VÁL A SZTÁ SI HÍRMONDÓ
Mellékletünkben bemutatjuk azokat a székkutasi képviselõ-jelölteket,
akik indulnak a 2014. október 12-i választásokon.
A jelöltek írásait szó szerint közöljük.

Dr. Bakos Attila István
Tisztelt Székkutasi Választópolgárok!
A nevem Dr. Bakos Attila, második éve élek a településen, és
a falu háziorvosaként tevékenykedem. Feleségemmel együtt
neveljük kislányunkat, nyugodt családi életet élünk.
Ma már az egészségügyi ellátás minõségét nem csak az befolyásolja, hogy milyen lelkiismeretesen és korrektül dolgoznak a
benne foglalkoztatottak, hanem attól is hogy milyen mûszeres
lehetõségekkel tudnak helyben élni.
Fõ célomként azt tûztem ki, hogy a közeljövõben modernizáljam a rendelõ eszközeit, felújítsuk a rendelõintézetet
részben állami segítséggel. E mellett fontosnak tartom, hogy a
megkezdett irányt tovább vigye a testület, az önkormányzati
épületeket is minél takarékosabban tudjuk mûködtetni, hogy
folytathatóak legyenek a távolabbi jövõben is a fejlesztések.
Üdvözlettel:
Dr. Bakos Attila István,
települési képviselõ jelölt

Baté Szilveszter
Székkutasra 1967-ben kerültem, Böjti Gáboréknál nevelkedtem. Az iskoláim elvégzése után a Székkutasi Új Élet tsz-ben,
mint géplakatosként dolgoztam.
Sajnos 2002-töl munkanélküli vagyok, jelenleg az Önkormányzatnál közfoglalkoztatottként dolgozom.
Hobbim a dokumentumfilmezés, már 12 filmet készítettem,
Pl: (Oázis a pusztán, Kuláksors, Öregségünk fémkora, Homoki
Apostol) A régi fotó gyûjteményembõl négyszer rendeztem
kiállítást, amit most meg is köszönök a lakosságnak, hogy
ebben segítségemre voltak.
Jelenleg a Hugo Hartung „Sokat gondolok Piroskára” címû
regényének a dokumentumfilm változatán dolgozom.
A Székkutason élõ emberekkel közvetlen kapcsolatot szeretném ápolni, meghallgatni, segíteni, képviselni fogom õket.
Küzdeni fogok a közfoglalkoztatottak jogaiért, valamint a
turizmus, és a falu fejlõdését fogom elõsegíteni.
Ha bizalmat kapok önöktõl, akkor munkámmal, kitartásommal fogom viszonozni.
Tisztelettel:
Baté Szilveszter

Líbor Ferenc
Tisztelt Székkutasiak!
Pár mondatnyi lehetõséget kaptam, hogy jelezzem Önöknek, hogy én is indulok a helyi önkormányzati választáson, mint
független képviselõ jelölt.
51 éves vagyok, elvált, két gyermek apja.
A helyi általános iskola elvégzése után a Bethlen Gábor Gimnázium matematika tagozatán érettségiztem. Az agrármérnöki végzettségemet a Szegedi Tudományegyetem MgF Karán szereztem.

Több mint 22 évet dolgoztam a helyi mezõgazdasági termelõ
szövetkezetben. 2004 óta vagyok rokkant nyugdíjas, illetve
ennek – a törvénymódosítások okozta – más-más ellátási formáiban részesültem.
Megválasztásom esetén szeretném elérni, hogy ne legyenek
értelmetlen és félmegoldású beruházások. A pályázatokon
elnyert pénzeket sokkal hatékonyabban kellene felhasználnunk.
A politikusok szerint már mindenki székkutasi szeretne lenni. Remélem, hogy az átlag emberek is hamarosan így fognak
érezni.
Kérem, hogy szavazatával támogassa a képviselõi testületbe
való bejutásomat.
Tisztelettel:
Líbor Ferenc
független jelölt

Mihály Ferenc
Közel 40 éve lakok feleségemmel a Községben. 67-éves
nyugdíjas vagyok, a feleségem szintén nyugdíjas. Két gyermekünk és három unokánk van.
Az okt. 12-iki önkormányzati választáson mint képviselõ
próbálkozok indulni. Részben saját elhatározásból valamint a
Polgármester Úr ill. az alpolgármester biztatására.
A Közösségi munkában sokat részt veszek, a Gregus Máté
Kertbarát Klub vezetõjeként több mint 10-éve részt vállalok. Az
elmult évben pályázatot nyújtottunk be amely a faluközpont felújítását, piactér kialakítását ill. parkolók létrehozását eredményezte. Az elkövetkezõ idõben szeretném a közvetlen
környezetem és a település további fejlõdését szorgalmazni. A
megvalósult beruházások rendeltetésszerû használata és
megóvása. A Községben kezdõdõ szenyvizcsatornázás minél
zökkenõmentesebb megvalósításának figyelemmel kísérése.
Az ezzel kapcsolatos lakosság tájékoztatását fontos feladatnak
tartom. Tekintettel, hogy a Község lakosainak jelentõs hányada
idõs korú, szeretném az õ gondjait problémáit mégjobban
megismerni és továbbítani a testület felé. Szabad idõmben
szeretek kertészkedni, valamint a szülõktõl örökölt pár hektár
földön gazdálkodok is.
Mihály Ferenc

Rostás János
1954-ben születtem Székkutason parasztszülõk elsõ gyermekeként. Szüleim és mindkettõ nagyapám is gazdaemberek
voltak, így hamar elsajátítottam a gazdálkodás minden
rejtelmét. A gazdálkodást és parasztemberek életét mindig
kedveltem a sok munka ellenére is. A szocializmus idején családunk valamennyi birtokát elvették, és sokkal rosszabb
minõségû csereföldet kaptunk, az Édesapámék nagy akaraterõvel, kitartással szívós munkával mûvelték a földet. A szívós
munka meghozta a gyümölcsét, mert a család a kirekesztettség
ellenére meg tudott élni, és a testvéremmel együtt iskoláinkat
tisztességes eredménnyel el tudtuk végezni. Amennyiben
elnyerem a választók bizalmát, akkor harmadik ciklusomat
fogom az Önök szolgálatában tölteni. Az elõzõ ciklus alatt jelentõsen megváltozott a falu képe, az emberek egymáshoz való
viszonya, a képviselõk nem egymással vitáztak, hanem a jobb

megoldás érdekében, minden esetben a falu javára. Az elkövetkezõ öt évben is ilyen építõ szellemben szeretném folytatni a
munkámat. A falu élete úgy érzem, hogy megfelelõ mederben
folyik, az úton jó felé haladunk. Nem azt érzem, tudom is, hogy
ezt az utat kell tovább járni, rengeteg elvégzetlen munka van
még hátra, az ígéretek, amelyeket tettünk nem egy ciklusra
szóltak. Köszönöm megtisztelõ bizalmukat, amennyiben újra
ránk szavaznak Isten segítségével tovább tudunk haladni a
megkezdett úton.
Tisztelettel:
Rostás János

Rostás Péter
Tisztelt Székkutasi Választópolgárok!
Köszönöm az elmúlt két választás alkalmával irántam
tanúsított bizalmat, mellyel megtiszteltek.
8 éve alpolgármesterként tevékenykedem.
A képviselõ-testület tagjaként, a pályázati lehetõségek
maximális kihasználása mellett igyekeztem mindig is a
település fejlõdését elõsegíteni, a székkutasi polgárok érdekeit
szolgálni.
Munkámmal a jövõben is segítséget kívánok nyújtani a településen élõknek, és támogatni szeretném a helyi kezdeményezéseket.
Kérem, szavazatával támogasson Ön is, hogy folytathassam a
már megkezdett munkát, és segítõ együttmûködésemmel
szolgálhassam Székkutas további fejlõdését.
Tisztelettel:
Rostás Péter
képviselõjelölt

Szabó Emese
Hódmezõvásárhelyen születtem, Székkutason jártam általános iskolába, itt töltöttem gyermekkoromat. Foglalkozásom
magyar nyelv-és irodalom tanár, ám a pedagógusi pályán nem
sikerült elhelyezkednem, így tanulmányaim elvégzése után
kereskedelmi-adminisztrációs munkakörben dolgoztam. A
tanulóévek alatt sokfelé jártam az országban, és Európában, de
mégis hazajöttem. Itt a családom; szeretek itt élni.
Elsõ munkahelyem után négy évet töltöttem el a székkutasi
Gazdaboltban eladóként; a kiskereskedelem vezetésében is
tapasztalatokat szereztem. Szüleim nyugdíjba vonulása után férjemmel közösen vettük át a bolt vezetését. 2010-ben, elsõ gyermekem születése elõtt fejeztem be a munkát; azóta vállalkozóként, és immár két gyermek édesanyjaként GYED-en vagyok.
Valójában nem gondoltam arra, hogy képviselõjelöltként
választáson induljak. A jelenlegi képviselõk azonban gondoltak
rám, bizalmat szavaztak nekem, és ekkor elgondolkodtam:
talán én is tudnék tenni az itt élõ emberekért. Elvállaltam a felkérést, noha tudom, hogy ez nem egyszerû munkát jelent,
hanem lelkiismeretes szolgálatot.
Úgy gondolom, kisgyermekes anyukaként a fiatal családokat
tudnám a leghitelesebben képviselni. A családok és a helyi
intézmények stabil és rendszeres kapcsolatát, és a rászoruló
családok szociális helyzetének javítását szorgalmaznám elsõként. Magam is nap, mint nap tapasztalom, milyen fontos a családok, és benne a gyermekek védelme, mindenre kiterjedõ
érdekképviselete a falu intézményei felé. Célom az egyenlõ
esélyek megteremtése minden itt élõ lakos, de különösen a
gyermekek számára.
Ugyanilyen fontosnak tartom a község kulturális életével
kapcsolatos feladatokat, teendõket. A vendégfogadás,
vendéglátás fejlesztését szorgalmazom; úgy gondolom, a falu
szép és neves épületeinek rendbehozatala és az azokban rejlõ
lehetõségek kihasználása a jövõt jelentheti. Mind a kulturális- és
szabadidõs programok szervezésében, mind a meglévõ adottságok kihasználásában, új lehetõségek keresésében feladatot

vállalnék. Úgy vélem, mindezen céloknak, terveknek közösségteremtõ hatása van.
Erõsödjünk meg az összefogásban, használjuk ki adottságainkat, lehetõségeinket!
Legyen jó itt élni! Ez legyen ne csak a képviselõjelöltek, de
mindannyiunk célja!
Kívánom, hogy ebben a munkában támogassuk egymást!

Szabó Éva
Szabó Éva vagyok, független jelöltként kívánok indulni a
2014. október 12-i képviselõválasztáson. Célom, hogy azokért az
emberekért tegyek meg minden tõlem telhetõt, akik hozzám
hasonlóan önhibájukon kívül kerültek nehéz élethelyzetbe.
Nem a hatalomvágy hajt, hanem a meggyõzõdés, hogy a bennünket sújtó problémákat, a mi kéréseinket, javaslatainkat
olyan személy tolmácsolja a felsõbb fórumok felé, aki
Önökhöz, Hozzátok hasonlóan napi szinten megéli a
mindennapi létfenntartással járó nehézségeket, buktatókat.
Kiemelt fontosságú célom, hogy mindent megtegyek a
közmunka, a közmunkások emberi szintre emeléséért, elfogadásáért, az életünk minõségének jobbá tételéért. Évek óta
érnek bennem az építõ ötletek, javaslatok, de az „egy fecske
nem csinál nyarat” elv szerint mindig falakba ütköztem. A
tervek jók voltak, de az emberek – talán, mert nem hittek a
változásban – nem álltak ki a megvalósítás mellett, nem merik
elhinni, hogy lehet ez még jobb is. Szilárd meggyõzõdésem,
hogy kell legalább egy olyan képviselõ a testületbe, aki
„testközelbõl” érintett a felmerülõ problémákkal kapcsolatban.
Csak olyan ember lehet képes építõ javaslatokat tenni, aki
tudja, milyen változtatásokra van szükség a lakosság nagyobb
hányadát kitevõ, hátrányos helyzetû emberek életminõségének
jobbá tételére. Minden szavazópolgárt kérek, ha úgy érzi,
tudnék segíteni javaslataimmal, személyes képviseletemmel a
felmerülõ problémáin, döntsön lelkiismerete szerint!
Tisztelettel:
Szabó Éva
független képviselõjelölt

Tembel Tibor
Tembel Tibor vagyok, nõs, két gyermek édesapja. 1982-ben,
21 évesen, pályakezdõ tanítóként kerültem Székkutasra, és 4 év
hódmezõvásárhelyi munkaviszonyt leszámítva, azóta is a helyi
általános iskolában dolgozom.
Humán érdeklõdésemnek megfelelõen igyekeztem bejárni a
pedagógus pálya felsõoktatási szintjeit, s végül 1993-ban, az
ELTE Bölcsészettudományi Karán történelem szakos
középiskolai tanári diplomát kaptam. Legutolsó, a beosztásommal összefüggõ diplomát 1999-ben, a Juhász Gyula Tanárképzõ
Fõiskolán szereztem közoktatásvezetõi szakon. 1991-tõl 2013-ig
iskolaigazgató voltam.
Képviselõként az a kivételes megtiszteltetés ért, hogy 1994
óta négy önkormányzati ciklusban választottak meg a
székkutasi emberek. Azóta többféle bizottságban vállaltam feladatokat, ünnepi megemlékezések sokaságát készítettem elõ,
és két alkalommal fõszervezõje voltam a falunapoknak.
Képviselõi hitvallásom a következõ tapasztalatokra épül:
ehhez a munkához elsõsorban nyíltság, õszinteség, felelõsségvállalás és együttmûködõ készség szükséges. A képviselõtestületi üléseken kialakított többségi akaratot tiszteletben kell tartani, és kisebbségbe kerülve is illik azt kommunikálni a lakosság
felé. Az a minimum, hogy rendszeresen eljárjunk a testületi és
a bizottsági ülésekre, mert a választók komolyan képviselni
csak személyesen lehet.
Az emberek kampányidõszakban elnyert bizalmát leginkább
azzal hálálhatjuk meg, ha önként és önzetlenül vállaljuk fel az
önkormányzati feladatok ellátását.
Tisztelettel:
Tembel Tibor
képviselõjelölt

