
Szél István: ha kinyitjuk a kaput, nincs visszaút
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Az útfelújítás és a népszavazás is téma volt
Szeptember 12-én, délután lakossági fórumot tartottak 

Székkutason, ahol Szél István polgármester és a település 
képviselői folytattak párbeszédet a helyiekkel. Szóba kerül-
tek a közelmúltban végrehajtott és a közeljövőben tervezett 
fejlesztések, a lakossági észrevételek és az októberi népsza-
vazás is.

Ahogy az elmúlt években is jellemző volt Székkutason, meg-
tartották a szokásos településüzemeltetési fórumot, ahol Szél 
István polgármester beszámolt a közelmúltban végrehajtott bel-
területi útaszfaltozásról, amely 100 millió forint értékben való-
sulhatott meg. Ebből 85 millió volt a tényleges aszfaltozás, illetve 
a maradék összegből forgalom technikai eszközöket és közle-
kedési táblákat vásároltak, valamint a belterületi csatornázásra 
is fordítottak.

Mintegy 7 millió forint maradt meg, amelyet az idei évben, 
illetve legkésőbb a következő esztendőben használnak fel. A 
polgármester három lehetséges ötletet vázolt. Az egyik szerint 
a településre be- és kivezető utakat látnák el kamerákkal, vagy 
forgalomlassító eszközöket vásárolnának, esetleg járdaprogra-
mot hirdetnének. Ez ügyben még folyik a diskurzus.

Az év végi, jövő év eleji tervek között szerepel a Gregus Máté 
valamint Temesvári utcák, illetve a köztes utcák csapadékvíz 
elvezetésének megoldása is, a tervezett fejlesztések azonban 
sokrétűek.

A piac környékét is fejlesztenék, a lángossütő melletti épü-
leteket lebontanák és új épületegységet húznának fel, ahol 3-4 
üzlethelyiséget alakítanának ki, amellyel a település arculata is 
előnyösebb lehetne. Tervezik a faluház melletti ingatlan felvá-
sárlását, ahol Piroschka skanzent létesítenének.

A tervek között szerepel az egészségház belső felújítása 
mintegy 90 millió forint értékben, komplett átalakításról van 
szó, valamint orvosi eszközök és bútorzat vásárlásáról. Valamint 
külső szigetelést is kapna az épület. A művelődési ház födém-
szerkezete és a tetőcsere is része a terveknek, 50 millió forint 
értékben, illetve feleennyiből a műfüves labdarúgópálya is el-
készülhet, de megtörténhet a polgármesteri hivatal energetikai 
korszerűsítése is.

A következő három évben biztonságtechnikai fejlesztésekre, 
kamerarendszer kiépítésére is szeretne pályázni az önkormány-
zat, utóbbi keretében nem csak a 47-esen, hanem a faluköz-
pontban, esetleg más utcákban is térfigyelőket helyeznének el. 
Az óvoda mosdóinak felújítása is megtörténhet további 10 millió 
forintból, de minden évben szeretnének járdaprogramot hirdet-
ni és a fásítást is folytatnák.

Szóba kerültek a települést érintő más pályázatok is. Így a 
hódmezővásárhelyi Rárósi út Nagymágocsi úttal történő össze-
kötése, amelyet Vásárhely pályázott meg.

A csokoládé üzem egy 1 milliárd forint értékű pályázat kere-
tében építene új csarnokot, termékgyártóval valamint csoma-
gológépekkel, ezzel műszakonként 10-12 főnyi új munkahelyet 

teremtve. Valamint a Herbária Zrt. is gyártócsarnokot létesíte-
ne, további 10 fős munkahelyet létrehozva, a terv a különféle 
kapszulás gyógynövények készítése. Ezekben a projektekben az 
önkormányzat konzorciumi partnerként működik közre.

Szél István beszámolt arról, hogy az önkormányzat több ci-
vilszervezetet is támogatott az elmúlt időszakban, de a gyer-
mekétkeztetésben is segítséget nyújtottak, illetve létrehozták a 
települési értéktárat.

A polgármester felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy néhol 
az újraaszfaltozás következtében az út magasabbra került, mint 
a járda, így belvizes problémák kialakulhatnak a jövőben, erre 
fel kell készülni. A lakossági észrevételek többsége is ezen prob-
léma rávilágítására irányult. Néhol az új útpadkával nem voltak 
elégedettek, valamint az Erkel és Szélmalom utcák változatlan 
állapota is téma volt. Utóbbi két szakasz állami tulajdonba tar-
tozik, viszont jó hír lehet a lakosok számára, hogy az említett 
vásárhelyi projekt keretében a Nagymágocsi út felújítása 2017-
ben megkezdődhet, első körben az S-kanyarig újulhat meg az 
érintett rész.

Szél István polgármester érintette az október eleji népsza-
vazás témakörét is. Kiemelte, hogy egy becsületbeli ügyről van 
szó, egy olyan fontos kérdésről, amelyre a rendszerváltás óta 
nem volt példa. Az unióban a magyar emberek dönthetnek elő-
ször arról, hogy elfogadják-e a betelepítési kvótát vagy sem.

„Arra kértem a helyieket, hogy éljenek demokratikus válasz-
tójogukkal és ha lehet nemmel szavazzanak. Előttem már töb-
ben is megfogalmazták: a magyar egy vendégszerető nép, aki 
várja és befogadja azokat, akik segítséget kérnek. Ehhez azon-
ban kopogtatni kell, nem kerítést törni és téglát dobálni, mert ez 
igencsak helytelen. Természetesen a humanitárius hangok is je-
lentősek, én is foglalkozom azzal, hogy mi lesz a gyermekekkel. 
A problémát azonban ott, helyben kell megoldani.”

szcs

Taek-bo edzések kezdődnek
Új sportággal ismerkedhetnek meg a székkutasiak októ-

ber 5-től. Máté Zsolt a taek-bo világába kalauzolja el a he-
lyieket, minden szerdán 19 óra 30 és 20 óra 30 perc között.

-A taek-bo Hódmezővásárhelyen 6, Békéscsabán 2 éve jelent 
meg. A nyáron egy székkutasi rendezvényre is meghívást kap-
tunk, így az ott élők már találkozhattak a mozgásformával – tájé-
koztatta lapunkat Máté Zsolt. 

A taek-bo a taekwando mozgáselemeiből és bázistechnikái-
ból épül fel. Az egész testet megmozgatja, amely zenére végzett 
ütésekből, rúgásokból és lépésekből áll. Egy-egy edzés 45 per-

ces. A tréning végén erősítéssel, majd meditációval zárnak. 
Az edző elmondta, a taek-bo állóképesség fejlesztésre és a 

napi stressz levezetésére egyaránt kiváló. Előnye, hogy nincs 
korhoz kötve, tinédzserektől az idősekig bárki végezheti a gya-
korlatokat. 

Máté Zsolt minden szerdán, 19 óra 30 perc és 20 óra perc kö-
zött várja a sportolni vágyókat a Sportcentrumban. Az edzések 
Székkutas Község Önkormányzatának támogatásával valósul-
nak meg. Egy-egy alkalom 500 forintba kerül. 

Megyeri József 
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Családi események
Augusztus hónapban:

Születés: Zacsok Viktória és Pap Imre Tibor-
nak Csanád Dominik utónevű gyermeke.

Házasságkötés: nem volt

Elhalálozás: Ambrus Ferencné Kosztolányi 
Emília, Csorba Sándorné Kis Margit, Molnár 
Mihály, Szokolay István és Szombati Ernő.

Szél István:  
ha kinyitjuk a kaput, nincs visszaút

Az illegális bevándorlás és az Európai Unió által meg-
szabott kötelező betelepítési kvótarendszer sokkal na-
gyobb veszélyt jelenthet, mint ahogy azt mi elképzeljük 
– nyilatkozta lapunknak Szél István. Székkutas polgár-
mesterével az október 2-i népszavazással kapcsolatban 
beszélgettünk. 

K.H: Miért tartja fontosnak a népszavazást?
Sz.I: Elsősorban azért, mert a saját sorsunkról dönthe-

tünk. Európában elsőként mi, magyarok mondhatjuk el a 
véleményünket a kötelező betelepítési kvótáról. Vissza nem 
térő lehetőség, hogy magunk dönthetjük el: akarjuk-e, hogy 
idegen migránsok ezrei, tízezrei települjenek hazánkba, te-
lepüléseinkre, a közvetlen szomszédságunkba. 

K.H: Mi a népszavazás tétje?
Sz.I: Amennyiben Magyarország nem tud érvényes és 

eredményes népszavazást lebonyolítani, akkor száz száza-
lékban biztos, hogy életbe lép a kvótarendszer. Kezdetben 
1300 családot telepítenének hazánkba. Ez a szám Székkutas 
esetében 5-10 főt jelentene. Azonban, ha egyszer kinyitjuk 
a kaput, akkor nincs visszaút, nem fogjuk tudni utána be-
csukni. Egy folyamatot indítanánk el, amely nem lenne jó 
Magyarországnak.

K:H: Ön szerint milyen veszélyeket rejt magában az 
illegális bevándorlás és a kvótarendszer?

Sz.I: Elég bekapcsolnunk a televíziót, és máris láthatjuk, 
hogy minden nap történik valami szomorú, elfogadhatatlan 
és felháborító dolog. A múlt héten három olyan hírt olvas-
tam, hogy migránsok nőket erőszakoltak meg. Nem állítom, 
hogy minden bevándorló veszélyes és bűnöző, de be kell 
látnunk: más kultúrából, társadalmakból érkeznek Európá-
ba. Nem ugyanazt gondolják a világról, mint mi és nem is 
akarnak beilleszkedni.

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy míg egy európai csa-
ládban átlagosan 1-2 gyermek születik, náluk 7-8. Ha ebbe 
belegondolunk, felmerül a kérdés: ha itt élnének, mi történ-
ne 40-50 év múlva Európában és Magyarországon? Egyszerű 
matematika.

K.H: Hogyan lehet segíteni a menekülteken?
Sz.I: Szögezzük le, hogy ezek-

nek az embereknek a 95 %-a 
nem menekült. Itt népvándorlás-
ról, hódításról van szó. Az iszlám 
világ terjeszkedéséről. Az igazi 
menekültek nem így viselked-
nek. Azoknak ott kell segíteni el-
sősorban, ahol élnek. A magyar 
kormány Szíriában több ország-
gal együtt kórházat épít, valamint 
több segélyszervezetet támogat. 
Ha Székkutashoz érkezik olyan 
kérés, hogy támogassuk őket, 
akkor kivesszük belőle a részün-
ket. Keresztény elveket vallunk, 
szolidárisak vagyunk, ezért úgy 
gondoljuk, mindenkin segíteni 
kell. De engedtessék meg, hogy 
először azoknak a székkutasi em-
bereknek segítsünk, akik rászo-
rulnak. 

K.H: Tehát akkor azt javasol-
ja, mindenki menjen el szavazni.

Sz.I: Természetesen. Aki otthon marad, az arra teszi le 
a voksát, hogy bevándorlók jöjjenek az országba. Láttam a 
vásárhelyi Béla cigány utcai befogadó otthont, vagy Algyő 
mellett a nagyfai menekülttábort. Mindennaposak voltak 
a konfliktusok, a feszültség. Az emberek féltek a közelük-
be menni. Meggyőződésem, hogy a migráció hosszú távon 
sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint ahogy azt mi el tudjuk 
képzelni. 

Megyeri József 
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Koncert, sport, tűzijáték
Idén szeptember 2-4. között rendezték meg a III. Főtéri 

Falunapokat Székkutason.
Szeptember másodikán, pénteken vette kezdetét a három-

napos Székkutasi Falunap, a település főterén. Három évvel 
ezelőtt adták át a főteret, akkor rendezték meg először a falu-
napot, ahova mindig olyan fellépőket igyekeznek hívni, akiket a 
lakosok szeretnek. 

Szél István polgármester elmondta, nagyon sok új arcot fede-
zett fel a közönség soraiban, vidékről is többen érkeztek: Oros-
házáról, Hódmezővásárhelyről és Szegedről.

A rendezvény a kézimunka kiállítás megnyitójával kezdődött. 
A tárlatot Szabó Emese képviselő, kulturális tanácsnok nyitotta 
meg, aki a hagyományok fontosságáról beszélt. Hölgyek és egy 
úr alkotásai is helyet kaptak a paravánokon és a falon, illetve az 
általános iskola diákjainak műveit is megtekinthették az érdek-
lődők.

Ezt a Székkutasi Nyugdíjas Klub műsora követte, akik harmo-
nikaszóra énekelték el kedvelt népdalaikat, majd meglepetés-
ként táncos produkcióval rukkoltak elő, ami nagy sikert aratott 
a közönség körében. Az ötletes „lábbabák” táncát vissza is tap-
solta a publikum.

A 3+2 együttes koncertje előtt nyitotta meg a háromnapos 
programsorozatot Szél István és Cosma Dorel, a romániai Rév 
testvértelepülés polgármestere, aki elmondta, hogy tavalyi láto-
gatásuk óta a település sokat fejlődött.

Majd a közönség által már nagyon várt 3+2 együttes kon-
certje következett. Együtt énekelte a zenekarral a Sárgul már a 
kukoricaszár, az Egy asszony miatt és a Nézését meg a járását 
című dalokat a nagyérdemű.

Szombaton reggel útavatással és lovas felvonulással folyta-
tódtak a programok. A lovasok a felújított utcákon szolgáltattak 
zenés ébresztőt, míg a Béke utcán közös koccintással és hordó-
gurítással ünnepeltek.

100%-ban új aszfaltot kaptak Székkutas utcái, így az 
ivóvíz-minőségjavító program és a szennyvíz beruházás 
végeztével az utcák is teljes mértékben megújultak a te-
lepülésen.

A Mester utcáról ennek ünneplésére indult lovas felvonulás, 
ahol a résztvevők az összes megújult szakaszt végigjárták huszá-
rokkal és zenés ébresztővel.

A találkozási pont a Béke és József Attila utcák kereszteződé-
se volt, ahol Szél István polgármester és Lázár János országgyű-
lési képviselő mondott köszöntőt.

A település polgármestere elmondta, hogy az idei évben 7 
kilométernyi útszakasz, tavaly pedig 1,5 kilométer újult meg 
mintegy 150 millió forintos beruházás eredményeként. Ennek 
kapcsán köszönetét fejezte ki Lázár János felé, aki sokat segített 

abban, hogy a beruházás uniós és állami forrásokból valósul-
hasson meg.

„Gratulálok ahhoz, amit a családi házak szennyvíz és ivó-
víz beruházása kapcsán elvégeztek. Ezért önöket illeti a taps, 
hiszen vállalkoztak arra, hogy más minőségű infrastrukturális 
szolgáltatás, életminőség javítás következzen be. A magam és 
a kormány nevében gratulálok ehhez” – mondta köszöntőjében 
az országgyűlési képviselő.

„Elismerés illeti azokat, akik a csatornázást vállalták, össze-
fogtak, utcaközösségeket szerveztek és támogatták az önkor-
mányzatot, hogy a beruházás megvalósuljon” – tette hozzá.

Ezt követően lovasverseny kezdődött. A megmérettetés fuva-
ros versennyel kezdődött, póni- és nagy ló kategóriában, melyen 
10-12 fő mérte össze tudását.

A versenyszámokat bemutatók tarkították, így a közönség be-
pillanthatott a csikósok életébe, valamint gyerek produkciókat 
tekinthetett meg.

A délutáni órákban a nagyfogatok és a pónifogatok mérték 
össze tudásukat.

„Nem tudnám elképzelni Székkutas életét lovak nélkül. Ezért 
rendezzük meg minden esztendőben ezt a versenyt. Ez alól 
kivétel a tavalyi év, amikor elmaradt, hiszen a községben csa-
tornázási munkák voltak, és a pályánkat erre használták. Idén-
re viszont helyreállították, így nem volt semmi akadálya a XV. 
Lovasnap létrejöttének” - mondta el Fehér Imre, a Székkutasi 
Lovas Egyesület elnöke.

Az esti zenés produkciókat Janicsák Veca fellépése kezdte, 
a jól ismert slágereket együtt énekelte a közönség az énekes-
nővel.

A fél órás fellépés után a Zanzibár zenekar nagyszabású 
koncertje következett, a tér pedig egy emberként énekelt és 
táncolt. A koncerten elhangzott az összes sláger, de olyan da-
lok is felcsendültek, amiket csak az igazi rajongók ismertek. 
Ezután mindenki tekintete az égre szegeződött, ugyanis tűzijá-
tékkal festették színesre az amúgy sötét égboltot.

Az este ezzel nem ért véget, hiszen a húrok közé csapott a 
Jump Rock Band zenekar és a Zenevan együttes is.

Vasárnap a reggeli órákban a sporté volt a főszerep, hiszen 
a Sportcentrumban illetve környékén Huszka Dávid Cross Kids, 
Bagi Mátyás pedig cross training edzést tartott, segítve ezzel a 
fitt ébredést. A csarnokban az is jól érezhette magát, aki nem 
tornával kezdte a napot, hiszen DJ. PET, azaz Tóth Péter remek 
zenékkel járult hozzá a vidám napkezdéshez.

Az ebédről a Székkutasi Petőfi Vadásztársaság tagjai gondos-
kodtak, akik bográcsban főzték a marhapörköltet. Az ebédből 
bárki vásárolhatott, a bevételt pedig az óvoda fejlesztésére for-
dítják.



2016. szeptember 5
Egy falunapon elengedhetetlen a jó muzsika az ebédhez, így 

Székkutason sem volt ez másképp, a Polka Band fúvószenekar 
szolgáltatta a zenei hangulatot a déli órákban.

A megtelt pocakok rögtön két programon sziesztázhattak. A 
színpadon a „Tűzről pattant barna lányok” című operett műsort 
tekinthették meg az érdeklődők.

A sportok szerelmesei pedig részesei lehettek annak a ver-
senynek, amelynek a végén kiderült, hogy ki lett Székkutas leg-
fittebb embere. Összesen 8 versenyző mérte össze tudását, 3 
férfi és 5 nő.

A nőknél a harmadik Molnár Adrienn, a második Makó Zita 
lett, a legfittebb pedig Kacsala Gáborné. A férfiaknál a dobogó 
harmadik fokára Vőneki Gábor léphetett fel, második lett Ka-
csala Gábor, a kategória győztese pedig Dajka Ádám, aki immár 
másodjára hódította el a kupát.

A versennyel párhuzamosan a színpadon sem állt meg az 
élet, fellépett a Classicon Kulturális Tánc és Sport Egyesület, 
akik mazsorett bemutatóval nyűgözték le a nézőtéren helyet 
foglalókat.

Őket a Hód-Fitness SE bemutatója követte.
Ám a napnak még koránt sem volt vége, érkeztek a zenés 

produkciók. A Fivérek együttes egyik frontemberének, Seres 
Krisztiánnak a latin zenés műsora igazi forró hangulatot terem-
tett.

A vasárnapot és a három napos Falunapot a PopArt zenekar 
koncertje zárta.

RV/Sz.Viktor

Folyamatosan fejlődik 
Székkutas

A Rádió 7 szeptember 20-i Napraforgó témáját a folyamatosan 
fejlődő Székkutas község adta. Emellett az október 2-i kvótan-
épszavazás jelentőségéről is szót ejtett a magazinműsorban Szél 
István polgármester.

Ha fejlesztésekről esik szó Székkutas esetében, akkor minden-
képpen meg kell említeni az elmúlt időszak – sőt, talán a település 
egész történetének – legfontosabb beruházását, a csatornázást. 
Szél István polgármester ismertette a műsorban, hogy a község 
mintegy 10 kilométernyi úthálózatának kilenctizede megújulha-
tott. A jövőben megújításra vár még a Mágocsi út, illetve az Erkel 
Ferenc utca egy része is. Ezek a szakaszok állami tulajdonban van-
nak (így a fent említett beruházás keretén belül ezek nem újulhat-
tak meg), de az önkormányzat megkezdte a helyreállítással kap-
csolatban a Magyar Közúttal való tárgyalásokat. Várhatóan ezek a 
tervek pedig a 2017-es esztendőben valósulhatnak meg, amivel 
teljessé válhat a kép.

„Az aszfaltozás minőségére a lakosok részéről sincs panasz. A 
székkutasiak azt látják, hogy a pénzük jó helyre került. A telepü-
lésen sokkal jobb, biztonságosabb” – fogalmazott a műsorban a 
polgármester.

Emellett azonban még számos olyan fejlesztés, beruházás vár 
Székkutasra, amelyek egyrészt infrastrukturális szempontból ad-
nak lendületet a falunak, másrészt a település képét, arculatát te-
szik még vonzóbbá.

Ezek közé tartozik például a belterületi vízrendezés második 
ütemének végrehajtása a jövő évben is, amellyel a csapadék-
víz-elvezető rendszer helyreállítása zárulhat le. Az egyes ütemnek 
köszönhetően az Orosháza felől érkező vizeket elvezették a ka-
kasszéki érbe. A kettes ütem a Gregus Máté és a Temesvári utcák, 
valamint az ezek között lévő kis utcák csapadékvíz elvezetését 
fogja megoldani. A beruházás mintegy 220 millió forintból valósul-
hat meg 2017-ben.

A turisztikai fejlesztéseket is továbbgondolná a település. Például 
a faluház melletti ingatlanon hoznának létre egy Piroschka skanzent.

Több mint 100 millió forintot szánnak az egészségház fejleszté-
sére, amely magába foglalja az épület energetikai korszerűsítését 
és a belső terek teljes felújítását (új villanyvezeték, fűtéskorszerű-
sítés, új csempék, váró, bútorok, orvosi eszközök, fogorvosi szék).

Az eddig említett beruházások mindegyike várhatóan a 2017-es 
esztendőben (vagy legkésőbb 2018 elején) fognak megvalósulni – 
tájékoztatott a polgármester –, viszont még az idén megkezdődik 
a műfüves pálya építése Székkutason. Mindez 25 millió forintból 
valósulhat meg.

A fent említett fejlesztések célja, hogy a székkutasiak minél 
jobb körülmények között élhessék életüket, illetve ezzel párhu-
zamosan, hogy a fiatalokat helyben tartsák. Ennek a jobb életnek 
a további alakulását határozhatja meg az október 2-i népszavazás 
eredménye is. Szél István polgármester a műsorban arra kért min-
denkit, hogy menjen el szavazni. „Európában mi mondhatjuk el 
először a véleményünket az elmúlt 2-3 évben zajló befogadó po-
litikával, illetve a kvótával kapcsolatban. A politika 1300 emberről 
beszél, akit be kellene fogadnunk, azonban ez a szám nőni fog, hi-
szen több millióan várakoznak arra, hogy elindulhassanak Európa 
felé. Nekünk azon kellene dolgoznunk, hogy ott helyben segítsük 
ezeket az embereket, nem pedig befogadni őket, mert különben 
Magyarországon a szociális és az egészségügyi ellátó rendszer is 
tönkremegy.” – fogalmazott Szél István. Majd így folytatta: „Európa 
az iszlám terjeszkedése előtt egy nyugodt hely volt. A terroristák, 
akik a merényleteket elkövetik, a menekültekkel együtt érkez-
nek ide. Október 2-án arról döntünk, hogy akarjuk-e őket. Nekem 
meggyőződésem, hogy a menekültek nem így viselkednek. Min-
denki hallgasson a józan eszére, és október 2-án menjen el a nép-
szavazásra.”

ÉR.

Székkutas Község Önkormányzata
ezúton szeretne köszönetet mondani 

mindazoknak, akik közreműködtek 
a III. Főtéri Falunap 

sikeres lebonyolításában.

Székkutasi magazin a Rádió 7-ben!

Hallgassa Ön is a Székkutasi magazint a Rádió 
7-ben, október 7-én, pénteken 13 óra 15 perctől! 

Műsorunkban beszámolunk a települést érintő 
legfontosabb hírekről. Tartsanak velünk a 97,6,  

a 96.8 és a 107.0-s Mhz-n, ahol mindennap hallhat 
friss információkat Székkutas életéről!
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Magyarország köztársasági elnöke országos népszava-
zást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett 
kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampol-
gárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A választópolgárok a szavazóköri névjegyzékbe történő 
felvételről 2016. augusztus 16. napjáig már tájékoztatást 
kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

Székkutas településen két szavazókör működik, ahol a 
2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazáson 
leadhatják szavazataikat a választópolgárok.

Az egyik szavazókör a Székkutas, Vásárhelyi út 14. szám 
alatti Művelődési Házban található. Itt adhatják le szavaza-
taikat azok a választópolgárok is, akik átjelentkezéssel ren-
delkeznek.

A másik szavazókör a Székkutas, József A. u. 1. szám 
alatti Új Iskolában van.

Szavazni reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet.

A beazonosítás céljából a választópolgárok vigyék ma-
gukkal érvényes személyi okmányukat és a - régi néven - 
személyi számukat is igazoló lakcímigazolványukat.

Aki egészségügyi állapota miatt a mozgásában gátolt, 
mozgóurnát igényelhet. Ezt az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon lehet kérni, 2016. szeptember 30-ig a 
Polgármesteri Hivatalnál, míg a választás napján 15.00 óráig 
a szavazatszámláló bizottságnál.

„A kérdés: kivel éljünk együtt”
Lázár János országgyűlési képviselő, Miniszterelnökséget 

vezető miniszter és Szél István polgármester tartott lakossá-
gi fórumot szeptember 19-én, Székkutason. A Gregus Máté 
Általános Iskolában „Magyarország jövője a tét” címmel be-
szélgettek a fórum résztvevői.

Szél István elsőként ismertette a jelenlévőkkel Székkutas 
fejlesztéseit, aminek kapcsán elmondta, a településen közel 7 
milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg az elmúlt 6 évben. A 
jövőbeni beruházásokról is beszámolt, többek között a belví-
zelvezetés második ütemben újul majd meg, üzletek kerülnek 
kialakításra, turisztikai fejlesztéseket hoznak létre, valamint az 
Egészségház kívül és belül is megújul. A csokoládéüzem fejlőd-
ni kíván, illetve a Herbária is nyújtott be pályázatot, mely újabb 
munkalehetőséget teremthet a település lakosainak.

Szó esett a buszközlekedésről is, melynek kapcsán az a visz-
szajelzés érkezett, hogy a Jókai utcában nem fér el a busz, az út 
keskenysége miatt. A polgármester elmondta, a testülettel kö-
zösen arra a döntésre jutottak, hogy buszközlekedés ott tovább 
nem lehet. Alkalmasabb lenne erre a Béke utca.

Ezt követően a népszavazásról mondta el véleményét Szél 
István polgármester: „nem elég az, hogy a nemmel voksolók 
többségben legyenek, hanem mindenképpen szükséges, hogy 
érvényes is legyen a szavazás. A kérdés adott: szeretnénk-e, 
hogy Székkutasra bármikor betelepítsenek azokból az embe-
rekből, akik kopogtatás nélkül, kerítést kivágva, téglát dobálva 
érkeznek, és regisztrálatlanul próbálnak tovább menni Német-
országba és Svédországba. Természetesen vannak köztük poli-
tikai menekültek, de a gazdasági bevándorlók vannak többség-
ben, akik a jobb élet reményében szeretnének elhelyezkedni 
Európában” – mondta el álláspontját a polgármester.

„Úgy van az ember egy ilyen lakossági fórumon, hogy olya-
nokkal találkozik, akik már valószínűleg hoztak egy döntést, azt, 
hogy elmennek szavazni. A plébános és tiszteletes úr is így van a 
templomban, hogy azokon kéri számon a tízparancsolatot, akik 
ott vannak a templomban, pedig azokon kellene, akik nincse-
nek ott. Ezért fontosnak tartom, hogy azok, akik ide eljönnek, 
választ kapjanak kérdéseikre, és fontos, hogy mit mond egy kér-
désről a családjának, barátainak, szeretteinek, hogyan próbálja 
a szomszédjait meggyőzni, hogy menjenek el szavazni” – mond-
ta el Lázár János országgyűlési képviselő.

„Mindenki a személyes sorsáról hozza meg a döntést. A kér-
dés pedig rendkívül egyszerű, amiről október 2-án döntenünk 
kell, mégpedig az, hogy kivel éljünk együtt. 2015-ben úgy lehetett 
megállítani azt az 500 ezer embert, aki a határhoz érkezett, hogy 
180 km-en egy kerítést húztunk fel és 8000 katonát, valamint ren-
dőrt rendeltünk ki, akiknek ott minden nap szolgálatot kell teljesí-

teni. Ha ez nem lenne, akkor ömlenének. Most azért nem jönnek, 
mert azok az embercsempészek, akik ezeket az utakat szervezik, 
azt mondják, hogy Magyarországon nem lehet átmenni. Jelen-
leg 900 ezer ember várakozik Líbiában, Törökországban 3 millió 
ember és Görögországban is sokan várják, hogy megnyíljanak a 
határok” – tudatta a jelenlévőkkel Lázár János.

A miniszter elmondta: „Magyarországnak nagy a hangja 
Brüsszelben, de nincs benne erő, hiszen nem ismerjük a ma-
gyar emberek véleményét. Ezért gondolom azt, hogy el kell 
menni szavazni, és mindenkinek hoznia kell egy személyes 
döntést, arról, hogy beengedjünk ide embereket, vagy továbbra 
is védjük a határainkat.” 

RV



2016. szeptember 7

Egy kaland, ami már 60 éve íródik

„Örülök, hogy Székkutast választottam”

A székkutasi Tóth Imre és felesége Szántó Katalin 
1956 szeptemberében mondták ki egymásnak a bol-
dogító igent. Akkor abban bíztak, hogy egy életre 
megtalálták másikban az igazi társukat. Ma már tud-
juk, hogy ez így történt. Egymás iránt érzett szerete-
tük 60 éve töretlen.

A szűk családi körben, a székkutasi Autós Csárdában ün-
nepelte 60. házassági évfordulóját Tóth Imre és Szántó Kata-
lin. 60 év hosszú idő, a mai rohanó világban pláne, kell hogy 
legyen valami titka a hosszú és boldog házasságnak. A kérdés 
ugyan közhelynek számít, de nem tudtam nem feltenni: mi a 
titok?

- A nyugalom – mondta Imre bátyám, röviden, de annál 
velősebben összefoglalva a titkot – Hál’ Istennek nyugalom-
ban éltünk, így pedig elég gyorsan eltelt a 60 év.

Mint kiderült, a nyugalom küzdelmes évekkel párosult. Tóth 
Imre és Szántó Katalin is szegény családból származott, szom-
szédok voltak, szemet vetettek egymásra és a köztük lobbanó 
szerelemnek sem tudtak sokáig parancsolni. Miután Imre le-
szerelt, 1956. május elsején megtörtént az eljegyzés, szeptem-
berben 8-án pedig a lakodalom következett.

„Ő 23 éves volt, én 18, úgy gondoltuk, hogy talán egymásra 
fogunk találni. A szülők segítségével pedig megházasodtunk. 
Volt polgári és katolikus templomi esküvőnk is, ahol egy szép 
szavú pap adott minket össze. Egy kis történettel, ami a fecs-
kékről szólt, akik útra kelnek és új fészket építenek. Gyönyörű 
történet volt, az egész életünket elkísérte” – idézte fel a 60 év-
vel ezelőtti „indulást” Szántó Katalin.

Fiatalként mindkettőjük életében fontos szerepet játszott a 
sport is. Imre futballozott, a kapuban állt helyt, Katalin a röp-
labdában találta meg a kedvelt időtöltést. A házasságot követő-
en viszont a közös jövőre és a munkára kellett koncentrálniuk. 
Imre a téesznél kezdett kovácsként dolgozni - később ácsként 
vette ki a részét Székkutas felépítéséből - házat is kaptak kül-
területen, hamarosan pedig Éva és Katalin, Imre „aranyoskái” 
is megszülettek.

A család azóta természetesen tovább bővült, 2 gyerek, 4 
unoka és 4 dédunoka, akik szinte mindannyian együtt ünne-
peltek a mostani nagynapon. 5 évente igyekszik összegyűlni a 
család. Az 50. házassági évfordulón ráadásul majd nyolcvanan 
voltak, akkor a rokonság egésze Katalint és Imrét ünnepelte.

A lányok, Katalin és Éva szeretettel emlékeztek vissza a 
gyerekkora, a tanyasi életre, a szénakazal megmászására vagy 
arra, amikor pocsolyába kergették az öreg disznót. Vidám és 
szeretett teljes gyerekkor volt, a szülői példa pedig saját házas-
ságaikra is jó hatással volt.

-  Békésség, boldogság, szeretett és megértés. Mindig ügyel-
tünk arra, hogy ne legyenek viták és összetűzések. Sokat je-
lenthetett az is, hogy mindketten vallásos családban nőttünk 
fel. Valamint az egészségünkre is mindig ügyeltünk – lebben-
tette le a fátylat a nagy titokról Szabó Katalin is.

Még nagyon sok boldog együtt töltött évet a párnak!
szcs

Augusztus elsejétől Lencse Anett 
látja el a védőnői feladatokat Székku-
tason. A fiatal hölgy a közel két hónap 
alatt nagyon megkedvelte a települést, 
elmondása szerint csak pozitív élmé-
nyek érték.

A hódmezővásárhelyi Lencse Anett 
idén júniusban diplomázott a Szegedi Tu-
dományegyetemen. A fiatal védőnőnek 
több álláslehetősége is adódott a nyá-
ron, míg végül Székkutas mellett döntött. 
– Örülök, hogy a községet választottam. 
Nagyon szeretek itt dolgozni, kedvesek az 
emberek, jó a közösség, és csak pozitív él-
mények értek eddig – mondta lapunknak 
Lencse Anett. 

A védőnő feladata a várandós-, csecse-
mő- és kisgyermekgondozás, valamint 

hozzá tartozik a Líbor Ilona Óvoda és a 
Gregus Máté Általános Iskola is. 

A helyiek hétköznaponként 8 és 16 óra 
között fordulhatnak Anetthez, akit bárki – 
előzetes egyeztetés nélkül – felkereshet 
a Bem utca 1. szám alatti rendelőben. 
A hölgy az épületben keddenként 10 és 
12 óra között várandós tanácsadást, míg 
szerdánként 10 és 12 óra között csecse-
mő- és kisgyermektanácsadást tart. A vé-
dőnőt az alábbi telefonszámon érhetik el: 
0630/399-20-28.

Anett megbízatása 2018. december 
31-ig szól. Célja, hogy minél több időt 
töltsön a székkutasiak között és minél 
tovább ellássa a településen a védőnői 
feladatait.

Megyeri József  
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Minden jog fenntartva!

Megkezdődött a tanév
119 tanuló kezdte meg a 2016/17-es tanévet Székkutason, 

a Gregus Máté Általános Iskolában. 14-en első évüket töltik 
az intézményben.

Szeptember elsején Székkutason, a Gregus Máté Általános 
Iskolában megtartották az idei tanév ünnepélyes megnyitóját.

Az intézményben 119 tanuló kezdte meg tanulmányait, köz-
tük 14 első osztályos diákkal. Az újonnan iskolát kezdőket a tan-
évnyitón emléklappal és kis ajándékkal köszöntötték.

Az első és negyedik osztály részére az állam ingyen biztosítot-
ta a tankönyvcsomagot, felső tagozaton pedig további rászorult-
sági alapon kaptak térítésmentesen tankönyveket a gyerekek. 
Összesen 93-an részesültek ebben a támogatásban. Ezen kívül 
Székkutas Község Önkormányzata jóvoltából további 3500 forin-
tos támogatásban részesültek azok, akik más jellegű segítségre 
nem jogosultak.

A nevelőtestületben is történtek változások, két új pedagógus 
érkezett. Draskovics Diána testnevelést, míg Molnár Adrienn in-
formatikát tanít.

„A tanrendben annyi változás van, hogy az elmúlt tanév-
ben bevezettük a Komplex Instrukciós Programot, amely 
az eltérő képességű növendékek hatékony együtt nevelé-
sét teszi lehetővé, ennek a folytatása következik ebben az 
évben is. Nagy hangsúlyt fektetünk a digitális kompetencia 

fejlesztésére, ugyanis 20 új tablet, informatika terem, és szá-
mítógépek segítik az oktatást” – mondta el Patyi Éva tagin-
tézmény-vezető.

Az iskolában a gyerekek tantárgyakkal, tanulással kapcsola-
tos szakkörökre, illetve sportfoglalkozásokra is járhatnak.

Sz.Viktor

„Házhoz jött az állam”
Székkutasra érkezett szeptember 15-én az Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala által üzemeltetett moz-
gó kormányablak.

A mobil ügyfélszolgálati pont egy kisteherautó, amibe két 
munkaállomásos kormányablakot szereltek. Hét nap alatt a me-
gye valamennyi járásába ellátogatott az autó, és járásonként két 
település lakóinak könnyítette meg az ügyintézést.

A mobil ügyfélszolgálat ugyanolyan képességgel bír, mint 
a kőépületben lévő kormányablak. Személyi okmányoktól 
kezdve, a különböző hatósági ügyek intézésére képes. Eze-
ket a műholdas csatlakozású informatikai csatlakozásnak 
köszönhetően tudja biztosítani.

„Arra igyekeztünk odafigyelni, hogy ne csak a települések 
központjaiban álljunk meg, hanem olyan speciális helyekre 
is elmenjünk, ahol az ott élők valamilyen oknál fogva jobban 
rászorulnak ilyen szolgáltatások igénybevételére” – mondta 
el Juhász Tünde kormánymegbízott.

Csongrád megyében több tízezren lehetnek, akik nehe-
zen jutnak el kormányablakhoz, ezért nagy igény lenne arra, 

hogy megyénként minimum egy ilyen mobil ügyintéző busz 
legyen.

Székkutas lakossága 2250 fő. A községben a kormányhivatal 
által egy ügyintéző segíti az önkormányzat munkáját. Ennek el-
lenére a fontosabb ügyek, mint például a személyi igazolvány, 
útlevél vagy egyéb okmányok beszerzése érdekében Hódme-
zővásárhelyre vagy Orosházára kell utazniuk a székkutasiaknak.

„Polgármesterként azt tudom javasolni, azt tudom kérni az 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivataltól, hogy folytas-
sák ezt a programot, hiszen ez még nagyobb segítséget jelent az 
itt élőknek. A mai napon házhoz jött az állam. Lehet azon gon-
dolkozni, hogy a busz ne csak a főtéren álljon meg, hanem egy 
zöld számon bejelentkezve ténylegesen házhoz lehessen hívni” 
– mondta el Szél István, Székkutas polgármestere.

Sz.Viktor


