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Felújítanák a 
székkutasi óvodát

A beruházás 8,3 millió forintból valósulna meg, egy Bel-
ügyminisztérium által meghirdetett pályázat segítségével. 
Erről is tárgyalt a székkutasi képviselő-testület a június el-
sejei ülésén.

Rendes testületi ülést tartottak a székkutasi Művelődési Házban 
június elsején. A grémium elsőként a Hódmezővásárhelyi Tűzoltó-
ság 2014-es beszámolóját hallgatta meg. A község speciális hely-
zetben van, ugyanis a papírmunkát Vásárhelyen végzik, míg riasz-
tás esetén Orosházáról vonulnak a településre a tűzoltók.

Ezt követően Túri Csaba, a Kagylóhéj Gyermekjóléti Köz-
pont szakmai vezetője számolt be a családsegítő szolgálat 
éves munkájáról. Kiderült, tavaly 28 gyermeket gondoztak 
Székkutason. Ez a szám a korábbi évekhez képest jobbnak 
számít. A legtöbb esetben higiéniás problémák fordultak elő. 
A Művelődési Házban már készül az a helyiség, ahol a család-
segítő heti egy nap fogadja majd a lakosokat. Szél István pol-
gármester szerint a későbbiekben meg kell vizsgálni, hogy az 
Egészségházba költöztessék-e ezt a szolgáltatást.

A testületin arról is szó esett, hogy az önkormányzat felújít-
tatná az óvodát. Ez 8,3 millió forintba kerülne, ami a Belügymi-
nisztérium pályázati forrásából, és a község 435.250 forint öne-
rejéből tevődne össze. Az óvodában a villamoshálózatot és a két 
mosdóhelyiséget korszerűsítenék, valamint a tetőre napkollek-
torok kerülnének.

Megyeri József

Fórumon a csatornázás
Székkutas Község Önkormányzata a településen folya-

matban lévő szennyvízberuházás, valamint ivóvízminő-
ség-javító program kivitelezésével kapcsolatban lakossági 
fórumot szervezett június 8-án, a Németh László utca - Jó-
zsef Attila utca kereszteződésénél. A fórumon a kivitelezők 
és a műszaki ellenőrök is jelen voltak.

Az alapcél az volt, hogy tájékoztassák a lakosságot, és meg-
hallgassák az észrevételeket. A beruházás jelen pillanatban 
45%-os készenlétben van, a 10,2 km-ből 4,6 km gerincvezeték 
van kész – tájékoztatott Szél István polgármester. – A 602 lakás-
bekötésből 396 készült el – egészítette ki Fodor Artúr, a kivitele-
ző cég képviseletében.

Elég áldatlan állapotok uralkodnak a községben: szeny-
nyvíz, ivóvíz, 47-es főút, vasúti pályafelújítás – mind-mind 
olyan munkálat, hogy örvendetes a fejlődés, de az ezzel járó 
felfordulást, kellemetlenséget naponta elviselni nem köny-
nyű.

Elsősorban olyan javaslataik, kérdéseik, aggodalmaik me-
rültek fel a lakosoknak, amelyek azt mutatják, hogy érdekli 
őket, hogy mi történik körülöttük, értik, és ami még fontosabb: 
megértik. Leggyakoribb kérdéseik: az egyes utcákon hol megy 
majd a vezeték, hogyan tudják csökkenteni költségeiket saját 
munkájuk hozzáadásával. A polgármester leszögezte, hogy ő 
semmihez nem ragaszkodik (használjanak saját csövet, ássák 
ki maguk, köttessék be bármilyen vállalkozóval), csak azt kéri, 
hogy egyeztessenek, gondolják át, alkudjanak – ha úgy adódik, 
de felelősségteljes döntést hozzanak, mert „ezt nem húsz évre 
készítjük” – fogalmazott.

A legtöbb kérdés a körül forgott, hogy az önkormányzat a 
bekötésekhez tett három alvállalkozóra ajánlatot a lakosoknak. 
Néhány további felmerült dolog:

- a Jókai utcán az ivóvízcső bent van a helyén, viszont nincs le-
betonozva --> június végére – azt ígérték – kész lesznek

- a kék konténerben sárga a víz, kétséges a minősége --> utána 
fognak járni

- a süllyedés miatt ne hordják el a földet --> depora fogják szál-
lítani, hogy ilyen esetekben legyen

- mennyibe fog kerülni a szennyvíz? --> 295 Ft/köbméter

- mi történik abban az esetben, ha pl. tuja, gyümölcsfa kikerül 
vagy sérül a munkálatok során --> a vállalkozó vállalta a zöld 
területek helyreállítását, magyarul: ültetnek másik tuját, gyü-
mölcsfát

- vastartályt használhatnak-e --> nem
G.

Nyári gyermekétkeztetés 
Székkutason

Az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot hirdetett 
Magyarország 2015. évi költségvetési törvény szerinti 
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári ét-
keztetés biztosítása támogatására. 

Székkutas Község Önkormányzata sikeresen pályázott. 
Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi 
összege 440 forint. Ennek alapján 53 tervezett érkeztetési 
napra az önkormányzat által igényelhető támogatás összege 
443.080 forint. A program keretében a 2015. június 16. – au-
gusztus 31. közötti időszakban 19 rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek jut egyszeri 
meleg étkezéshez a településen. 
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Fórum gazdaság- és 
vállalkozásfejlesztésről

Vállalkozói fórumot tartottak Székkutason, június 22-én.
Azért volt szükség a tájékoztató fórumra, mert a településen 

élők és/vagy vállalkozók kíváncsiak arra, hogy milyen uniós le-
hetőségek lesznek a következő években.

Szalay Tamás tartotta a szakmai előadást, aki a Széchenyi 
Programiroda munkatársa. Röviden az iroda tevékenységéről: 
a Széchenyi Programirodák országos hálózatát a Kormány az Új 
Széchenyi Tervben meghirdetett pályázóközpontúság, minőség 
és hatékonyság elveinek megvalósulása érdekében hozta létre 
2011-ben. A 2012 novemberétől a Miniszterelnökség háttérin-
tézményeként működő hálózat feladata az Új Széchenyi Terv 
biztosította források elosztásának elősegítése, a potenciális és 
aktív pályázók, kedvezményezettek térítésmentes tájékozta-
tása, szakmai támogatása volt. Néhány kiemelt tevékenység a 
szervezet részéről: a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prog-
ramból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak 
ellátása, a Társadalmi Megújulás Operatív Programból megva-
lósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása, a Gaz-
daságfejlesztési Operatív Programból megvalósuló projektek 
projektfelügyeleti feladatainak ellátása, valamint a Dél-alföldi 
Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti 
feladatainak ellátása.

Az érdeklődők tájékoztatást kaphattak gazdaságfejlesztés, 
vállalkozásélénkítés témakörökben. Idén már két olyan fonto-
sabb pályázat került kiírásra, melyből az egyik – jelenesetben 
Székkutason – már fel is keltette az érdeklődést, nevesül: az 
élelmiszer feldolgozóüzemek fejlesztését szolgáló pályázat.

- Egy nagyon tartalmas beszélgetés volt. Azt gondolom, hogy 
ezt rendszeresíteni is fogjuk, tehát minimum negyedévente 
tartunk egy ilyen vállalkozói fórumot, egy ilyen estét szervezni, 
ahol az adott lehetőségekről tájékozódhatunk – összegzett la-
punknak Szél István, Székkutas polgármestere.

G.

Gyémántdiploma, 
bizonyítvány –  

és a szünidő startol
Különleges és gyönyörű momentum koronázta meg a 

székkutasi Gregus Máté Általános iskola idei tanévzáró ün-
nepségét. És naná, megvannak a bizonyítványok is.

Az ünnepséget Dr. Németh Zoltánné Marika néni köszöntése 
nyitotta. Ennek apropója nem más volt, mint hogy a nyugdíjas 
pedagógus 60 évvel ezelőtt végzett a tanítóképző főiskolán, és a 
székkutasi iskola készséges szolgálatában állt 34 éven keresztül 
– oktatva, tanítva, nevelve az emberöltői időn keresztül csepe-
redő nebulókat.

Az évek során mint tanító néni, igazgatóhelyettes és meg-
bízott intézményvezető látta el a nevelés nemes feladatát az 
intézményben. Kérdésünkre, hogy melyik része volt számá-
ra a legkedvesebb, így felelt: „legjobban szerettem az első, 
második osztályt, akkor ez volt a szokásrend, hogy kissza-
kaszosan tanítottunk, és én – mondhatom azt is, hogy – évti-
zedekig dolgoztam, egészen addig, még be nem vezették a 
tantárgycsoportos oktatást, és azután igazgatóhelyettes let-
tem. Az is nagy öröm volt nekem, hogy utolsó évekig is volt 
osztályom, akkor is volt osztályom, amikor helyettes lettem. 
Amikor megnyílik az érdeklődés meg az értelem, és mikor 
megjönnek az első eredmények, a közös öröm – a gyereké és 
a tanítóé –, ez szerintem semmivel nem mérhető. Az iskola 
szerelmese voltam.”

A pedagógus több évtizedes munkáját ismerték el Gyémánt-
diplomával. „Marika néni egy olyan személyiség volt, aki példát 
mutatott mind emberségből, mind emberszeretetből, a mások-
ra való odafigyelésből, és mindig nagy türelemmel, szeretettel 
tanította, nevelte a gyerekeket. Mindannyiunk számára példaér-
tékű az ő elhivatottsága és munkássága” – foglalta össze Patyi 
Éva, a tagintézmény vezetője.

Majd ezt követően kitüntették a jeles tanulókat, a kiváló 
sporteredményeket elérteket, a különféle versenyeken sikere-
sen szereplő nebulókat. Hogy utána mindenki átvehesse a bi-
zonyítványát. Úgyhogy leányok, legények, visszavonhatatlanul 
nyomás a nyárba!

Végezetül egész éves munkájukat megköszönve egy össze-
jövetelre, kötetlen beszélgetésre, finom vacsorára vendégelte 
meg a pedagógusokat Szél István, a település polgármestere.

G.

Tisztelt Székkutasi Polgárok!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a saját 
kivitelezésben elkészült (nem az önkormányzat által meg-
adott három akkreditált vállalkozók által elvégzett) szeny-
nyvízbekötések 2015. június 23-tól kezdődően, előzetes 
időpont-egyeztetés után, átvételre kerülnek (megfelelő mű-
szaki tartalom esetén) az Alföldvíz Zrt. által.

Időpont egyeztetése az alábbi elérhetőségen lehetséges: 
Veres-Lakos Csaba +3630/566-0398 (munkanapokon 7:30-
15:30)
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Haranggal  
és nem haraggal

Székkutas Község Önkormányzata és Történelmi Egyhá-
zai a nemzeti összetartozás napja alkalmából, ökumenikus 
istentisztelettel emlékeztek a református templomban júni-
us 4-én.

Az istentisztelet elején elénekelték a Himnuszt. Az igehirde-
tést dr. Laurinyecz Mihály és Vladár Sándor lelkipásztorok ce-
lebrálták. dr. Laurinyecz Mihály Nelson Mandela – Dél-afrikai 
Köztársaság első feketebőrű elnöke – szavaival hívta fel a figyel-
met egy fontos gondolatra: „ha az ember képes a gyűlöletet el-
sajátítani, akkor a szeretetre is meg lehet tanítani”.

Vladár Sándor kiemelte, hogy az igehirdetések során nem 
csupán a ma élő magyar embereknek az összetartozása, ha-
nem az 1920-ban élőknek a hősies kitartása, a nemzetet abban 
az időben újra magasba emelő nemzedék előtti tisztelgés tör-
ténik meg.

Pontban 16 óra 32 perckor, amikor 95 évvel ezelőtt aláírták 
az „elszakító” dokumentumot a magyar küldöttség tagjai, Szék-
kutason megkondultak a harangok, és némán emlékeztek az 
egybegyűltek.

Szabó Emese önkormányzati képviselő egy Wass Albert vers-
sel tisztelgett a templom padjai előtt.

Ezt követően az I. világháborús emlékművet koszorúztak 
meg Rostás Péter, a község alpolgármestere irányításával. Itt 
közösen elénekelték a Szózatot.

G.

Visszaintve  
az óvodának

A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda nagycsoportosai május 
30-án ünnepség keretében búcsúztak az óvodai évektől, a 
Művelődési Ház nagytermében.

Hagyományosan május utolsó szombatján rendezték meg 
az óvodai évzárót és ballagást. A székkutasi Művelődési Ház 
nagytermében zajlott az ünnepség, ugyanis nem akarták, hogy 
az időjárás szeszélyének legyen kitéve a jeles esemény. – Pedig 
nagyon szép óvoda udvarunk van – fogalmazott Kecskeméti Ká-
rolyné, az óvoda vezetője.

12 gyermek lép tovább az iskola kapuja felé a Líbor Ilona 
Óvodából. Közülük 11-en Székkutasra fognak járni, egy személy 

FELHÍVÁS

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TAGJAI RÉSZÉRE
TISZTELT TAGUNK, 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja figyelmét, 
hogy a kamarai tagdíj 2015. évi bevallásának határideje 2015. 
június 30.

Az eddig gyakorlatnak megfelelően önbevallását online 
felületünkön, elektronikusan teheti meg. Ezért kérjük, láto-
gasson el honlapunkra, a www.nak.hu oldalra, és az ott talál-
ható Ügyfélkapu felületen töltse ki formanyomtatványunkat. 
Természetesen a NAK falugazdász hálózata is segít Önnek a 
kitöltésben, melyhez kérjük, legyen kedves felkeresni falu-
gazdászát a lenti elérhetőségek egyikén. 

A kitöltéshez szükséges dokumentumok (kérjük, falu-
gazdászához vigye magával):

• őstermelőként, egyéni vállalkozóként: személyi igazol-
vány, lakcím kártya, adóazonosító kártya, őstermelői/egyéni 
vállalkozói igazolvány, 2014-re folyósított MVH–s és egyéb 
támogatások igazolása, a 2014. évre vonatkozó adóbevallás.

• cég, gazdasági szervezet esetében: adószám, cégbíró-
sági irat, 2014-re folyósított MVH-s és egyéb támogatások iga-
zolása, 2014. évre vonatkozó adóbevallás.

Tagdíjat érintő kedvezményekkel kapcsolatos doku-
mentumok:

• elismert TÉSZ/TCS szervezet esetében az azonosító kód, 
tagjainak NAK nyilvántartási száma, valamint a TÉSZ/TCS 
számára értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, 
termék nettó árbevételének összege.

• árbevétel-megosztás esetén (ha az agrártevékenység ár-
bevétele nem haladja meg a 20%-ot, illetve külön kérelemre 
a 25%-ot), az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés, 

• egyéb tagdíjalapot csökkentő kedvezmények igénybe-
vételéhez a szükséges igazoló dokumentumok (jövedéki 
adó igazolás, stb.)

Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem saját nevében jár el, ak-
kor 2 tanúval hitelesített meghatalmazás, ill. cégnél az aláírá-
si címpéldány is szükséges.

pedig Orosházán kezdi el tanulmányait. „Nagyon-nagyon várták 
ezt a pillanatot, ők érzik, érettek mindannyian arra, hogy iskolá-
sok lesznek” – mesélte büszkén az óvoda vezetője.

Egy néphagyományokra épülő játékfüzérrel kezdődött az ün-
nepi előadás, majd búcsúzó versekkel köszöntek el a gyerekek 
az óvodától és az óvó néniktől.

Ünnepi megnyitóbeszédet Szabó Emese – a település kultu-
rális tanácsnoka – mondott.

G.
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Az utolsó becsengetés 
A székkutasi Gregus Máté Általános Iskola nyolcadik osz-

tályos tanulói június 13-án délelőtt ballagtak el.
Emelt fővel kell és szabad elballagni. A székkutasi Gregus 

Máté Általános Iskola nyolcadikosainak ez megadatott. Már 
reggel szép számmal összegyűlt tömeg várakozott azért, hogy 
együtt örüljön a 16 gyermekkel, akik idén fejezték be általá-
nos iskolai tanulmányaikat az intézményben. Patyi Évától, a 
tagintézmény vezetőjétől megtudtuk, hogy közülük 3-an gim-
náziumban, 11-en szakközépiskolában és 2-en szakiskolában 
folytatják majd tanulmányaikat.

Amikor – a hagyományokhoz híven – megszólalt az utolsó 
csengőszó, összeszorult gyomorral, de szélesre tárt szívvel ad-
ták le az utolsó pacsit, ölelést, puszit, és vették át a tarisznyát 
a hetedik osztályosoktól, hogy azzal elindulva még egyszer 
utoljára körbesétáljanak az épületen, búcsúzva mindattól, ami 
nyolc éven át a biztos pontot, a hétköznapok megszokottságát 
adta, és jelentette számukra.

A tömeggel együtt, kíváncsi-bámész tekintetek előtt vonul-
tak át a Művelődési Házba, ahol a ballagó ünnepség vette kez-
detét.

A köszöntők sorába beilleszkedett a zászló átadása, jelké-
pesen utalva arra, hogy a hetedikeseknek kell innentől kezdve 
vinniük tovább. „A felsős közösségünk egy összeforrt közös-
ség, és különösen a 7. és a 8. osztályosok kötöttek szorosabb 
barátságokat. Lehetőségük volt az évek során sokszor közösen 
kirándulni, közös programokat szervezni, és ez összekovácsol-
ta őket” – fogalmazott Patyi Éva.

Szél István, a község polgármestere is gratulált mindenki-
nek: tollakat, emléklapokat és könyveket adott át.

Jutalomban részesültek azok a tanulók, akik az elmúlt évek 
során valamilyen területen (tanulmányi, sport, közösségi mun-
ka) szép sikereket értek el.

Végezetül egy megható kis műsorral köszöntek el a ballagók, 
és vonultak is ki ténylegesen az ünnepségről, akárcsak az eddigi 
életükből, valami ismeretlen, de nagyon csábító további felé.

A ballagók:
Balázs Ádám, Bodó Beatrix Tünde, Czövek Róbert, Fejes 

Márta, Gugcsó Milán, Horvát Zsanett, Jáger Cintia, Maczali 
Boglárka, Mészáros Zoltán, Miklós Simon, Molnár Dóra, Rako-
zov Krisztián, Rozgonyi Dániel, Szopka Zoltán, Tapodi Renáta, 
Tóth Aranka

Osztályfőnökeik:
Blaskó Jánosné és Kovács Lászlóné

G.

Fizethet  
a trehány tulaj

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
soron következő ülését tartotta június 23-án, délután a 
Művelődési Ház földszinti termében.

A testület tárgyalta a helyi esélyegyenlőségi program fe-
lülvizsgálatát, melyet a mai kornak és a jogszabályi változá-
soknak megfelelően átalakítva egyhangúlag elfogadott.

A helyi takarékszövetkezethez csatlakozott a település, 
tehát történt egy pénzintézeti váltás, melyet a gazdaságo-
sabb működtetés indokolt. Előreláthatólag augusztustól már 
ebben a rendszerben működnek, de legkésőbb szeptember 
elsejétől.

Két helyi vállalkozás szeretne a 47-es számú főút mellett 
területet vásárolni az önkormányzattól, mintegy vállalkozá-
sukat bővítve, ezzel kapcsolatban is döntött a testület.

A helyi védettség alatt lévő épületekre is (vasútállomás, 
kúriák, szélmalom) kiterjesztették a közösségi együttélés 
szabályait, ergo, ha valaki innentől kezdve nem képes a tu-
lajdonát megfelelő módon rendben tartani, állagát megőriz-
ni, akkor pénzbüntetéssel sújthatják az adott tulajdonost. A 
szélmalmot 3 vagy 4 héttel ezelőtt a vihar megrongálta, il-
letve az épület és a környéke olyan áldatlan állapotban van, 
hogy ki kellett terjesztenünk a szabályzatot, hogy elkerüljük 
a megsemmisülését – fogalmazott Szél István, a település 
polgármestere. A megvásárlásra is nyitott az önkormányzat, 
azonban a felajánlott összeget nem fogadta el a tulajdonos 
- egyelőre.

Pályázaton való indulását támogatta a helyi Tömegsport 
Klubnak, amely 300.000.- Ft-os önkormányzati önrészt jelent. 
Június 27-én, szombaton nyolc órától éjfélig folyamatos 
sportolási lehetőség lesz a településen, ugyanis Székkutas 
csatlakozott a sportolók éjszakájához.

Továbbá alpolgármesteri beszámolót hallgatott meg a 
testület, így Rostás Péter a mezőgazdasági munkálatokról 
tartott egy rövid beszámolót.

A polgármesteri beszámoló pedig az ivóvízminőség-javító 
programot 95%-os készültségűnek titulálta, még helyreál-
lítási munkálatok folynak jelenleg. A 47-es főút belterületi 
szakaszán már csak egy úgynevezett kopóréteget kell fel-
húzni az úttestre, illetve a helyi kocsmát még el kell bontani, 
melyet a vállalkozó megvásárolt a gazdájától. A szennyvíz-
beruházás pedig 50% feletti készültségen áll.

G.

Családi események:
Május hónapban:

Születés: Posztós Brigitta és Posztós Imrének Szon-
ja utónevű gyermeke.

Házasságkötés: nem volt.

Elhalálozás: Suba Ernőné Csík Erzsébet Dorottya
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A nemzeti összetartozás 
napjára emlékeztek a diákok

A nemzeti összetartozás napján iskolánkban is megem-
lékezést tartottunk. A 8. osztályosok felidézték 1920. június 
4-e, a trianoni békediktátum aláírásának történelmi hátte-
rét, versekkel és közös énekléssel zártuk a műsort. Az ezt 
megelőző héten, a tanórákon és tanításon kívüli foglalkozá-
sokon kiemelten foglalkoztunk a témával, az elkészült pro-
jektmunkákból az aulában rendeztünk kiállítást.

A műsor után a 7. osztályosok tartottak prezentációval össze-
kötött élménybeszámolót a vajdasági kirándulásról. A testvéris-
kolai kapcsolatok erősítése jegyében májusban öt felejthetetlen 
napot tölthettek a Vajdaságban a Határtalanul pályázat keretén 
belül a székhelyintézmény tanulóival együtt. Jártak Szabadkán 
a Zsolnay szökőkútnál, megkoszorúzták a zentai csata emlék-
művét, megismerkedhettek Belgrád látnivalóival is. Végül azt a 
riportfilmet is megtekintettük, melyet a Duna Tv stábja készített 
a kirándulókkal a nándorfehérvári vár falain belül tett séta köz-
ben. Sok színes élménnyel gazdagodhattunk a nap folyamán.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető

Gregus Máté-emléknap 
az iskolában 

A nyári szünet előtti tanítás nélküli napon az iskola névadójának, 
Székkutas község megalapítójának tiszteletére, hagyományteremtő 
célból, Gregus Máté-emléknapot szerveztünk – tájékoztatott Patyi Éva 
tagintézmény-vezető. Mint mondta, szeretnék ápolni és továbbvinni 
névadójuk munkásságának szellemiségét, aki már saját korában is szív-
ügyének tekintette a fiatalabb generációk okítását. Tiszteletük jeléül a 
ballagó 8. osztályosok koszorút helyeztek az iskola falán lévő emléktáb-
lára, majd a 3-8.osztályosokból álló vegyes csapatok akadályversenyen 
vettek részt, számot adva arról, ki mit tud Gregus Máté életéről.  A többi 
állomáson a 8. osztályosok várták játékos feladatokkal a csapatokat. 

Nyári tábor az óvodában!
Időpont: 2015. augusztus 3-7.

Óvodások és alsó tagozatosok jelentkezését 
várják 15 főig!

Jelentkezni Kecskeméti Károlynénál lehet  
az alábbi telefonszámon: 

+3630/278-01-71 

Országosan kiemelkedő  
Tóth Orsolya

A székkutasi lány egy országos német nyelvi versenyen ért 
el kiváló eredményt, mind a levelező feladatokban, mind a 
szóbeli megmérettetésen.

Tóth Orsolya Edina általános iskola negyedik osztályos kora 
óta tanul németet, amelyet nagyon szeret. A 18 éves székkutasi 
lány az idei tanév során egy országos német versenyen indult. 
A levelező megmérettetés ötfordulós volt, amely során második 
lett.  Fogalmazás, képleírás és szótárhasználat is szerepelt a fel-
adatok között.

A helyezetteknek Gödöllőn szóbelizniük is kellett. Orsolya 
ebben is jeleskedett: kiváló eredményt ért el. Többek között ok-
levéllel és német nyelvi könyvekkel is díjazták.

A székkutasi versenyző idén végzett a Hódmezővásárhelyi 
Gregus Máté Szakképző Iskolában. Tanulmányait a Szegedi 
Tudomány Egyetem Mezőgazdasági Karán folytatja, általános 
agrármérnök szeretne lenni. A némettel is vannak még tervei: 
nyelvvizsgázni szeretne.

A lány ezúton szeretne köszönetet mondani felkészítő taná-
rának, dr. Hampel Tamásnénak, valamint a Székkutas Községi 
Önkormányzatnak, az utazáshoz nyújtott támogatása miatt. 

Megyeri József 



2015. június 7
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Arany minősítést 
kapott a székkutasi 

Nyugdíjas Klub
Május 29-31. között rendezték meg az V. Országos Ki-Mit-

Tud-ot Hajdúszoboszlón. A versenyen a székkutasi Nyugdí-
jas Klub is indult, és egyéb tánc kategóriában arany minő-
sítést ért el.

Tóth Antalné, a Nyugdíjas Klub társvezetője elmondta, a Ki-
Mit-Tud három napon át, három különböző helyszínen zajlott 
Hajdúszoboszlón. A több mint 200 fellépő különböző kategóriák-
ban versengett egymással: szólóénekes, vers, próza, néptánc és 
zenei produkciókat is előadtak a nyugdíjasok, akik három szál-
lodában voltak elszállásolva. A székkutasiak a nagyszínpadon 
adták elő Napsugár tánc című koreográfiájukat - a Honfoglalás 
című film betétdalára -, melyet Szabó Ibolya óvónő tanított be, a 
hozzá tartozó szép fellépőruhát pedig Szabó Józsefné készítet-
te el. „Igazán színvonalas és gyönyörű produkciókat láthattunk, 
nagy élménnyel és boldogan tértünk haza” – véleményezte a 
fellépők előadásait és a versenyt a Nyugdíjas Klub társvezetője, 
aki elmondta: leírhatatlan boldogságot jelentett számukra, hogy 
arany minősítéssel díjazták produkciójukat.  Köszönetét fejez-
te ki Szél István polgármesternek, akinek a támogatása nélkül 
nem juthattak volna el a versenyre, amelyre Kozóné Szabó Klá-
ra, a klub másik társvezetője is a csapattal tartott.

A klub több mint 20 taggal működik, aktívan részt vesz a kö-
zösségi életben. A kultúrcsoport tagjai verseket szavalnak, va-
lamint énekkarban is énekelnek. Sikerük kulcsa tehát a kitartó 
munka és a sok gyakorlás volt. Tóth Antalné szerint nagy teljesít-
mény volt az elért eredmény a Nyugdíjas Klub részéről, hiszen a 
tagok lelkesen, kitartóan, korukat meghazudtolva versenyeztek.

Rozgonyi Ádám

50 éve együtt
1965. május 20-án fogadott örök hűséget egymásnak 

Nagy Mátyás és Héjja Magdolna Székkutason. A házaspár az 
ötvenedik évfordulón ismét kimondta a boldogító igent. 

A család az ünnepeltek számára egy ebédet szervezett, ame-
lyen mintegy harmincan vettek részt. A 74 éves Nagy Mátyás és 
a 69 éves Héjja Magdolna május 20-án újraházasodtak: Hunyák 
Zsuzsanna jegyző előtt „megerősítették” összetartozásukat.

- Az egymás iránti szeretet és ragaszkodás miatt tudtak ennyi 
ideig kitartani egymás mellett – mondta az egyik gyermekük, 
Nagy Mátyás.

Az ünnepelteknek három fiúk és egy lányuk, hat unokájuk 
és egy dédunokájuk született. Utóbbi ebben a hónapban, június 
17-én látta meg a napvilágot.

Megyeri József

Még nyáron is így 
autózunk

Útszűkület, sebességkorlátozás, jelzőlámpás forgalomi-
rányítás, felmart szakaszok, kibővített, leaszfaltozott szaka-
szok. Körkép a 47-es számú főút Hódmezővásárhely–Szék-
kutas közötti munkálatairól.

Folyamatosan dolgoznak a 47-es főút Hódmezővásárhely–
Székkutas közötti szakaszán. A befejezés - tervezetten - őszre 
várható.

Az érintett szakaszon több jelzőlámpa irányítja a félpályásra 
szűkülő úton közlekedőket.

A kivitelező, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakaszo-
san halad a felújításokkal, hogy találkozhassunk olyan szaka-
szokkal is, ahol épp nincs munkavégzés, így vannak már kibőví-
tett, leaszfaltozott szakaszok is.

Ezek a részek nagyon csábítóak, főleg néhány jelzőlám-
pa után, de figyelem, itt is sebességkorlátozás lehetséges! És 
nem csak a KRESZ miatt érdemes nagyon figyelnünk, ugyan-
is rendre az ilyen szakaszok határán jelentős szintkülönbsé-
gekkel találkozhatunk, ami nagyon balesetveszélyes, és ko-
moly károkat is okozhat. Nagy óvatossággal és türelemmel 
legyünk!

G.


