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Nemet mondtak  
a székkutasiak

Az országosnál jóval nagyobb, 62,24 százalékos volt a 
részvételi arány az október 2-i népszavazáson Székkuta-
son.

Összesen 1862 választópolgár él Székkutason. Közülük 
1159-en járultak az urnák elé a kötelező betelepítési kvóta 
ellen, ami 62,24 százalékos részvételi arányt jelent.

Az 1159 fő közül 1074 fő nem szavazatot adott. 17-en igen-
nel, 66-an érvénytelenül voksoltak. 2 szavazólap hiányzott 
az urnából. A településen rendkívüli esemény nem történt. 
47-en igényeltek mozgóurnát.

A Magyarországon és a külképviseleteken a szavazókö-
rökben leadott, valamint a levélben beérkezett szavazato-
kat összesítése szerint a szavazáson 3 642 671-en vettek 
részt. 3 417 572-en, az összes választópolgár 41,31 száza-
léka szavazott érvényesen, 56 157-en igennel, 3 361 415-en 
nemmel.

A valasztas.hu-n található adatok szerint 1990 óta, a kvó-
tareferendum előtt négy országos népszavazást tartottak, 
amelyen összesen hét kérdést tettek föl: a NATO- és az 
EU-csatlakozásról, az egészségügyi intézmények állami tu-
lajdonban tartásáról, a kedvezményes honosításról, a kór-
házi napidíjról, a vizitdíjról és a tandíjról. Ezek közül egyet-
len esetben szavaztak egy kérdésre egyféleképpen többen, 
mint október 2-án a „nem”-ekre: a 2008-as népszavazás első 
kérdésére, a kórházi napidíj elutasítására 3 385 981 „igen” 
szavazat érkezett.

Megyeri József 

Kilencven éve épült  
a székkutasi  

templom
Hálaadó Istentiszteletet tartottak Székkutason október 

15-én, a Református templomban a felszentelés  90. évfor-
dulója kapcsán.

„A népnek, az akkori atyáinknak az igénye hozta azt, hogy 
templomot hozzanak létre Székkutason, illetve a központi aka-
rat is így kívánta. A templomot közadakozásból és az állam 
segítségével építették fel” – mondta Molnár Pál, a gyülekezet 
gondnoka.

A hálaadó istentiszteletre rengetegen érkeztek, a reformá-
tus templomban egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, az 
egész település együtt ünnepelte ennek a kilencven évnek mind 
a jó, mind a kihívásokkal teli történéseit.

A Juhász András esperes által tartott istentisztelet után egy 
szeretetvendégség is várta a gyülekezet tagjait a falu központ-
jában. A 110-120 fős gyülekezet igazán összetartó, nemrégiben 
felújították a templom orgonáját is. A következő ünnepséget 
október 23-án tartották, majd következik a reformáció ünnepe, 
valamint a karácsonyi ünnepkör, melyeken ismét összegyűlik a 
Református gyülekezet Székkutason.

sk

Családi események
Szeptember hónapban:

Születés:  
Kelemen Andrea Anna és Forrai Sándornak Péter, 
Tóth Mária Rozália és Szabó Jánosnak Zsófi,
Erdős Katalin és Török Lászlónak Jázmin Evelin 
utónevű gyermekük.

Házasságkötés: nem volt

Elhalálozás: Vígh Sándor és Kis-Szabó Sándor

Székkutasi magazin  
a Rádió 7-ben!

Hallgassa Ön is a Székkutasi magazint a Rádió 7-ben, 
november 4-én, pénteken 13 óra 15 perctől! Műsorunkban 
beszámolunk arról, hogyan emlékeztek meg az 1956-os hő-
sökre a településen. Arról is beszámolunk, hogy az időseket 
köszöntötték a községben, valamint arról is, hogy kilencven 
éve épült a Székkutasi Református Templom. Tartsanak ve-
lünk a 97,6, a 96.8 és a 107.0-s Mhz-n, ahol mindennap hall-
hat friss információkat Székkutas életéről!
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„Példát mutattak a ma élőknek”
Székkutason, október 21-én tartottak megemlé-

kezést az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulójának tiszteletére. A településen ünnepi 
műsorral és fáklyás menettel, majd koszorúzással 
emlékeztek az eseményekre, hősökre.

Elsőként a Gregus Máté Általános Iskola emlékezett 
meg. Az ünnepi műsor Patyi Éva tagintézmény-vezető 
gondolataival vette kezdetét.

Ezúttal a felsős tanulók idézték meg az 1956-os ese-
ményeket, melyet korhű öltözetben adtak elő.

Ezt megelőzően több olyan rendezvényt szerveztek, 
mely az 1956-os eseményekkel kapcsolatos, így kerülhe-
tett sor arra a rajzversenyre is, aminek alkotásai a műsor 
ideje alatt láthatóak voltak a háttérben.

Az iskola diákjai részt vettek Hódmezővásárhelyen az 
Emlékpontban az ‚56-os vetélkedőn, valamint a nyolca-
dik osztályosok megtekintették a Szabadság, szerelem 
című filmet, illetve ehhez kapcsolódóan egy projektben 
vettek részt.

Ünnepi futást is terveztek a hősök tiszteletére, ám az 
időjárás közbeszólt, így más időpontban fogják megtarta-
ni. Emellett a Klauzál Gábor Általános Iskolával közösen 
egy történelmi vetélkedőt szerveztek a székkutasi iskolá-
ban, négy-négy csapat részvételével. 

Az ünnepség délután az Emlékházban folytatódott. 
Székkutas Község Önkormányzata anyagi támogatásával 
készült el a múzeum kisszobájában található szekrény, 
tároló, amelybe korabeli napilapokat helyeztek el, va-
lamint az 1956-os székkutasi eseményeket összefoglaló 
tabló.

Az 1930-as, ’40-es években használt rádiót is kiállítot-
tak, amelyen a településen élő emberek hallgathatták 
annak idején az októberi eseményeket.

A kiállítás megnyitását követően minden érdeklődő 
megtekinthette a tárlaton szereplő tárgyakat, újságcik-
keket, tablókat, és elolvashatta az 1956-os események 
székkutasi történéseit összefoglaló írást.

Ezután Szél István, a település polgármestere osztot-
ta meg a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait. „Most a 60. 
évfordulón egy szabad, független országban emlékezhe-
tünk elődeink tetteire. Köszönettel tartozunk az akkori 
hősöknek, akik példát mutattak a ma élőknek hazasze-
retetből, áldozatvállalásból, helytállásból. A mi szabad-
ságunk az ő bátor kiállásukból gyökerezik” – mondta el 
Szél István.

A beszédet követően a helyi Gregus Máté Általános 
Iskola tanulói adták elő „56 csepp vér” című ünnepi mű-
sorukat verssel és énekkel. A műsort színesítette, hogy 
a fiatalok korabeli öltözékben prezentálták előadásukat, 
melyet Kovács Lászlóné szerkesztett.

A műsor végén a tanulók fáklyás felvezetésével, együtt 
vonult át az ünneplő sokaság a Művelődési Ház mellett 
található 1956-os emlékműhöz, ahol elhelyezték a meg-
emlékezés koszorúit.

RV



VII. évfolyam 10. szám4

Székkutas támogatja a fiatalokat

Népmese napja 
Székkutason

Benedek Elek születésének évfordulóján, szeptember 30-
án ünneplik a magyar népmese napját, amelynek alkalmá-
ból a Gregus Máté Tagintézmény diákjai szórakoztató prog-
ramokon vehettek részt a község Művelődési Házában.

Ebben a tanévben az alsó tagozatosok 8 csapatban várhat-
ták az izgalmas feladványokat, melyeket Szilágyiné Fejes Ildikó 
könyvtáros állított össze. Az érdekes feladatok között szerepelt 
a meseírás, mesetotó, betűtésztából mondóka kirakása, me-
móriajáték, mesefelismerés „activity”-vel, meseillusztrálás. A 
délelőtt folyamán az óvodások ellátogattak a rendezvényre, 
így bepillantást nyertek, hogyan zajlik a játékos vetélkedő. A 
gyermekek nagyon jól érezték magukat ezen a napon. Az ered-
ményhirdetés során minden résztvevő jutalomban részesült.

Köszönjük Székkutas Község Önkormányzatának a támoga-
tást, illetve a szervezést a könyvtár dolgozóinak.

Molnár Adrienn
tanító

Hamarosan elkészül  
a focipálya

Székkutas Község Önkormányzata sikeresen pályázott az 
Magyar Labdarúgó Szövetség „Kedvezményes Pályaépítési 
Programjára”, melynek keretében a Vásárhelyi út 3. sz. alatti 
Sportcentrum területén egy 20×40 méter méretű műfüves 
borítású focipálya fog megépülni. 

A szövetség támogató döntését követően a Magyar Labda-
rúgó Szövetség a nyár során sikeresen lefolytatta a kivitelezői 
tendert, melynek eredményeként a kivitelezés bruttó összkölt-
sége: 25 664 285 Ft, melyhez az önkormányzat 10%-os önerőt 
biztosít, 2 566 428 Ft-ot. A kivitelezési munka október végére fog 
befejeződni.

Megyeri József 

Ösztöndíjjal segíti Székkutas Község Önkormányzata a 
felsőoktatási intézményben tanuló helyi fiatalokat. 

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete mega-
lapította a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíj támo-
gatását.

Ösztöndíj-kérelmet adhat be a székkutasi állandó lakóhellyel 
rendelkező fiatal, aki első diplomáját szerzi meg nappali tagoza-
ton, valamely felsőoktatási intézményben és még nem töltötte 
be a 25. életévét, valamint más önkormányzattól nem részesül 
hasonló célú ösztöndíjban. Tanulmányi eredménye a 2,51 átla-
got eléri, illetve azt meghaladja.

Pályázatot benyújtani 2016. október 25. napjáig lehetett. Az 
adatlap mellé az alábbi dokumentumokat kellett csatolni:

- első évfolyamos hallgató esetén hallgatói jogviszony léte-
sítésének igazolása, valamint érettségi bizonyítvány és a 12. 
év végi bizonyítvány másolatát. Magasabb évfolyamokon a be-
nyújtást megelőző szemeszter eredményes befejezésének, és a 
fennálló hallgatói jogviszonyának az igazolását.

- önéletrajzot
A család jövedelemi, vagyoni viszonyairól az adatlapon kel-

lett nyilatkozni, annak tudomásul vételével, hogy azt a támogató 
önkormányzat a hatáskörrel rendelkező adóigazgatóság útján 
ellenőrizheti.

A támogatás egy tanévre, azaz 10 hónapra szól, megállapítá-
sa esetén évi két részletben kerül kiutalásra. (a második félévre 
szóló jogosultságot minden év február 20-ig kell igazolni) A tá-
mogatás összege maximum 10 000 Ft/hó.

A támogatást a képviselő-testület által erre a célra megvá-
lasztott bizottság bírálja el, 2016. november 30. napjáig.

Amennyiben a hallgató támogatásban részesül, 5 nap ön-
kéntes munkát kell vállalnia a támogató önkormányzat részére, 
amely évi 2 véradással lehet egyenértékű.

Hunyák Zsuzsanna, jegyző
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Irodalmi barangolások 
a könyvtárban

Október 19-én, az Országos Könyvtári Napok rendez-
vénysorozat keretein belül „Irodalmi barangolások” címmel 
Juhász Orsolya tartott Székkutason, a Községi Könyvtárban 
rendhagyó irodalomórát és könyvismertetőt a 3 - 4. osztályo-
soknak. A 2x45 perc szinte elrepült. Hol néma csendben, hol 
nevetések közepette hallgatva a meséket, hol orrot befogva 
kellett verset mondani (ami, nem is volt olyan egyszerű). 

A rendezvény az Nemzeti Kulturális Alap, az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség valamint a szegedi Somogyi-könyvtár jóvol-
tából valósult meg. Köszönet érte.

Szilágyiné Fejes Ildikó
könyvtáros

Élménybeszámoló

Izgatottan, kíváncsian indultunk el október 19-én, a könyv-
tárban tartandó rendhagyó magyar órára. Orsi néni és Ildi néni 
nagy szeretettel fogadott minket. Kényelmesen elhelyezked-
tünk a gyerekeknek kialakított kisteremben. 

Megismerkedtünk egy új játékkal, ami nagyon tetszett ne-
künk. A legbátrabb Noémi volt, aki két mesét is előadott. Három 
mesekönyvet mutatott be nekünk Orsi néni, amelyekből izgal-
mas, érdekes részleteket hallhattunk. A tréfás, vicces átköltött 
verseken is nagyon jól szórakoztunk.

Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen az érdekes, élmények-
ben gazdag órán. Ha lesz még ilyen alkalom, legközelebb is 
örömmel megyünk!

4. c osztály tanulói

Lázár büszke  
a választókörzetére

Hódmezővásárhely és Makó térségében a választópolgá-
rok több mint 50 százaléka voksolt az október 2-i népszava-
záson. A nem szavazatok aránya 98%, ami azt jelenti, hogy 
az itt élők egyértelműen arra utasítottak: védjem meg az or-
szág függetlenségét – jelentette ki Lázár János a Rádió 7-nek 
adott exkluzív interjújában.

Csongrád megye 4-es számú választókörzetének országgyű-
lési képviselőjével, Miniszterelnökséggel vezető miniszterrel 
Égető Gyula beszélgetett.

Mi a véleménye a Csongrád 4-es számú választókerület-
ben elért eredményekről?

Lázár János: Hódmezővásárhely és Makó térségében ünnep-
nek tekinthető október másodika, ugyanis a választópolgárok 
több mint fele részt vett a kötelező betelepítési kvóta elleni nép-
szavazáson. Ez azt jelenti, hogy az itt élők komolyan vették a 
voksolást. Ezúton köszönöm meg mindazoknak, akik az urnák 
elé járultak: akár igennel, nemmel, vagy érvénytelenül szavaz-
tak. Mindhárom jelentős üzenettel bír. A választókerületemben 
is meghaladja a 98 százalékot nem szavazatok aránya, azaz a 
választópolgárok arra utasítottak, hogy a képviselői munkám 
során védjem meg az ország függetlenségét és akadályozzam 
meg a migránsok betelepítését. A magas részvételi arány miatt 
büszke vagyok Hódmezővásárhelyre, Makóra, valamint a vá-
lasztókörzetemhez tartozó összes településre.

Az Országgyűlésben mit képvisel majd?
Lázár János: A kormány a népszavazás által jelentős po-

litikai támogatást kapott a függetlenségért és a betelepítés el-
len vívott harc során. 3,2 millió ember kinyilvánította: nem 
szeretné, ha illegális bevándorlóknak adna otthont az ország.  
Azonban nem vagyok elégedett, mivel nem lett meg az 50 szá-
zalékos részvételi arány, nem lett érvényes a népszavazás. Véle-
ményem szerint ott sikerült a leginkább mozgósítani a választó-
polgárokat, ahol a kormány és a Fidesz képviselői személyesen 
találkoztak, beszéltek a lakosokkal.

Az ellenzék a kvótarendszer elleni népszavazás eredmé-
nyét összehasonlította a 2003. április 12-i népszavazással, 
amikor az Európai Unióhoz való csatlakozásról döntött az 
ország. Akkor 3 millió 56 ezer 27 fő voksolt a belépésre – ez 
200 ezerrel kevesebb, mint a mostani nem szavazatok száma. 
A részvételi arány 45,62% volt, holott reggel 7 órától 21 órá-
ig lehetett szavazni: két órával tovább, mint most. A mostani 
törvény szerint a 2003-as népszavazás sem lenne érvényes.

Lázár János: Egy ország vezetése és a politika nem matema-
tikai művelet. Meggyőződésem, hogy 3,2 millió ember vélemé-
nye elegendő támogatást nyújt a kormánynak, hogy képviselje 
az ország érdekeit Brüsszelben.

Megyeri József
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett,

„A köznevelési és a kulturális intézményekben működő 

tehetséggondozó programok

NTP-KKI

a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor

Gregus Máté Tagintézménye 

NTP-KKI-16-0299 

Nyelvművelők határok nélkül

pályázata

1 100 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

 

Tehetségazonosítás után 15 fős csoportnak 

nyelvészeti és interperszonális területen. Téma a 

magyar, az angol és a német nyelv összehasonlítása,

megjelentetése, háromnyelvű képes szótár kiadása.

előadást, választható tevékenységként három

egynapos látogatást egy szegedi könyvkiadóba és a Somogyi K

 

 
  
 
 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett,

„A köznevelési és a kulturális intézményekben működő 

tehetséggondozó programok támogatása" című

KKI-16 kódjelű pályázati kiírásra  

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

Gregus Máté Tagintézménye által benyújtott ,

0299 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett

Nyelvművelők határok nélkül című 

pályázata a Támogató döntése alapján 

vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Program 

Tehetségazonosítás után 15 fős csoportnak szervezünk 50 órás új programot 

nyelvészeti és interperszonális területen. Téma a nyelv, mint kifejezőeszköz,

a német nyelv összehasonlítása, képi,

háromnyelvű képes szótár kiadása. Zárásként kiállítást, interaktív 

választható tevékenységként háromnapos tábort szervezünk Bonyhádra, 

gedi könyvkiadóba és a Somogyi Könyvtárba.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából  

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, 

„A köznevelési és a kulturális intézményekben működő  

című,  

Általános Iskola  

, 

pályázati azonosítón nyilvántartásba vett   

vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

50 órás új programot 

mint kifejezőeszköz, a 

képi, dramatikus 

Zárásként kiállítást, interaktív 

tábort szervezünk Bonyhádra, 

önyvtárba. 

Tűzoltóságra is 
ellátogatnak  
a gyerekek

Több programmal is kedveskednek a székkutasi óvo-
dásoknak novemberben. Erről Lázár Juditot, a helyi Líbor 
Ilona Óvoda vezetőjét kérdeztük.  

A Székkutasi Líbor Ilo-
na Óvoda a mindennapi 
foglalkozásait a négy őse-
lemre, a vízre, a földre, a 
tűzre és a levegőre építi. 
Az október, a november 
és a december a tűz té-
makörben zajlik. – Ennek 
jegyében többek között a 
családi tűz melegét, azaz 
a szeretetet helyezzük 
előtérbe – mondta Lázár 
Judit. Hozzátette, novem-
berben a gyermekekkel 
szeretnének ellátogatni 
az orosházi tűzoltó-pa-
rancsnokságra, hogy a 
kicsik tűzoltóautóba ül-

hessenek és megismerkedjenek a tűzoltás alapjaival. 
Természetesen más izgalmat is tartogat a jövő hónap. A 

középső és a nagycsoportosok a nagymágocsi kastélyba ki-
rándulnak, ahol az ősz változatos színeit csodálhatják meg.

Az óvoda – közösen az iskolával – a november 26-i jóté-
konysági bálra is készül. Az est bevétele a Székkutasi Gyer-
mekek Tanulását és Művelődését Segítő Alapítványhoz kerül, 
a befolyt összeget a gyermekre fordítják.

Megyeri József  

Murgács Kálmánra 
emlékeznek

50 éve, hogy elhunyt Murgács Kálmán. A kerek évforduló 
alkalmából emlékeznek a neves nótaszerzőre Székkutason 
október 29-én, szombaton. 

-A jubileum kapcsán Tóth Antalnéval közösen elhatároztuk, 
hogy szervezünk egy emlékdélutánt a község Művelődési Házá-
ban október 29-én, szombaton 15 órától – mondta Kis Sándor-
né, a Murgács Kálmán Nóta Klub vezetője.

A résztvevők a mintegy 3 órás műsor során olyan dalokat 
adnak elő, amiket maga Murgács Kálmán írt. Az eseményen a 
Székkutasi Harmonika Klub, valamint Labozár Antal prímás is 
közreműködik majd.

Székkutas Község Önkormányzata az emlékezés alkalmából 
15 darab új népi viseletet vásárol a dalkör számára, melyek ér-
téke 225 ezer forint. 

A délután érdekessége lesz, hogy a település Budapestről 
megkapja Murgács Kálmán egyik hagyatékát, egy mandolin 
hangszert. 

A rendezvény védnöke Szél István polgármester.
Megyeri József 
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2500 milliárdból 900 
kilométernyi út épül
Az elmúlt évek legnagyobb útépítési programja indul 

Magyarországon – jelentette be Lázár János október 15-én, 
Hódmezővásárhelyen.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési kép-
viselő elmondta, 2021-ig a kormány 2500 milliárd forintból 900 
kilométernyi autópályát és autóutat épít. A cél, hogy minden 
országhatárhoz autópálya vezessen, valamint, hogy az összes 
megyei jogú várost bekössék az autópálya-rendszerbe.

Az útépítési program felét az Európai Unió, felét az állam 
állja. Lázár hozzátette: Kassát Miskolccal, Sopront az országha-
tárral, Kaposvárt az M7-essel kötik össze. Az M6-os autópálya a 
horvát határig ér majd. Békéscsaba és Kecskemét között autóút 
épül. 2018 után Szeged és Debrecen között négysávos autópá-
lyát alakítanak ki.

Kezdődik a hódmezővásárhelyi északi elkerülő út építése, 
amely Kopáncsnál tér le a 47-es főútról és a kutasi úton, az ATEV 
cégnél csatlakozik újra oda. A beruházás 38 milliárd forintból 
valósul meg. A 13,5 kilométeres út a székkutasiak közlekedését 
is jelentősen megkönnyíti, ugyanis Székkutas és Szeged között 
mintegy 15 perccel csökken a menetidő. A munkálatok 2018 kö-
zepére érnek véget. 

Jövőre elindul a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő építése 
is, mely a 47-es főútról a Hód-Mezőgazda Zrt.-től a Csomorkányi 
úton át az Erzsébeti úthoz vezet. 

Az országos útépítési program után útfejlesztési programot 
valósít meg a Magyar Kormány, melynek keretében a Mágocsi 
út egy része újul meg Székkutas község belterületén. 

Megyeri József

 

F e l h í v á s ! 
 

Több éves hagyomány, hogy a Székkutasi Olvasókör 

karácsony közeledtével adventi koszorút készít a község 

szökőkútjára. Fenyőfa vagy fenyőág felajánlásaikat várjuk a 

62/593-055, vagy a 20/359-6759 telefonszámon 

 

Köszönjük. 
 

 
                                          
 
 

 

Székkutas Községi 
Önkormányzat által  

a mezőgazdasági startmunka 
mintaprogram keretében nevelt, 

vágnivaló csirkék eladók 
800 Ft/kg-os áron.

Érdeklődni lehet telefonon, 
Kocsis Anita ügyintézőnél 

(+3630/537-3593), valamint 
személyesen a „régi” központi 

iskolánál (Mester utca).

Védőoltást kaptak  
a gyerekek

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is térítésmentesen biz-
tosítja Székkutas Község Önkormányzata a helyi gyerekek 
számára a bárányhimlő elleni védőoltást.

A település önkormányzatának képviselő-testülete továbbra is 
kiemelt figyelmet fordít az egészségmegőrzésre és a betegségek 
megelőzősére. Székkutason már az elmúlt években is ingyenesen 
biztosították a családi napközibe és az óvodába felmenő gyerme-
kek számára a bárányhimlő elleni védőoltás mindkét dózisát. 

A kicsik az első „szurit” október 26-án kapták, igaz a nyolc fia-
talból egyelőre hármat oltottak, a többiek betegség lefolyása mi-
att később részesülnek megelőzésben. Egy kicsit megilletődve, 
de azért mindenki igyekezett katonásan viselni a tűvel történő 
találkozást a háziorvosi rendelőben.

„A bárányhimlő igen erős tüneteket tud okozni. Durvább 
esetben visszatér, heggel gyógyuló bőrelváltozást is okozhat. Na-
gyon ritkán pedig agyhártyagyulladást vagy nagyon komoly szö-
vődményt is képes előidézni. Hál’ istennek ezekkel azért nem 
túl gyakran találkozunk” – mondta el dr. Bakos Attila háziorvos. 

„Fontos az is, hogy amennyiben a terhesség alatt kapja el az 
anyuka a bárányhimlőt – és még nem esett át ezen vagy nem 
volt beoltva – akkor veszélyeztetett terhes lehet. A terhesség 
alatt összeszedett bárányhimlő rendellenségét okozhat a babá-
nál is. Ezért is érdemes felvenni a védőoltást, így aztán gyakorla-
tilag tünetmentesen zajlik az érintetteknél a fertőzés illetve meg 
sem kapják azt” – tette hozzá a település háziorvosa.

A gyerekek most az első „próbán” estek át, egy hónap múlva 
viszont a második dózist is megkapják, így újra jelentkezniük 
kell a következő „szuriadagért”. szcs

Jelenleg is folyamatban van a Területi Gondozási Köz-
pont (Erkel F. u. 7.) épületének meszelése, festése. Közel 
1,4 millió forintból, több, mint 1000 m2-nyi falfelület és épü-
letben található közel 20 db ajtó és a hozzá tartozó ajtótok 
kerül megújításra. A munkálatok várható befejezése no-
vember 11-e.
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Az időseket köszöntötték 
Székkutason

Október elseje az Idősek Világnapja. Székkutason már 
hosszú évek óta rendeznek ehhez kapcsolódóan ünnepsé-
get, így idén is kedves produkciókat és finom falatokat kap-
tak ajándékba az idősek.

Az eseményt a település önkormányzata, valamint a könyv-
tár és az idősek otthona szervezi közösen. Ilyenkor igyekeznek 
olyan műsorral kedveskedni a jelenlévőknek, melyben min-
den alkalommal szerepel valami újdonság. Idén a Promenád 
Táncsport Egyesület két táncospárral képviseltette magát, akik-
től latin-amerikai táncokat láthatott a közönség.

A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda nagycsoportosai mutattak be 
egy műsort, tőlük őszi verseket hallhatott a közönség. Az idő-
sektől pedig mindkét produkció alatt hallható volt a „milyen 
aranyosak”, „de ügyesek”, „olyan szépek” felkiáltás. Tehát a 
produkciók meghozták a várt a hatást.

Majd nótákat is hallhatott a nagyérdemű, Labozár Antal, Mol-
nár Ernő és Simon Ferenc előadásában, akikkel együtt énekel-
ték az ismerős dallamok szövegét, miközben szendvicset, zsíros 
kenyeret és pogácsát falatoztak, illetve teát iszogattak.

RV

Világbajnok lett  
Szántó Tibor

A 41 éves székkutasi férfi 272,5 kilogrammot húzott fel – 
ezzel kategóriájában a világ legjobbja lett. 

Szántó Tibor már régóta hódol az erőemelés – fekvenyomás, 
felhúzás és guggolás - szenvedélyének. Öt éve indul versenye-
ken. Legutóbb szeptemberben vett részt egy szerbiai világverse-
nyen, ahol felhúzásban a 40-49 éves korosztályban, a 125 kilog-
ramm alattiak között világbajnok lett. 

A sportolót – aki Vásárhelyen és Székkutason egyaránt edz – a 
község önkormányzata is támogatta. Az erőemelő egy úgynevezett 
70 ezer forintos olimpiai rudat kapott, amely segítségével végre 
tudja hajtani a gyakorlatokat az edzésein, a helyi Sportcentrumban.

Tibor idén már nem versenyez. 2017-ben azonban újabb 
megmérettetések elé néz: magyar és Európa –bajnokságra, va-
lamint világkupára is nevez. 

Gratulálunk a világbajnoki címhez!
Megyeri József 

A Székkutasi Olvasókör 
Kézimunka Klubja és a 

Községi Könyvtár szeretettel 
várja az érdeklődőket 

hétfőnként a könyvtárba 
hímezni, kötni, horgolni,  

vagy csak egy jót beszélgetni.

Első alkalom: 2016. november 7., 14 óra.


