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Évértékelés és pályázatok
Június 28-án tartotta a nyári ülésszünet előtti utolsó tes-

tületi ülését Székkutas Község Önkormányzata. Döntöttek az 
óvodavezető státuszáról és személyéről is.

A képviselő-testület elsőként a helyi iskolával kapcsolatos be-
számolókat hallgatott meg. Itt Patyi Éva, a Hódmezővásárhelyi 
Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézmény-ve-
zetője számolt be arról, hogy az elmúlt évhez képest nőtt a ki-
tűnők száma az iskolában, és javult a tanulmányi átlag is. Vala-
mint elmondta, hogy szeptembertől 13 elsős kezdi majd meg a 
tanulmányait Székkutason. Balázs József, a Hódmezővásárhelyi 
Járási Tankerület igazgatója, mint fenntartó tett kiegészítéseket: 
ugyan alacsony a tanulói létszám, de nem terveznek összevo-
násokat. Azonban azzal a kéréssel élt, hogy a lehetőségekhez 
mérten ne csökkenjen a létszám. Az iskolabusz-programról po-
zitívan nyilatkozott, így azt szeretnék, ha működne továbbra is. 
Tudatta a grémiummal, hogy egy beiskolázási portált terveznek 
a középfokú továbbtanulási lehetőségek tájékoztatásáról, hogy 
– megfogalmazása szerint – ne csak a nyolcadikosok foglalkoz-
zanak a kérdéssel, és a szülők is kellően tájékozottak legyenek.

Szél István polgármester dicsérő szavakkal illette az ösz-
szeszedett beszámolót, majd – többek között – kérte a tagin-
tézmény-vezetőt, hogy az idei 60. évforduló tiszteletére méltó-
képpen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről. Rostás 
János képviselő javaslattal élt, hogy a környező településekről 
megpróbálják Székkutasra csábítani az egyébként is ingázó is-
koláskorú gyermekeket. Erre a polgármester úgy reagált, hogy 
megvizsgálják ennek lehetőségét.

Ezt követően az óvodával kapcsolatos elmúlt egy év beszá-
molóját is meghallgatták, valamint döntöttek az óvodavezető 

személyéről is. Továbbra is Lázár Judit látja majd el a feladato-
kat a településen, a kinevezése pedig ötéves ciklusra szól.

Döntöttek egy 15 millió (plusz ÁFA) összegű beruházásról is, 
így az Alföldvíz Zrt.-vel szerződtek annak érdekében, hogy azo-
kat a csatorna-hálózatrészeket, amelyeket eddig nem újítottak 
fel, azokat most megtegyék. Valamint a nyár folyamán további 
hat utcát érintve a csapadékvíz – út alatti – elvezetését fogják 
megoldani.

Szél István elmondta, hogy benyújtottak egy 220 millió forin-
tos pályázatot a belvízproblémák megoldására, megelőzésére, 
ennek támogató döntésére várnak – pontosított a polgármester.

A testület a településrendezési terv módosításáról, ingatlan-
értékesítésről és – cseréről hozott döntést, továbbá határoztak, 
hogy a nyáron kimeszelik az óvodát. Ezeken túl pedig települé-
süzemeltetési ügyekben is születtek döntések.

G.
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Áldomást ittak a termésre
A Sóshalmi Olvasókör július 2-án megtartotta hagyo-

mányőrző aratási ünnepségét, melyen hagyományos 
kaszás marokverős aratást mutattak be. A rendezvény 
lebonyolításában segítő közreműködőként részt vettek 
a Székkutasi Olvasókör és a Székkutasi Lovas Klub tag-
jai is.

Az aratók lovon és fogatokon indultak reggel Székkutasról, az 
általános iskolától a Sóshalmi Olvasókörhöz, hogy tisztelegve a 
hagyományoknak, learassák a kijelölt gabonatáblát.

Már a megérkezéskor süteményekkel, kaláccsal és hűsítő ita-
lokkal kínálták a látogatókat.

A kis ejtőzés, beszélgetés után kaszákkal, énekszóval át-
vonult a tömeg a már előre kiválasztott búzatáblához, ahol a 
régi hagyományokhoz híven egy aratási bemutatót tartottak. 
Régi szokás szerint Molnár Ernő, a Sóshalmi Olvasókör elnöke 
alkut kötött a napszámosokkal, hogy milyen fizetségért végzik el 
a munkát. Az alkut egy pálinkával szokás kezdeni, majd jöhet-
nek a feltételek. Ilyenkor a munkások szalonnát, kolbászt, ruhát 
illetve a termény bizonyos százalékát szokták kérni. Ha a felek 
megegyeztek, az alkut egy pálinkával szentesítik.

„Az aratóünnepség hagyománytiszteletről szól elsősorban, 
valamint arról, hogy egy kellemes napot töltsünk el együtt. 
200-250 főre számítottunk a szombati nap folyamán. Hat ara-
tópárunk volt, köztük a torontálvásárhelyi testvérszervezetünk 
képviselői is megjelentek” – tudtuk meg Molnár Ernőtől. Az 
aratás után a kenyérszentelés következett, amit Jakab Zoltán 
plébániai kormányzó végzett. Ebéd után zenés mulatságot, ara-
tóbált tartottak.

„Ebben az olvasókörben még nagyszüleim is tagok voltak. Az 
ő példájukra jöttek ide a szüleim és velük együtt én is. Szerin-
tem fontos az, hogy a hagyományokat őrizzük, mert ebből tud-
juk a jövőnket építeni. Az évek során nem sokat változott ez az 
ünnepség, hiszen már akkor is próbáltuk bemutatni azt, ahogy a 
19. században tevékenykedtek őseink” – mondta el Imre Péter, 
látogató. 

Sz.Viktor

Tisztelt Székkutasi Lakosok!

E hirdetmény útján szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 
a településen július hóban megkezdjük az éves kötelező ké-
ményseprő sormunkák végzését. A sormunkát Vacsi Gábor 
kollégánk gyakorolja. Elérhetősége: 06-30-233-2599

Fontos, hogy a kötelező sormunkáért ellenszolgáltatást 
lakossági ügyfeleink esetében nem kell fizetni, és a vonatk. 
törv. értelmében csak a szilárd tüz.ber. terhelt kéményeket 
kell, ell/tisztítani.

(Természetesen, aki igényli, vállaljuk a gáz terhelésű égés-
termék elvezetők ellenőrzését is, ezt külön megrendelésre, 
díjazás ellenében végezzük.)

Tájékoztató
Amennyiben az ellenőrzés feltételei nem biztosítottak, úgy 

a vonatkozó 347/2012. (XII. 11.) Korm.  rendelet, ill. a 63/2012. 
(XII. 11.) BM rendelet szerint kell eljárnunk. 

Részlet a rendeletből:

„Közvetlen élet-vagy tűzveszély:

a kémény tisztítási feltételeinek hiánya (így különösen a 
padlástéri tisztító ajtó vagy koromzsák ajtó hiánya, illetőleg az 
ha a koromzsák ajtó vagy tetőn kívüli tisztítás esetén- a ké-
mény megközelítése nem biztosított);  

Ha tulajdonos a helyszínre történő bejutást, vagy a munka 
akadálytalan elvégzését, ismételt szabályszerű értesítés elle-
nére akadályozza, a szolgáltató köteles az első fokú tűzvédel-
mi hatóságot írásban értesíteni.   

 Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén a szolgáltató kö-
teles a kémény, illetőleg a tüzelőberendezés használatának 
azonnali megszüntetésére a tulajdonost írásban felhívni,  egy-
idejűleg a szolgáltató az első fokú tűzvédelmi, illetőleg épí-
tésügyi hatóságnak, továbbá gáztüzelő-berendezés esetén a 
területi gázszolgáltatónak bejelentést tesz.”

- a fenti rendelet szerint, aki a szolgáltatás elvégzésében 
a szolgáltatót szándékosan akadályozza, pénzbírsággal sújt-
ható. 

Csomifüst Plusz Kft. 6725 Szeged Nemes Takács u 36 
Tel./Fax: 62-253-583, 20-999-5114, e-mail: fustfarago@gmail.com

Értesítés
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Funkcionális edzés 
Székkutason

Több mint egy éve tart edzést Székkutason Bagi Mátyás 
funkcionális tréner. Sokszor Orosházáról és Hódmezővásár-
helyről is ellátogatnak a tréningjeire.

A funkcionális edzéshez nem szükséges sportbeli előkép-
zettség. Minimális állóképesség nem árt, ha van, de szer-
vi elváltozással, rendellenességgel nem szabad rajta részt 
venni. Minden alkalommal bemelegítéssel kezdenek, majd 
az edzés lényege következik, melyben azokat a mozdulatso-
rokat próbálják szimulálni, amit a hétköznapokban is végez 
az ember.

„A település vezetősége nagyon nyitott a sportra, igyekez-
nek mindent megtenni, hogy minél többen űzzenek valami-
lyen mozgásformát. Segítenek, hogy vendégedzőket hívjunk 
el és új mozgásformákat mutassunk be akár a rendezvények, 
akár az edzések keretében” – mondta el Bagi Mátyás.

Az edzéseken általában egy 15 fős alapgárda van jelen, de 
sokszor 20-30 ember is ellátogat a Sportcentrumba, hogy egy 
kicsit megmozgassa magát. Az edzések csütörtökön 18 óra 30 
perckor és szombaton 10 órakor kezdődnek.

Varga Ágnes próbál rendszeresen ellátogatni a funkcioná-
lis tréningre és érzi is magán a változást.

„Már szeptember óta heti két alkalommal járok Matyi edzé-
sére csütörtökön és szombaton, de nem csak az edzéseken, 
hanem a rendezvényeken is jelen vagyok, ahol bemutatót 
tartunk. Sokkal erősebb vagyok tőle. Gerincproblémáim van-
nak, de mióta járok, azóta enyhültek a fájdalmak. Nagyon jó, 
hogy erre az erősítő edzésre járok, fittebb vagyok. Úgy gon-
dolom, mindenféleképpen ki kell használni, hogy ez egy in-
gyenes sportolási lehetőség itt a településen, hatalmas dolog, 
hogy ezt kapjuk az önkormányzattól. A másik fontos dolog 
az egészségünk megőrzése, a prevenció. Önbizalom növelő, 
erősítő hatással bír ez az edzés.”

Ludányi Péter tavaly óta edz, emellett focizik már közel 15 
éve. „Elsősorban állóképesség fejlesztés miatt szeretek járni, 
az, ami a fociedzésen van, nekem nem elég, itt viszont min-
den izomcsoportot megmozgatunk. Azt tapasztalom, hogy 
a meccset is jobban bírom és az edzéseket is. Kikapcsoló-
dásképp is érdemes részt venni ezen az edzésen, kellemes 
a társaság.”

Rostás Viktória

Hirdetmény

Székkutas Község Önkormányzat eladásra hirdeti 
meg a tulajdonában lévő 

Székkutas, Béke u. 54. szám alatti  
önkormányzati ingatlanát.

Az ingatlan eladási ára: 300.000,- Ft.
Vételi ajánlattal élni:  

2016. augusztus 30. napjáig lehet, írásban, 
Székkutas Község Önkormányzat  
Képviselőtestületének címezve.

Székkutas Község Önkormányzat
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A Rádió 7 július 20-i Napraforgó műsorában vendégeske-
dett a Székkutasi Murgács Kálmán Nótaklub két képviselője: 
Kis Sándorné Saci, a klub vezetője és Tóth Antalné Katalin, 
a klub tagja.

A vendégek elmondták, hogy a közösségi élet – a község mé-
reteihez képest is – igen aktív Székkutason: „Sok civil szerveze-
tünk van, és ezek nagyon jól működnek, így elég jó közösségi 
élet tapasztalható nálunk” – fogalmazott Tóth Antalné Katalin.

A nótaklub alapötlete onnan jött, hogy 2014-ben jártak Szeg-
váron, ahol a helyi nótaklub olyan szépen énekelte a magyar nó-
tákat, hogy tulajdonképpen elirigyelték tőlük, és arra gondoltak, 
hogy ők is megszervezik ezt Székkutason. „Az, hogy Murgács 
Kálmán Nótaklubot alapítunk, úgy merült fel, hogy a falunkban 
élt Murgács Kálmán 1947 és 1958 között. Így közel 30 dala szü-
letett Székkutason” – idézte fel a kezdeteket Katalin a műsor 
során. Kis Sándorné Saci pedig a következőket mondta el az 
ismert nótaszerzőről: „Eredetileg Szabó Kálmán néven látott 
napvilágot. Budapestről költözött Székkutasra, tulajdonképpen 
politikai menekültként töltött itt több mint egy évtizedet. Ze-
neszerző, előadóművész volt. Itt született az első dala, a Fehér 
galamb száll a falu felett. Ezt élőben elő is adták a hölgyek a 
Napraforgóban, két másik dal mellett. Murgács Kálmán több 
falusi és tanyasi gyereket tanított többféle hangszeren játszani, 
így dobon, gitáron, hegedűn, pengetős és fúvós hangszereken. 
Ettől (is) szerves része Székkutas múltjának a remek rögtönző 
képességgel megáldott Kálmán bácsi.

A hölgyek elmondták, hogy még élnek olyanok, akik Mur-
gács-tanítványok, például az ismert muzsikus, Labozár Antal is 
tőle tanult zenét. Azóta már egy emléktábla és egy utcanév is 
jelzi Murgács Kálmán szoros kötődését a községben.

Ezek tehát az előzmények, ami pedig a jelent illeti, elmond-
ták a hölgyek, hogy minden kedd délután találkoznak, és a nyug-
díjas klub keretein belül működnek. A Kékibolya és a Kamilla 
dalkörökből alakult ki a nótaklub, 2016 áprilisában lett ez aztán 
hivatalosan is megszervezve. Jelenleg 10-12 tagot számlálnak. 
Kapcsolatban vannak a helyi harmonika klubbal is, így Gulyás 
Ferenc, Szűcs Mihály és Szabó Ibolya is közreműködnek hang-
szereken a foglalkozás során.

„Nehezek a Murgács-dalok, amellett, hogy szépek, próbáljuk 
tanulgatni, de összetett dallamvilága miatt nekünk nehezebben 
megy ez. Nagyon hiányzik egy zenetanár, aki hozzáértőn irányt 
tudna mutatni abban, hogy jól végezzük-e a tevékenységünket” 
– fogalmazott Katalin.

Azonban több felhívást is intéztek a hölgyek: egyrészt, hogy 
aki kedvet érez, az jöjjön bátran, nem kikötés, hogy tudjon éne-
kelni, elég, ha szeret; másrészt, hogy ha valakinek birtokában 
van valamilyen Murgács-nóta, történet, relikvia, akkor az keres-

Kovács Leila  
egyéni csúcsot ért el

A székkutasi fiatal is részt vett a Szlovéniában rendezett 
U23-as atlétikai versenyen.

A megmérettetésen a magyar válogatott két arany-, öt ezüst- 
és tizenegy bronzérmet szerzett. Ezzel a teljesítménnyel a har-
madikként zártak az éremtáblázaton a mieink.

A székkutasi Kovács Leila, a vásárhelyi Hódiák SE sportolója 
is tagja volt a magyar keretnek. Ő gerelyhajításban a hetedik he-
lyen végzett, saját egyéni csúcsát is megdöntötte 45,32 méteres 
eredményével.

szcs

Közösség és hagyatékápolás nótázva
se meg a nótaklubot, ugyanis eltökélt szándékuk, hogy a Mur-
gács-örökséget is bővítsék, ápolják.

Valamint azt is megemlítették, hogy október 29-én, 15 órától 
a székkutasi Művelődési Házban szerveznek egy nagyszabású 
Murgács-délutánt, ahol sok kedves, szép nótával, verssel készül-
nek, sőt, még ekkor fog kapni Székkutas egy olyan mandolint 
is, amelyen annak idején Murgács Kálmán játszott. Így nagyon 
készülnek erre az eseményre, és természetesen mindenkit sze-
retettel látnak ekkor is.

G.
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A gyermekek 
szolgálatában

Öt évig Lázár Judit marad 
a Székkutasi Líbor Ilona Óvo-
da vezetője – döntött a község 
képviselő-testülete. Az óvoda-
pedagógussal beszélgettünk.

-Szeptemberben vettem át 
az óvodavezetői feladatokat. 
Pozitívan tapasztaltam: a kör-
nyezetemben mindenki segí-
tett, hogy megálljam a helyem 
az új poszton. Szükség is volt 
erre, ugyanis a 2015/16-os neve-
lési évben nagyon sok esemény 
történt – mondta Lázár Judit.

Az elmúlt időszakban több karbantartás és beruházás is meg-
valósult az intézményben. Udvari játékokat rögzítettek, átvizsgálták 
az udvaron lévő nagy fákat, valamint eltávolították azokról a beteg 
ágakat. Április óta egy főt foglalkoztatnak az óvoda karbantartására. 

Tányérokat, monitorokat is beszereztek, valamint átszerelték 
a bordásfalakat. Jelenleg a belső helyiségek átfestését végzik. 

- Az év során igyekeztünk a pedagógiai munkát is megújíta-
ni. Új csoportnaplót és mozgásfejlesztő lábtornát vezettünk be 
a mindennapokban, valamint kidolgoztuk az önértékelési rend-
szer kezdeti szakaszát – folytatta az óvodavezető. 

A kulturális programokat tekintve is sűrű évet zártak. Az óvo-
dások többek között a településen megrendezett szüreti mulat-
ságon, az idősek napján, az adventi gyertyagyújtásokon és az 
anyák napi ünnepségen is részt vettek, műsort adtak. A kicsik-
hez vendégelőadók is érkeztek, például bűvésszel és bábszín-
házzal kedveskedtek nekik. 

A 2015/16-os nevelési év hivatalosan augusztus 31-én zárul. 
Ez idáig hátra van még az alapdokumentumok átdolgozása, va-
lamint a következő év előkészítése.

A jövőbeli tervekről Lázár Judit elmondta, a helyi sajátossá-
gokkal és hagyományokkal szeretnék folytatni a megkezdett 
kompetencia alapú programjukat. - Mindig a gyermekek állnak 
az első helyen, az ő érdeküket kell képviselnünk – tette hozzá. 
A cél, hogy a helyi általános iskola számára tudják biztosítani a 
szükséges létszámot. 

További terv, hogy a szülők minél inkább betekintést nyer-
jenek az óvoda mindennapi életébe. Ennek érdekében családi 
napot és szülői klubot szerveznek majd.

Lázár Judit ezúton köszöni az ötéves kinevezést és az óvo-
da iránti támogatást: Szél István polgármesternek, Székkutas 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a Székkutasi 
Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő Alapítványnak, va-
lamint, ami talán a legfontosabb, a szülőknek.

Az óvoda 22 kis, 8 középső és 10 nagycsoportos gyermekkel 
kezdi meg a 2016/17-es nevelési évet, szeptember elsején.

Megyeri József

A KÖNYVTÁR AUGUSZTUSI 
NYITVA TARTÁSA

AUGUSZTUS 1 – 15-IG 
A MEGSZOKOTT REND SZERINT NYITVA!

aug. 16 – 18. 8 - 12 12,30 – 16,20  NYITVA!
aug. 19. 8 - 14                   NYITVA!
aug. 22 – 25. 8 - 12 12,30 – 16,20  NYITVA!
aug. 26. 8 - 14                   NYITVA!
aug. 27. ZÁRVA!

AUGUSZTUS 29-TŐL  
A MEGSZOKOTT REND SZERINT NYITVA!

Megértésüket köszönjük.
Szilágyiné Fejes Ildikó

könyvtáros

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
A szennyvízberuházással kapcsolatban panaszaikat, ész-

revételeiket (pl: megsüllyedt bekötővezeték, hiányzó teher-
bíró fedlap stb.) bejelenthetik személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban, telefonon a +3662/593-050-es számon, illetve 
elektronikusan a titkarsag@szekkutas.hu címen. 

Székkutas Község Önkormányzata

Istennek legyen hála
Szép élményben lehetett részem július 17-én, vasárnap 

délután 5 órakor. Aznap az ebédet és rövid pihenőt követve 
szülőfalumba, Székkutasra indultam, azért, hogy az ottani 
hívő közösséggel együtt is hálát adjak az elmúlt 50 év papi 
szolgálatáért. 

Az 1925-ben épült templomot 2014-ben igen jelentős ösz-
szegű pályázati támogatással felújították. A gyönyörűen felújított 
templom erre az alkalomra – hála Istennek – megtelt hívekkel 
és érdeklődőkkel. Pontban délután 5-kor elkezdődött a kon-
celebrált szentmise, amelyet dr. Laurinyecz Mihály korábbi és 
Jakab Zoltán Tibor jelenlegi plébános atyával mutattam be, a 
hódmezővásárhelyi templomok énekkara és a helyi hívek lel-
kes imájával és énekével. A szentmise végén Varga Árpád Attila 
felkonferálásával köszöntőt mondott a község polgármestere, 
Szél István és alpolgármestere, Rostás Péter, majd pedig a helyi 
református lelkész, Vladár Sándor. A szentmise után jó volt ta-
lálkozni régi – gyermekkori és diákkori – ismerősökkel és nem 
utolsósorban testvéreimmel és rokonságommal. Az esemény 
kapcsán újból hálával gondolok arra a figyelmes, és kedves sze-
retetre, amellyel az otthoni és vásárhelyi hívő testvérek velem 
együtt hálát adtak 50 év minden ajándékáért. Továbbra is nagy 
szeretettel kérem a kedves hívek buzgó imáit és magam is sze-
retettel ígérem imáimat, minden kedves Olvasóért.

Miklós János 
plébános
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Három évtizede 
táboroznak a budósok

A harmadik ikszbe lépett a Fél-Nomád Székkutasi Edzőtá-
bor. Az önkormányzat által is támogatott rendezvényre nem 
csupán a megyéből, hanem szinte az ország valamennyi ré-
széből érkeztek a különféle küzdősportok szerelmesei. A jú-
nius végén megrendezett tábort az egyik főszervező, sensei 
Márton Imre értékelte.

Ahogy Márton Imre fogalmazott: az első alkalommal, vagyis 
1986-ban fel sem merült bennük az a gondolat, hogy ez a kez-
deményezés ilyen sikeres lesz. – Az idén jubiláltunk, vagyis a 
harmincadik tábort szervezhettük meg – nyilatkozta az 5. danos 
aikido, az 5. danos battodo, a 3. danos jodo és az 1. danos iaido 
mester. Ahogy a legelsőt is, így a mostanit is a székkutasi sensei 
Héjja László tanyáján tartották, a székkutasi önkormányzat tá-
mogatásával.

A 2016-os program természetesen a nosztalgia jegyében zaj-
lott, de azért nem maradhattak el az edzések sem. Olyanok is 
eljöttek, akik már a kezdeteknél is jelen voltak. A fiatalok tőlük 
is megtapasztalhatták, milyen is az igazi budós érzés. 

Megválasztották a jubileumi székkutasi tábor emberét is. Ezt 
a címet a székesfehérvári Kozma Róbert érdemelte ki. A verse-
nyek sem hiányozhattak a június végi összejövetelről. A 30 mé-
teres kiesési sprintben a hölgyek között a makói Fritsch Zsófia 
diadalmaskodott. Ugyancsak ő nyerte meg a lábszkandert is. A 
sprintben a férfiaknál megosztott első helyen végzett a makói 
Rádai László és a szegedi Kiss Bendegúz.

A látvány is elengedhetetlen része a budónak. Erről többek 
között sensei Ghyczy Tamás gondoskodott. A Makói Budo Klub 
Taekwondo Szakosztályának vezetője, Gera József pedig a ko-
reai harcművészetbe engedett bepillantást.

Munkatársunktól. K.

Ezüst minősítés  
a nyugdíjasoknak

Jól szerepelt a Székkutasi Nyugdíjas Klub június végén az 
országos Ki mit Tud?-on. A tagok ismét öregbítették a község 
hírnevét: ezüst minősítést szereztek a megmérettetésen. 

A Székkutasi Nyugdíjas Klub idén is indult az országos Ki mit 
tud?-on. A civil szervezet a középdöntők során kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtott, így bejutott a június 24-26. között megrende-
zett döntőbe. 

Az indulók ének, tánc, népdal és egyéb kategóriában nevez-
hettek. A székkutasiak az utóbbit választották, a „Banyák a po-
kolban” című táncos jelenettel álltak színpadra. A műsor során 
az előadók ördöglányoknak, meg boszorkánynak öltöztek.

Székkutas Község Önkormányzata 200 ezer forinttal támogat-
ta a klub versenyen való részvételét. 

Gratulálunk az ezüst minősítéshez!
Megyeri József

Családi események
Június hónapban

Születés: Tóth Tünde Erzsébet és Juhász-Nagy Lászlónak 
Zselyke Rózsa, Nagy Valentina és Máté Jánosnak János 
utónevű gyermekük.

Házasságkötés: nem volt

Elhalálozás: Gulyásné Rostás Mária

„Irtaná” Lázár, akinek 
nem ízlik a felelősség
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kor-

mányzati struktúra átalakításának célja, hogy erősítse a 
kabinet döntési és stratégiai vezetési képességét, illetve se-
gítse a miniszterelnököt felkészülni a következő választásra. 
Lázár János erről a július 15-én megjelent Figyelőnek adott 
interjújában beszélt.

Azt mondta, az átalakítással a különböző tárcák és a kor-
mány között létrejön egy olyan fórum, ahol a vitás kérdések ren-
dezhetők. A két új kabinet nemcsak döntéseket készít majd elő, 
hanem maga is hozhat határozatokat, így erősítve a kormány 
döntési és stratégiai vezetési képességét.

A gazdasági kabinet a döntések költségvetésre gyakorolt ha-
tását vizsgálja majd, a stratégiai pedig azt nézi, hogy az adott 
javaslat szinkronban van-e a kormány alapvető célkitűzéseivel. 
Emellett a kabinetek abban segítik a miniszterelnököt, hogy le-
gyen ideje felkészülni a következő választásra, és olyan ügyek-
kel foglalkozni, amelyek hosszú távon befolyásolják az emberek 
életét - fűzte hozzá Lázár János.

Arra a felvetésre, hogy ő vezetné a stratégiai kabinetet, azt 
mondta, „ízléstelen lenne”, ha ő jelentene be egy ilyen súlyú 
döntést. Hozzátette, a miniszterelnök a kormányülésen már is-
mertette elhatározását.

A miniszter elmondta, ha mégis őt jelölnék az új kabinet ve-
zetésére, azért dolgozna, hogy „a kormányzati teljesítmény a 
választásokon ne kockázatot, hanem előnyt jelentsen”, továbbá 
szeretné támogatni azt a célkitűzést, amely fellép a politika és a 
gazdaság káros összefonódása ellen.

Kijelentette, azokon a területeken, ahol neki van vagy lesz fe-
lelőssége, „irtani” fogja azokat, akik visszaélnek a bizalommal, 
mert nincs szükség olyanokra, akik „semmilyen felelősséget 
nem vállalnak, csak kínos ügyeket hagynak hátra, ártva ezzel 
hazájuknak és közösségüknek”.

Ebben a munkában Orbán Viktoré a főszerep, nélküle a Fi-
desz nem nyerhet 2018-ban - emelte ki.

Forrás: MTI
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Minden jog fenntartva!

Budapesti élmények
Június 30-án, immár ötödik alkalommal vehettünk részt a 

Székkutas Községi Önkormányzat és Kovács Gábor Úr által 
támogatott kiránduláson.

Úti célunk ezúttal a budapesti felújított Várkert Bazár volt. 
Pontosabban annak Testőrpalotájában kezdődött aznapi prog-
ramunk, ahol a NÉZŐK ÉS KÉPEK PEST-BUDÁN című kiállításon 
kaptunk tárlatvezetést. A múzeum a Pesti Műegylet történetén 
keresztül mutatta be a magyar festészet fejlődését a 19. század-
ban. A kiállítás után a Várkert Bazárban néztünk szét, bejártuk 
gyönyörű neoreneszánsz kertjét. Árkádjai alól nagyon szép kilá-
tás nyílott a pesti oldalra.

Ebédünket a KOGART Házban fogyasztottuk el. A helyszín 
nagyon különleges volt, a kiállító teremben, gyönyörű kortárs 
festmények között terítettek nekünk. Kovács Gábor köszöntött 
bennünket, és a házban lévő képekről is ismertetőt tartott szá-
munkra.

Ebéd után kisétáltunk a Hősök terére és a Millenniumi em-
lékművet csodáltuk meg.

A délután meglepetése egy csodálatos sétahajó út volt a Du-
nán. Fejhallgatókon keresztül hallgathattuk az idegenvezetőt, 
aki a Duna parton elhelyezkedő épületekről minden érdekeset 
elmondott. 

A hajózás után rövid szabadprogram volt, amikor emléktár-
gyakat vásárolhattunk, és körüljárhattuk Budapest egyik kedvelt 
turistacélpontját, a Vörösmarty teret, még utcai produkciót is 
láthattunk. A nagy melegben a fagyizás sem maradhatott el.

Élményekkel gazdagon érkeztünk haza, és köszönjük a tá-
mogatóknak ezt a felejthetetlen kirándulást.

A Gregus Máté Tagintézmény tanulói

„Szerencsés egy olyan település, melynek polgárai már 
gyermekkortól kezdve helyben megtalálhatják a számukra 
legvonzóbb sportolási lehetőséget. A sportnak jellemerősítő 
szerepe is van, a szellemi és a testi teljesítményre egyaránt 
pozitív hatást gyakorol. Ezért nagy felelősségünk van abban, 
hogy a mindennapok részévé tudjuk tenni a mozgást. Ezt a 
célt szolgálták az elmúlt években történt sportfejlesztési és 
egészségmegőrzéssel kapcsolatos beruházások, a Sportcent-
rum megújítása és a különféle támogatások is.” 

Szél István 
polgármester

Őze Sándorné: Ép testben, ép lélek - Beszélgetések Szék-
kutas sportéletéről című könyve megvásárolható a Községi 
Könyvtárban 2.500 Ft-os áron.


