kaerőt. Abban az esetben, ha egy pozíció megüresedik, egyrészt 
tájékoztatják az önkormányzatot, másrészt az orosházi és a hódme-
zővásárhelyi munkaügyi központokat. Az álláshirdetéseket Székkutas 
hirdetőtábláira is ki szokták ragasztani. 

Az Edo-Hungary Kft. által üzemeltetett székkutasi benzinkúton 6 
főt foglalkoztatnak, és van egy kútvezető. Korábban 4 főt foglalkoztat-
tak, azonban mióta átadták az északi elkerülő utat, éjszaka is nyitva 
tartanak, így szükség volt plusz munkaerőre. Ezzel a létszámmal ha-
tékonyan tudnak működni, ezért jelenleg nem keresnek új munka-
erőt, azonban ha valaki szeretné magát kipróbálni benzinkutasként, 
beadhatja az önéletrajzát arra az esetre, ha esetleg üresedés lenne. 
A jelentkezéseket személyesen le lehet adni a benzinkúton, valamint 
ha álláshirdetést adnak fel az interneten vagy a kihelyezett hirdető-
táblákon, ott feltüntetik az üzletvezető e-mail címét, ahova lehet kül-
deni az életrajzokat. 

Az Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezetnek 53 aktív dolgozója van, 
és jelenleg is van betöltetlen álláshely. Vezetői munkakörbe keresnek 
munkavállalókat. Azok, akik szeretnének erre a munkalehetőségre 
jelentkezni, megtehetik ezt a munkaügyi központon keresztül, illet-
ve postai úton. Az önéletrajzokat a Székkutas, Szélmalom utca 11. 
postacímre lehet elküldeni. Általában az összes jelentkezőt behívják 
egy elbeszélgetésre, hogy megismertessék vele a megpályázott állás 
részleteit, illetve, hogy információt kapjanak a pályázóról. 

A székkutasi Maxi Coop ABC-ben 15 ember dolgozik. Az elmúlt 
időszakban 2-3 pozícióban történt személyi változás, azonban jelen-
leg minden álláshely be van töltve. Ha valaki  szeretne a kereskede-
lemben dolgozni, akkor az üzletben kihelyezett plakáton megtalálja 
a kereskedelmi osztály e-mail címét, ahova el tudja küldeni az ön-
életrajzát. 

Megkerestük a Coop Szolnok Zrt.-t is, hogy feltegyük kérdésein-
ket, azonban a vezérigazgató, Fekete Tibor nem kívánt nyilatkozni a 
témában.  Sz. Viktor

Alig van betöltetlen állás Székkutason
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Folytatódik a szúnyoggyérítés Székkutason
Lakossági fórumot tartott Szél István, Székkutas polgár-

mestere és Rostás Péter alpolgármester a Gregus Máté Ál-
talános Iskolában május 8-án, kedden. A polgármester tá-
jékoztatta a lakosokat a képviselő-testületi ülésen született 
döntésekről, valamint a falu jelenlegi helyzetéről is.

Szél István beszámolóját a Mágocsi út felújításával kezdte. 
Elmondta, hogy csütörtökön kezdi meg a Magyar Közút Nzrt. a 
munkálatokat, a 47-es úttól Nagymágocs irányába ami miatt le-
het számítani forgalomkorlátozásokra is. Tájékoztatott az Egész-
ségház felújításával kapcsolatban is: 15 millió forint értékben 
fognak eszközöket beszerezni a projekthez, valamint az orvosi 
rendelő előtt a közvilágítást is felújítják majd. Beszámolt a Mur-
gács Kálmán Művelődési Ház tetőszigeteléséről és födémcse-
réjéről is, amiről elmondta, hogy az építési- és munkaköltségek 
növekedése miatt az önkormányzatnak kevesebb pénzből kell 
gazdálkodnia ebben az évben, összébb kell húzni a nadrágszí-
jat, de a végeredmény 30-40%-os energiamegtakarítással jár.

Szél István tájékoztatta a résztvevőket, hogy a következő ren-
des ülésén a testület a piacfejlesztéssel kapcsolatban hoz majd 
döntést. Elmondta, hogy a lángossütő melletti területre építené-
nek csarnokot, amit bérbe adnának. Hangsúlyozta: a forgalom 
miatt üzleti potenciált lát az önkormányzat a projektben, de ha 
nem lesz bérlő, akkor is kisebb vendéglátóhelységeket üzemel-
tetnének az üres helyeken.

A polgármesteri hivatal is energetikai korszerűsítésen fog 
átesni, amit uniós pénzből valósítanak meg. A polgármester 
elmondta, hogy teljesen át fog alakulni a hivatal belső struktúrá-
ja. Beszámolt a testület által beadott pályázatokról is, amivel a 
művelődési ház nagytermének a fűtés problémáit oldanák meg, 
valamint a sportpályán alakítanának ki egy kültéri fitnesz parkot.

A járdafelújítással kapcsolatban Szél István felhívta a lakosok 
figyelmét, hogy aki igényt tart a munkához szükséges alapanya-

gokra az jelezze az önkormányzatnál. Hozzátette: eddig 14-en 
nyújtottak be kérelmet. Tájékoztatott arról is, hogy az óvodába 
69 gyermek fog járni, ezért szükség lesz egy új óvodapedagógus-
ra is a Székkutasi Líbor Ilona Óvodában. Az iskolával kapcsolat-
ban elmondta, hogy rendkívül jó kapcsolatot ápol az intézmény 
az önkormányzattal, hisz a település ünnepségein a diákok is 
rendszeresen fellépnek, hozzájárulnak a kulturális programok 
változatosságához.

Szél István beszámolt róla, hogy 44 fő dolgozik jelenleg köz-
foglalkoztatottként a településen, valamint 20 fő van álláske-
resőként regisztrálva a Munkaügyi Központban. 

A Katasztrófavédelem képviselő-testületi ülésen tartott tájé-
koztatójával kapcsolatban a polgármester kiemelte: tűzgyújtási 
tilalom van életben a rendkívül aszályos tavasz miatt!

A szúnyoghelyzetről elmondta, hogy eddig két meleg ködös 
gyérítés mellé Pünkösd környékére tervezik a harmadikat, amit 
az állam által végzett repülőgépes gyérítés fog kiegészíteni.

A lakosok a fórumon, főleg az utakkal kapcsolatban érdek-
lődtek, így felmerült a dűlő utak kérdése is. A polgármester 
tájékoztatott, hogy a földutak rendezettségéhez nagyobb ösz-
szefogásra lenne szükség a gazdák részéről, akik rendszeresen 
használják gépeikkel azokat.

Az egyik polgár a nem lakott ingatlanokban található gaz álla-
potával kapcsolatban érdeklődött. Szél István tájékoztatta, hogy 
ha nem lakik senki a házban, akkor azt a hozzátartozóknak, a 
ház tulajdonosának kell rendben tartania.

Kérték a lakosok azt is, hogy a Béke utca 54. szám előtti busz-
megállóba tegyenek közvilágítást, mivel már jó ideje nincs. A 
polgármester elmondta, hogy érdeklődni fog a lehetőségekről 
az NKM Zrt-nél és mindent megtesznek az ügy érdekében.

n.j.

ISKOLAI HÍREK
Az elmúlt időszakban  iskolánk tanulói több tanulmányi 

és sportversenyen vettek részt, és értek el szép sikereket. 
Az Arany János magyar verseny iskolai fordulójában 18 fő 

vett részt, közülük négyen jutottak a megyei fordulóba. A Bu-
dapesten megrendezett Arany János magyar verseny orszá-
gos döntőjében Gugcsó Mirtill 5. osztályos tanuló 10. helye-
zést ért el. Felkészítő tanár: Kovács Lászlóné.

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola és 
az Emlékpont által április 11-én szervezett városi történelem 
szaktárgyi versenyen a 8. évfolyamon Kovács Lilien 2., Kosz-
tolányi Diána 5. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Patyi Éva.

A városi Madarak és fák napi vetélkedőn a 2-3-4. osztályo-
sokból álló 3 fős csapat (Sápi Nagy Petra, Nagy Adrienn és 
Szántó Noel) 4. helyezést ért el,  így továbbjutott a megyei 
döntőbe, melyet május 11-én Algyőn rendeztek meg. Felké-
szítő: Szabó Jánosné tanító. 

A Hódmezővásárhelyen megrendezett Városi Diákolim-
pián Gyurcsi Sztella (7.o.) ötpróbában 5. helyezést, Kaszás 
Kevin (7.o.) négypróbában 6. helyezést ért el. A felsős leány 
labdarúgócsapat városi 3.helyezést ért el. Felkészítő tanár: 
Szabó János.

Mindenkinek gratulálunk  a szép eredményekhez!
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Világkupa győztes lett 
felhúzásban Szántó Tibor!

A székkutasi sportoló első, vásárhelyi sporttársa máso-
dik lett egy 12 országot és 300 indulót számláló nemzetközi 
versenyen.

Székkutas Gym néven erőemelő egyesületet alapított a szék-
kutasi Szántó Tibor és a vásárhelyi Szenti Ferenc. 

A két erőemelő az önkormányzat támogatásával részt vett a 
Győrben április 20-22-én megrendezett V4 GPC Erőemelő Világ-
kupán. Szántó Tibor felhúzásban, súlycsoportjában Masters I. 
-125 kilogrammban világkupa győzelmet, Szenti Ferenc Masters 
I. -140 kilogrammban ezüstérmet szerzett. A nemzetközi verse-
nyen 12 ország több mint 300 sportolója vett részt.

Szántó Tibor érdeklődésünkre még elmondta, pár héten be-
lül egy újabb nagy megmérettetésre készülnek, melyről szintén 
beszámol portálunknak.

Tibor sportsikereiről már korábban is írtunk. Tibort egyébként 
szereti a kamera, ő az a lánglovag is, aki 2014 márciusában kar-
jaiba vett egy súlyos balesetben részvevő babát, aki családjával 
Mártélyon rohant betontörmeléknek. A baba olyannyira szeren-
csésen megúszta a balesetet, hogy el is aludt a tűzoltó karjaiban.

Forrás: vásárhely24.com

Június 1-jétől 
jelentkezhetnek a diákok 

nyári munkára
Az idén nyáron már nemcsak a települési önkormányza-

toknál és intézményeknél, hanem mezőgazdasági- és vendég-
látóipari vállalkozásoknál is dolgozhatnak diákok. A Nemzet-
gazdasági Minisztérium támogatásával Csongrád megyében 
– az országos 3 milliárd Ft-os központi forrásból-, 130 millió 
Ft biztosított, legalább 850 tanuló foglalkoztatására.

A programra 2018. június 1-jétől jelentkezhetnek a diákok a 
járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál.

A program 2013-ban indult, és megyénkben is egyre népsze-
rűbb, amit a jelentkezők létszáma és a kifizetett támogatás egy-
aránt igazol:

Megyénkben 2013-ban 551 diák vett részt a programban, a 
kifizetett támogatási összeg 72.961.700,- Ft volt. A tavalyi évben 
összességében már 1091 tanuló dolgozott, 107.858.896,- Ft tá-
mogatás kifizetése mellett.

A program idei meghirdetésével a kormányzati szándék 
továbbra is az, hogy mód és lehetőség nyíljon a fiataloknak a 
korai munkatapasztalat-szerzésre, emellett természetesen a 
családoknak kiegészítő forrást is jelent a nyári diákmunka le-
hetősége. A munkáltatóknak is nagy segítséget jelent a fiatalok 
foglalkoztatása, mivel a nyári szabadságolások idejére ezzel a 
támogatott lehetőséggel könnyebben tudják biztosítani zavarta-
lan működésüket.

A 16-25 év közötti, nappali tagozaton tanulók, hallgatók ön-
kormányzati diákmunkájában legfeljebb napi 6 órás foglalkoz-
tatáshoz nyújtható támogatás. Újdonság, hogy idén már az agrá-
riumban és vendéglátásban is foglalkoztathatók nyári munkára 
diákok, az ott jelentkező munkaerőhiány enyhítése miatt, de 
legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható.

Azok a diákok, akik szeretnének részt venni a programban, 
első lépésként a lakó,- vagy tartózkodási helyük szerint illetékes 
járási hivatal foglalkoztatási osztályát kell felkeresniük és kérni 
nyilvántartásba vételüket. A diákok foglalkoztatása 2018. június 
18-án kezdődhet és augusztus 31-ig dolgozhatnak.

Az előző évek nyári diákmunka programjai mind a tanulók, 
mind pedig a munkáltatók részéről sikeresek voltak. A tanulók 
az előző időszakokban számos munkakörben dolgoztak:

• adminisztráció
• irattárrendezés
• egyszerű kisegítő gondozási feladatok
• parkrendezés
• idősgondozás (felolvasás, bevásárlás, ebéd kiszállítás, 

gyógyszerkiváltás)
• hivatalsegéd, kézbesítő
• udvaros
• katalogizálás
• takarító
A támogatott foglalkoztatók közül leginkább kiemelést érde-

melnek: 
• önkormányzatok
• bölcsődék
• óvodák
• gondozási központok
• családsegítő központok
• idősek otthona
• művelődési házak
• könyvtárak
• múzeumok

Forrás:
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata

Véradás Székkutason
2018. április 25-én a Magyar Vöröskereszt Hódmezővásár-

helyi és Székkutasi Szervezete véradást szervezett a Murgács 
Kálmán Művelődési Házban. Mintegy 80 véradó jelent meg, 
hogy karját nyújtsa az életmentő véradásra.

Köszönetet mondunk Székkutas Község Önkormányzatá-
nak, a Herbária Zrt. székkutasi üzemének, az Új Élet Mező-
gazdasági Szövetkezetnek, a Sóshalom Kincsei Kertészetnek 
valamint Paplukács Zoltánnak és családjának a lebonyolítás 
során nyújtott támogatásért.

Tovább köszönetet mondunk a véradóknak és az önkén-
teseknek, akikre a következő véradáson, 2018. július 11-én 
is számítunk.

Magyar Vöröskereszt Székkutasi Szervezete
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Orbán Viktor negyedszer tett miniszterelnöki esküt
A kormány a kétharmados alkotmányos többség alapján 

áll, de mindig a három harmadot szolgálja majd – jelentette ki 
május 10-én Orbán Viktor, miután a képviselők 134 igen és 28 
nem szavazatával negyedszer is miniszterelnökké választotta 
az Országgyűlés.

A kormányfő hangsúlyozta, a haza nem lehet ellenzékben, mert az 
magasan a pártok felett áll, „szolgálata nem függhet attól, hogy éppen 
ellenzékiek vagy kormánypártiak vagyunk”. – Derűlátón, bizakodóan 
és tettre készen állok most önök előtt – jelentette ki a miniszterelnök, 
aki köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a választáson, és 
különösen azoknak, akik a Fidesz–KDNP-re szavaztak.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy régen álltak olyan jól a csilla-
gok Magyarország felett, mint most. – A magyar ügy ma nyert ügy, 
minden együtt van, amit a nagy tervek megkövetelnek – jelentette 
ki. Szavai szerint a magyarok azt akarják, hogy az előttünk álló jövő 
lehetőségeihez méltó kormányunk legyen. Ez bátorít és feljogosít, 
hogy terveinket ne négy-, hanem tízéves kitekintéssel készítsük el.

Sőt, inkább 12 éves időtávban kell most gondolkodnunk – kö-
zölte a miniszterelnök, megjegyezve, hogy a felelős kormányzás is 
ezt követeli meg, hiszen az Európai Unió következő költségvetése, 
illetve végrehajtása valójában 2030-ig tart majd.

– Tudom, hogy sokan majd hihetetlennek tartják, én azonban elér-
hetőnek, hogy 2030-ra Magyarország Európa első öt olyan országa közé 
tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő a hosszú távú célokról bejelentette: megállítják a 
népesedés hanyatlását, gyorsforgalmi utak kötik össze Budapestet 
a megyei jogú nagyvárosokkal, az autópályák mindenhol elérik a 
határt, az új napelem parkok és Paks II pedig a tiszta és fenntartha-
tó energiatermelés élvonalába emelik az országot.

A kormány további célja a népbetegségek visszaszorítása – ami-
nek érdekében nem fél majd az egészségügy ésszerűsítésétől –, 
illetve Budapest fejlesztése, hogy a főváros visszakapja nagyságát 
és fényét. Arról is beszélt: a kormány dolga felkészíteni az országot 
az új technológiai korszakra, amelyben mindenkinek dolgoznia 
kell, és ma 800 ezerrel többen dolgoznak, mint nyolc éve – jelezte.

Orbán Viktor külön kiemelte egy új magyar honvédség létrehozá-
sát, hangsúlyozva: az az ország, amely nem tudja garantálni a maga 
védelmét, történelmi hibát követ el és felelőtlen. A miniszterelnök 
beiktatási beszédében kitért arra, az eddigi sikerekhez hozzájárult, 
hogy nyíltan kimondtuk: a liberális demokrácia korszaka véget ért.

Mint fogalmazott, a magyarok válasza a megváltozott világra 
az, hogy a zátonyra futott liberális demokrácia bütykölése helyett 
inkább felépítettük a XXI. századi kereszténydemokráciát, amely 
garantálja az ember méltóságát, szabadságát és biztonságát, meg-
védi a férfi és a nő egyenjogúságát, a hagyományos családmodellt, 
féken tartja az antiszemitizmust, megvédi a keresztény kultúránkat 
és esélyt ad nemzetünk fennmaradására és gyarapodására.

A miniszterelnök arra emlékeztetett, hogy a 2008-as világválság 
után egy új korszak kezdődött. – Már 2010 előtt is azt tekintettem 
miniszterelnöki feladatnak, hogy felhívjam erre a figyelmet és 
megértessem: új korszakba léptünk, és ez mindenkitől változást, 
megújulást követel. Ezért a cél nem az volt, hogy visszatérjünk a 
válság előtti jobb időkhöz, hanem hogy a válságkezeléssel egyben 
új alapokat vessünk, új dolgokat vezessünk be. Új adórendszer, új 
alkotmány, új törvénykönyvek, új családtámogatás, új munkamo-
rál – sorolta a negyedszerre megválasztott miniszterelnök.

Szólt továbbá arról: Magyarország elkötelezett tagja marad a 
nyugati szövetségi rendszernek, de ez nem változtatja meg a ma-
gyar államiság földrajzi meghatározottságát: nyugatra a germán 
vaskancellárok földje, keletre a szláv katonanépek világa, délre 
pedig muszlim embertömegek találhatók.

Ezért a magyar politika nem szimpatizálhat a demokráciaex-
port-elméletekkel, nem társulhat a más népeket kioktatókhoz és 
azokhoz sem, akik a német, az orosz, a török népet és annak veze-
tőit sértegetik – figyelmeztetett.

– Kormányom a szabad magyarok és a szuverén magyar állam 
kormánya lesz – jelentette ki Orbán Viktor. Szerinte egy olyan ország 

önbizalmával és méltóságával kell élnünk, amely tudja, hogy a magya-
rok többet adtak a világnak, mint amennyit kaptak tőle. Mint mondta, 
szeretné meggyőzni a szomszéd országokat, hogy összefogva Európa 
legbiztonságosabb, leggyorsabban fejlődő, egységes gazdasági, ke-
reskedelmi és közlekedési területévé építsék a Kárpát-medencét.

A miniszterelnök úgy folytatta: ellenezni fogjuk a kötelező kvó-
tát, kiállunk az európai keresztény kultúráért és harcolunk a határok 
megvédéséért. Kiemelte: Brüsszelben ma fizetett aktivisták, bürok-
raták és politikusok ezrei dolgoznak azért, hogy a migrációt alapvető 
emberi joggá minősítsék, ezért akarják elvenni tőlünk a jogot, hogy 
magunk dönthessünk, kit fogadunk be és kit nem. – Erős Európát, 
békét és kölcsönösen előnyös megállapodásokat szeretnénk.

Szükségünk van az unióra, és az uniónak is szüksége van ránk, 
Magyarország pedig készen áll, hogy alakítóként vegyen részt az 
unióban történő változásokban – mondta a miniszterelnök. Szavai 
szerint minden erejükkel azt fogják képviselni, hogy az uniónak a 
szabad nemzetek szövetségeként kell működnie, fel kell adnia az 
„európai egyesült államokra” vonatkozó „hagymázas rémálmait” 
és vissza kell térnie a realitások talajára.

– Annak érdekében, hogy az az Európa, amelyet szeretünk, és 
amelyért készen állunk komoly áldozatokra is, ne lépjen fel az ön-
felszámolás következő lépcsőfokára, ki kell és ki is fogunk állni az 
uniós politika pástjára.

Most, hogy eskümet letettem, a nemzet minden egyes tagjának, 
mind a tizenötmillió magyarnak külön-külön és együttesen is a sa-
ját lelkiismeretére hivatkozva megerősítem, hogy minden cselek-
vésemben nemzetünknek és országunknak, a magyar emberek-
nek, a magyar érdekeknek és a keresztény értékeknek a szolgálata 
fog vezérelni – zárta beszédét Orbán Viktor.

A 4. Orbány-kormány miniszterei május 18-án tették le esküjü-
ket. Az új kormány a miniszterelnökkel együtt 14 tagú lesz.

Forrás: Magyar Idők

Felhívás múzeumi közművelődési  
szakember munkakör ellátására

A Székkutasi Vendégvárók Közhasznú Egyesülete felhívást hirdet 
múzeumi közművelődési szakember munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: Heti 24 óra munkaidő, határozatlan idejű 
jogviszony.
A munkavégzés helye: Székkutasi Emlékház (6821 Székkutas, Jó-
zsef Attila u. 12.)
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• tárlatvezetés
• hagyományőrző rendezvények szervezése
• gyermekfoglalkozások szervezése
• adminisztrációs feladatok elvégzése
• tárgygyűjtő munka segítése
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
• Felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi szintű) tanítói, tanári, művelő-

désszervezői (illetve szakirányú felsőfokú közművelődési, népmű-
velői, közművelődési előadói) szakképzettség vagy egyéb felsőfo-
kú végzettség és felsőfokú kulturális menedzser szakképzettség

A pályázat benyújtásának határideje: 
A pályázat benyújtásának határideje 2018. június 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton a pályázatnak Székkutas Község Önkormányzat cí-

mére történő megküldésével (6821 Székkutas, Béke u. 2.)
• Személyesen a polgármesteri hivatalban (6821 Székkutas, Béke u. 2.)
• E-mailben a titkarsag@szekkutas.hu e-mai címre. Az e-mail üze-

net tárgyában kérjük megjelölni a betölteni kívánt pozíciót.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes önéletrajz
A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A 
határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat kiírója fenn-
tartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
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Kansas állam díszpolgárai is felléptek  
a székkutasi gyermeknapon

Székkutason már évek óta hagyomány, hogy gyermeknap 
alkalmából meglepik a kicsiket egy programsorozattal. A 
Székkutasi Sportcentrum területén, Székkutas Község Ön-
kormányzata a helyi civil szervezetekkel és a Gregus Máté 
Általános Iskolával összefogva csalt mosolyt az ünnepeltek 
arcára május 26-án.

A táncos lábúak a Kankalin Néptáncegyüttes párosaival 
rophatták a táncot, ha pedig megéheztek a nagy mozgásban, 
a helyi olvasókör tagjai által sütött ínycsiklandozó palacsintával 
csillapíthatták éhségüket. Evés után persze jól esik egy kis pi-
henés is, amire tökéletes lehetőség nyílt kiállított traktorok va-
lamelyikében. A kicsik bepattanhattak a vezetőfülkébe, és igazi 
földművelőnek érezhették magukat.

A nap folyamán nem csak a hasnak és a táncoló talpaknak 
kedveskedtek a szervezők, hanem a füleknek is. A gyermekna-
pon fellépett a méltán ismert és elismert zenekar, a Bojtorján. 
A banda 1977-ben alakult, és jártak többek között az Amerikai 
Egyesült Államokban, és játszottak a londoni Wembley Stadion-
ban is. A tagok 1981 óta Kansas állam díszpolgárai.

„Nagyon tetszett a gyereknap. Sok újdonságot is láttam, pél-
dául a fából készült „csirkeütögetős” játékot. Kipróbáltam a 
már megszokott játékszereket is, például a trambulint. Otthon 
is szoktuk ünnepelni a gyermeknapot, bár már csoki és cukor 

helyett pénzt szoktam kapni. Itt vagyunk minden évben ezen a 
napon, hiszen barátokkal még jobb ünnepelni a saját napunkat” 
– mondta el a 12 éves Maczali Balázs.

A hangulatról Bagi Mátyás funkcionális tréner gondoskodott, 
aki ugyan edzést nem tartott, de kiválóan irányította az esemé-
nyeket és a gyermekeket.

Schneider Boldizsár és Schneider János testvérek. Együtt ér-
keztek a Sportcentrumba, hogy a haverokkal egy jót szórakozza-
nak. Mind a ketten próbálták a trambulint, kóstoltak sok csokit 
és cukrot, és még a zenekart is meghallgatták. Igaz testvérek, 
de a férfias ösztön már megmutatkozott náluk, hiszen azt a „pü-
fölős” játékot is játszották, mikor két olyan bottal kell finoman 
odapakolni a másiknak, aminek a két végén szivacs van. Otthon 
nincs nagy hagyomány a gyereknapnak, ajándékba pénzt szo-
kat kapni, amit rendszerint el is költenek a helyi rendezvényen.

A sportprogramokon és bemutatókon túl a gyerekek egész 
nap készíthettek arcfestést, lovaskocsikázhattak,  és kreatív fog-
lalkozásokon vehettek részt. Székkutas Község Önkormányzata, 
a Községi Könyvtár, a Székkutasi Olvasókör, a Székkutasi Nyug-
díjas Klub, a Székkutasi Lovas Klub, a Székkutasi Motoros Baráti 
Kör, a Gregus Máté Általános Iskola és a Székkutasi Líbor Ilona 
Óvoda idén is kitett magáért, és egy nagy összefogással sikerült 
felejthetetlen élménnyé varázsolni a gyermeknapot.

Sz.Viktor


