
Szél István: Negyedére csökkent a munkanélküliség
A közelmúltban mért adatok szerint 110 fővel kevesebb munkanélkülit  
tartanak ma számon Székkutason, mint 7 éve – jelentette ki kapunknak  

Szél István polgármester. 
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Javult a közbiztonság Székkutason
Javult a közbiztonság Székkutason. Valamint forgalomlas-

sító táblák beszerzésére, illetve azok kihelyezésére is sor ke-
rül a településen. Erről Székkutas Község Önkormányzatának 
márciusi rendes testületi ülésén döntöttek, melyet a Murgács 
Kálmán Művelődési Házban tartottak március 27-én.

A grémium elsőként dr. Harkai István beszámolóját hallgatta 
meg, majd fogadta el. A rendőrkapitány elmondta, hogy az össz-
bűncselekmények száma, míg 2010-ben 55 darab volt Székku-
tason, addig 2015-re ez 25-re csökkent. Arról is szót ejtett, hogy 
Székkutas az egyetlen település, ahol lakásbetörésről nem kap-
tak bejelentést az elmúlt esztendőben.

A beszámolót követően Szél István megköszönte a rendőrség 
munkáját, és elmondta, hogy 300-300 ezer forinttal támogatják 
az idei évben a polgárőr egyesületet és a rendőrségen keresztül 

a körzeti megbízottakat. Illetve hozzátette, hogy most már 38 
térfigyelő kamera működik a településen, ezek között szerepel 
több új rendszámfelismerő funkcióval rendelkező, éjjel-nappal 
látó kamera is, mely az ülést megelőző pénteken több mint 4000 
autó áthaladását mérte. A térfigyelő kamerák számát tovább kí-
vánják bővíteni, méghozzá 80 darabra.

Szó esett még arról, hogy az Idősek Napközi Otthonának mű-
ködésével kapcsolatban a polgármester feljelentést tett az ille-
tékes hatósághoz. Ezt kivizsgálták és valóban több problémára 
és pénzügyi hiányosságra fény derült. Tettek egy 13 pontos in-
tézkedési tervet, amit elfogadott a testület. Úgy határoztak, hogy 
a helyi szociális nappali ellátást átadják a hódmezővásárhelyi 
Kapcsolat Központnak.

Forgalomlassító táblák kihelyezéséről is határoztak. Ennek 
keretében 3x1,5 méter méretű táblát helyeznek el a 47-es szá-
mú főútra a település két végébe, illetve a faluközpontba, a 
Sportcentrumhoz egy kisebb méretű, előírt sebesség betartásá-
ra figyelmeztető táblát.

Az ülés egyes döntései kapcsán megemlíthető még a hivatali 
időn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötéssel kapcsolatos 
rendelet, mely változatlanul ingyenesen biztosítja a házasság-
kötést. Egy traktor vásárlásáról is határoztak, illetve a települési 
rendezési tervet is módosították, ez utóbbit két napelem-park 
létesítése miatt. Emellett a szemétszállítás kapcsán az ülésen 
megtudhattuk, hogy április elsejétől új szolgáltató viszi majd el 
a szemetet. 300 ezer forintos támogatásról határozott Székku-
tas testülete, melyet a Démétér Alapítvány részére ajánlottak 
fel, akik beteg gyermekeken segítenek Budapesten. Patrik, egy 
székkutasi kisfiú – aki jelenleg a reklámarca a Démétér Háznak 
– is ott gyógyult.

RV

A Nemzeti Tehetség Program keretében Szegeden tölt-
hettünk egy csodálatos napot. 

A Somogyi Könyvtárban egy könyvtárismereti foglalkozáson 
vehettünk részt, ahol a különböző témájú és korú könyvek kö-
zött tölthettünk el másfél órát. Ekkor tudtuk meg, hogy délután 
többek kedvenc írója, Lenner Laura dedikál itt. Tanáraink kéré-
sünket teljesítették, s találkozhattunk az írónővel. A következő 

állomásunk helyszínére, a Grimm Kiadó idegennyelvű köny-
vesboltjába mentünk, ahol egy játékos feladat várt ránk; köny-
vek között ajándékokat rejtő borítékokat kellett megtalálnunk. 
Itt is időzhettünk kedvünkre, s volt, aki vásárolt is könyveket. Ez-
után a Dugonics téren Szent-Györgyi Albert szobránál képet ké-

szítettünk, majd a szökőkút mellett pihenhettünk, és kedvünk 
szerint tölthettük szabadidőnket. A vendéglő felé tartva tettünk 
egy kis kitérőt a Hősök kapujához, s rögtön kiderült, ki ismeri jól 
a római számokat. A fenséges svédasztalos ebéd után a SZTE 
József Atilla Tanulmányi és Információs Központ felé vettük az 
irányt, és a Bölcsészettudományi Kar épületébe is bemehet-
tünk, melynek falai között általunk is ismert több híres költő 
– és mint megtudtuk, néhány tanárunk is-tanult. Következő ál-
lomásunk a Dóm tér volt, ahol szintén egy kis játékot szerveztek 
kísérő pedagógusaink. A Pantheonban kiemelkedő személyek, 
hősök domborműveit, szobrait néztük meg, s minél több híres 
ember nevét kellett megjegyeznünk. Az utolsó állomás a Dóm 
volt, kívülről és belülről megcsodálhattuk ezt a gyönyörű épít-
ményt. A játék sem maradhatott el, hisz a Tisza-parton felfedez-
tünk egy játszóteret, s mi is kipróbálhattuk a játékokat. 

A hosszú nap után fáradtan, de csodás emlékekkel gazda-
godva tértünk haza.

Bajnóczi Regina (6. oszt.), 
Kovács Enikő és Kovács Lilien (7. oszt.)

NTP-KKI-16-0299 azonosító számú  „Nyelvművelők határok nélkül” című projekt

Csodás élményekkel gazdagodtak
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Új kukák a településen
Eredményesnek bizonyult Székkutason a március 27-i la-

kossági fórum. A Gregus Máté Általános Iskolában Szél Ist-
ván polgármester többek között összegezte az elmúlt évet, 
illetve a 2017-es év terveibe is beavatta az érdeklődőket, va-
lamint az új szemétszállítási rendszerről is beszámolt.

A polgármester elsőként a 2016-os esztendő fejlesztései kap-
csán kérte a lakosok segítségét. A településen három nagy beru-
házás volt (a szennyvízberuházás, a belterületi útfelújítás és az 
ivóvízminőség-javító program), amelyeknek a garanciája még 
él, így ha bármilyen műszaki problémát, süllyedést tapasztalnak 
a lakosok, azt jelezzék az önkormányzat felé.

A település kapujában elhelyezett kamerarendszer működé-
sét is bemutatta a polgármester, mely bruttó 15 millió forintból 
valósult meg. További 80 kamera kiépítését tervezik. A polgár-

mester szeretné, ha 2018 júniusára az egészségház és környe-
zete, a polgármesteri hivatal és udvara, az iskola, az óvoda és 
további terek, parkok biztonsági szempontból kamerával len-
nének ellátva. Tovább folytatják a Sportcentrum felújítását, je-
lenleg zajlik a temető rekonstrukciója, a ravatalozó előtti terület 
új térkővel való ellátása, a zöldesítés, és lakossági kérésre fúrt 
kutakat is létesítenek.

Április elsejétől új szolgáltató viszi a szemetet. Eddig Csong-
rádról érkeztek a szemétszállítók, ezután pedig Hódmezővásár-
helyről. A település grémiuma arról döntött, hogy csatlakoznak 
a vásárhelyi mintához, miszerint a kommunális szemetet olyan 
új edényzetbe helyezhetik el a lakosok, amely chippel van ellát-
va és ürítés után kell fizetni, negyedévente.  Az edények költsé-
ge 8-9000 ezer forint, melyet az önkormányzat biztosított a lako-
sok részére. Ezáltal a szolgáltató chippelés alapján számolja ki 
az elszállított hulladék után a díjat.

A tájékoztató után lakossági kérdések következtek. Egy hölgy 
a szemétszállítás kapcsán érdeklődött, hogy eddig kéthetente 
vitték el a szelektíven gyűjtött műanyagot és papírt, ezen túl is 
így lesz-e. – Ez havi egy, vagy 2 alkalommal fog megtörténni. 
A kommunális hulladék elszállításának időpontja, továbbra is 
minden héten hétfőn lesz majd.

A fúrt kutak kapcsán a következő kérdés fogalmazódott meg: 
„A falu belterületén mi lesz 2019 után a fúrt kutakkal?” – 2018. 
december 31-ig kell bejelenteni, ha valaki fúrt kúttal rendelke-
zik. Amennyiben ezt valaki elmulasztja, az 300 ezer forintos bün-
tetésre számíthat. Arról viszont nem esett szó, hogy ha valaki 
bejelenti, kell-e azután fizetnie valamit – mondta el Szél István, 
aki hozzátette, kell egy fórumot tartani e témakörben, az illeté-
kes személyek meghívásával.

RV

Székkutasi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet Székkutasi Polgármesteri Hivatal 
Településfejlesztési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 6821 Székkutas, Béke 2.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: - Az önkormányzat pályázatainak 
előkészítése, fenntartási időszak alatti nyomon követése. - Önkormányzat által szervezett 
rendezvények előkészítése, lebonyolítása. - Az önkormányzat honlapjának kezelése, kapcso-
lattartás a médiával.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola,  
B kategóriás jogosítvány,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Német nyelvből középfokú C típusú általános 
nyelvvizsga, angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, közigazgatási - lega-
lább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbí-
rálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Olasz Mónika nyújt, a 0662593050-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Székkutasi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével 
(6821 Székkutas, Béke 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 592/2017., valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési ügy-
intéző.
• Elektronikus úton Olasz Mónika részére a jegyzo@szekkutas.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: Olasz Mónika, 6821 Székkutas, Béke 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 12.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekkutas.hu honlapon szerezhet.
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Nem az egészség a legdrágább a piacon
Székkutason fontos az egészség, mi sem bizonyítja ezt job-

ban, mint hogy április 8-án a település több pontján is szűré-
seket, valamint véradást szerveztek. A Művelődési Ház előtt a 
piacon az emlőrákszűrő busz foglalt helyet, és mint tudjuk, az 
egészség mindenkinek a legdrágább, azonban ez most ingyen 
volt.

Az EVP szakemberei az Egészségházban fogadták azokat, akik 
fel akarták mérni saját egészségügyi állapotukat. A Murgács Kál-
mán Művelődési Házban eközben véradás volt, a piacon pedig az 
emlőrák szűrésen vehettek részt a megjelentek.

Az ilyen szűrések alkalmával azoknak is elérhetővé válik az 
egészségi állapotának a felmérése, akik nem Hódmezővásárhe-
lyen, vagy egy nagyobb városban laknak. Az ideiglenes rendelőben 
több állomást is kialakítottak az EVP szakemberei. Az elsőnél test-
súly-, testmagasság-, testzsírszázalék-, testtömegindex-, valamint 
vérnyomásmérés is volt. Külön figyelmet fordítottak a dohányosok-
ra: a kilélegzett szénmonoxid szintet is néztek. A második állomá-
son vérvétel történt újbegyből, itt nézték a vércukor- és koleszterin 
szintet, férfiaknál pedig a prosztata specifikus antigént is figyelték. 

A harmadik állomáson érszűkületrizikó-mérés történt, a negyedik 
állomáson pedig csontsűrűség mérést végeztek.

Leginkább középkorú és idősebb lakosok jönnek el ezekre a 
szűrésekre, ez a tapasztalat. Ha a szűréseken problémák derülnek 
ki, akkor a szakemberek azonnal továbbítják az adatokat, és a pá-
cienst a házorvoshoz irányítják. Fontos lenne a fiataloknak is, hogy 
megkapják ezt a teljes képet az állapotukról, ugyanis például egy 
magas vérnyomás sokszor tünetet nem okoz, de mégis kezelni kell 
– árulta el Dinnyés Edit prevenciós nővér.

Székkutason már hagyománya van a véradásnak, éppen ezért 
volt szerencsés, hogy ezt ez alkalommal összekötötték egy általá-
nos egészségügyi szűrőnappal is. Először jöttek olyan napon, ami 
hétvégére esik, így legalább 50-60 embert vártak.

„A vért a tudomány mai állása szerint nem tudjuk mással pótol-
ni, ezért fontos, hogy legyen elég belőle. Minél fejlettebb az orvos-
tudomány annál több vérre van szükség, és az utóbbi időben elég 
sokszor volt elakadás, és ez a vérhiánynak volt köszönhető. Vért az 
adhat, aki elmúlt 18 éves, egészséges, és a testsúlya meghaladja az 
ötven kilót” – tájékoztatott Dr. Mayer Klára, a Hódmezővásárhelyi 
Vérellátó Osztály vezetője. sk

KÖNYVTÁRI HÍREK
Nyitva tartás:

Hétfőtől – csütörtökig: 8 – 12; 12,30 – 16,30
Péntek: 8 – 14; Szombat: 8 – 10 óráig.
T.: 62/593-055 konyvtar@szekkutas.hu

A Községi Könyvtár és a Székkutasi Olvasókör közös szerve-
zése volt a Költészet Nap a Murgács Kálmán Művelődési Házban 
április 11-én. A rendezvény a helyi óvoda Pillangó csoportjának 
verses-énekes műsorával kezdődött, majd a Nyugdíjas Klub és az 
általános iskola 1 osztályos diákjainak szavalatai következtek. A 
program zárásaként Szabó Emese kulturális tanácsnok Arany Já-
nos életéből, költészetéből emelt ki kevésbé ismert részleteket. 
A közreműködő ovis csoportnak és az iskolás gyerekeknek 1-1 
emléklappal és zsákbamacskával; a felnőtt közreműködőknek 
1-1 emléklappal és virággal köszöntük meg a műsort.

Köszönjük: Székkutasi Líbor Ilona Óvoda Pillangó csoportja 
– felkészítők: Kecskeméti Károlyné és Lázár Judit; Deák Jázmin; 
Fabó Franciska; Fazekas Jázmin; Lászlai Flóra; Sápi-Nagy Pet-
ra – felkészítő: Prágainé Szabó Terézia; Földi Bálintné; Kaszás 
Mihályné; Kozóné Szabó Klára; Olasz Jánosné; Szabó Józsefné; 
Tóth Antalné; Szabó Emese.

A Községi Könyvtár április 12-én „Húsvéti Kavalkád” címmel 
kézműves és játékos délutánt rendezett a helyi óvodásoknak és 
iskolásoknak a Murgács Kálmán Művelődési Ház nagytermében. 
A legkisebbeket játszósarok várta sok-sok játékkal és színezővel, a 
nagyobbak is jól szórakozhattak a különböző elméleti és gyakorlati 
versenyeken. Aki pedig apró ajándékokkal, díszekkel akart készülni 

az ünnepre, az is választhatott a lehetőségek között. Lehetett készí-
teni ajtódíszt papírból, nyuszit, barikát, csibét. A kézimunka szakkör 
asszonyai ismét egy új kreatív ötlettel varázsolták el a gyerekeket: 
hogyan lehet a megunt pólóból karkötőt, nyakláncot fonni méghoz-
zá az ujjunkon. Az immár hagyományos képeslap, könyv, szalvéta 
és plüssállat kiállítás díszítette a nagytermet. Mivel szorgalmasan és 
aktívan telt a délután, nem maradhatott el az uzsonna sem: tea, gyü-
mölcslé, szendvics falatkák, édes és sós sütemények, és az egész-
séges táplálkozás jegyében készített zöldségtál.

Köszönöm, hogy sok emberben munkál a segítő szándék, 
idejét, munkáját és pénzét ajánlotta a község kisgyermekeinek 
egy felhőtlen, vidám, kreatív, ünnepváró délután megrendezésé-
hez: Székkutas Községi Önkormányzat; Somogyi-könyvtár, Sze-
ged; Székkutasi Olvasókör; HÓDKERTÉSZ, Hódmezővásárhely; 
Hegyi Józsefné; Szabó Emese; Prágai Adrienn; dr. Német Zoltán-
né; Krajcsovics László; Héjjáné Baksa Erika; Balogh Jánosné; 
Juhász N. Józsefné, Hegyi Jánosné; Petykó Jánosné; Baranyi Mó-
nika; Dovalovszki Dalma; Prágai Alexandra; Lázár Judit; Prágai-
né Szabó Terézia; Székely Zoltánné; Baranyi Dóra; Sipka László; 
Bánfiné Nyilas Ildikó.

Szilágyiné Fejes Ildikó
könyvtáros
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A tankönyveken túl
A legfiatalabbak és a legidősebbek együtt ünnepelték a 

költészet napját Székkutason. A Murgács Kálmán Művelődé-
si Házban tartott megemlékezés középpontjában a 200 éve 
született Arany János állt.

Székkutason már hagyomány, hogy a magyar költészet napja 
alkalmából megemlékezést tartanak április 11-én. Ez idén sem 
volt másként, minden korosztály képviseltette magát a Murgács 
Kálmán Művelődési Házban, hogy megörvendeztessék egymást 
az irodalom gyöngyszemeivel.

Elsőként a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda Pillangó csoportja 
adott elő énekeket és körjátékot, majd versek következtek. A 
Gregus Máté Általános Iskola alsó tagozatosai és a Székkutasi 
Nyugdíjas Klub tagjai álltak a közönség elé.

2017-ben 200 éve, hogy megszületett Arany János. Ennek ap-
ropóján Szabó Emese települési képviselő, a kulturális és civil 
ügyek tanácsnoka tartott kiselőadást a költőről. –  Próbáltam 

Bizonyítottak a kutasi fiatalok
Az elmúlt időszakban a Gregus Máté Általános Iskola ta-

nulói számos tanulmányi versenyen vettek részt és értek 
el szép eredményeket tovább öregbítve az intézmény hír-
nevét. 

2017. március 17-én a Szegeden megrendezett  Bendegúz 
nyelvészverseny megyei döntőjében: Bánfi Kata (8.o.) V. és Baj-
nóczi Fanni (8.o.) VIII. helyezett lett. Felkészítő tanár: Kovács 
Lászlóné.

A  Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános 
Iskolában a  kistérségi versmondó versenyen az 1-2. osztályos 
korcsoportban Fabó Franciska (1.o.) és Bánfi Zétény (2.o.), a 
3-4. osztályos kategóriában Bodó András (4.o.) és Gugcsó Mirtill 
(4.o.) képviselte iskolánkat. Gugcsó Mirtill IV. helyezést ért el. 
Felkészítő : Víghné Szenti Katalin tanító

2017. március 22-én az Orosházi Református Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában rendezték meg a területi angol nyel-
vi versenyt. Korcsoportjaikban Madutai Roland (5.o.) II., Bajnó-
czi Fanni (8.o.) III., Mihály Bálint (5.o.) V.  és Gukcsó Gergő (6.o.) 
VIII. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Kardos Nóra.

2017. március 26-án a Budapesten megrendezett Arany Já-
nos magyarverseny országos döntőjében Gugcsó Mirtill 4. osztá-
lyos tanuló IV. helyezést ért el. Felkészítő: Víghné Szenti Katalin 

tanító. A nyolcadikosok között Bajnóczi Fanni X., Bánfi Kata XI. 
lett. Felkészítő: Kovács Lászlóné

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola és az 
Emlékpont által szervezett városi történelem szaktárgyi verseny 
eredményhirdetésére 2017.április 11-én került sor az Emlék-
pontban. A 7. évfolyamon Kovács Lilien II., Kosztolányi Diána IV. 
és Kovács Enikő V. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Patyi Éva.

2017. április 5-én Hódmezővásárhelyen a Varga Tamás Álta-
lános Iskolában a Kis-Platán kistérségi matematikaversenyen 
Gugcsó Mirtill 4. osztályos tanuló I. helyezést ért el. Ezzel a nagy-
szerű eredménnyel bejutott a megyei döntőbe. Felkészítő: Vígh-
né Szenti Katalin tanító.

2017.április 20-án a Hódmezővásárhelyen megrendezett Vá-
rosi Diákolimpián is eredményesen szerepeltünk. Gyurcsi Sztel-
la (6.o.) 60 m-es síkfutásban I. helyezést, Kaszás Kevin (6.o.) III. 
helyezést ért el. Juhász Márk (8.o.) súlylökésben III. helyen vég-
zett. Mindhárman továbbjutottak a megyei döntőbe. Felkészítő 
tanár: Szabó János.

A szép sikerekhez gratulálunk mindenkinek, és további jó fel-
készülést kívánunk!

Patyi Éva
tagintézmény-vezető

olyan érdekességeket kiragadni az életművéből, amiket nem 
sokan ismernek. Igyekeztem kicsit pontosabban megrajzolni a 
jellemét, mint ahogy azt a tankönyvekből megtudhatjuk – fejtet-
te ki Szabó Emese. Hozzátette, Arany rendkívül higgadt, nyugodt 
természetű ember hírében állt, akinek sokrétű, mély gondolatai 
voltak az akkori politikával és a magyar társadalommal kapcso-
latban.

További érdekesség, hogy amikor a költőt és a családját egy-
más után érték a tragédiák, akkor sem fordult el az irodalomtól. 
Ebben az időszakban ugyan kevés verset írt és a nyilvánossá-
got is kerülte, ekkor készítette el műfordításait. – Az ókori görög 
drámák mellett a Szentivánéji álom és a Hamlet magyar válto-
zata is a nevéhez fűződik. Megfigyelhető, hogy olyan műveket 
választott, amik egyébként megnevettették, tehát a problémák 
ellenére is próbált vidám maradni – ismertette Szabó Emese.

A megemlékezés végén tea, perec és édesség is az asztalra 
került.

Megyeri József
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A munkálatok 220 millió forintból legkésőbb szeptember 
végén kezdődhetnek meg – hangzott el a település április 
26-i, szerdai testületi ülésén. A grémium ezen kívül az óvo-
dai udvar felújításáról, valamint a Sportcentrum fejlesztésé-
ről is döntött. 

Április 26-án, szerdán tartotta legutóbbi rendes ülését a szék-
kutasi képviselő-testület.

2023-ig biztosított a Gregus Máté Általános Iskola működé-
se, azonban a felmérések szerint két olyan év lesz, amikor az 
elsős gyermekek száma nem haladja meg az osztályindításhoz 
szükséges 14 főt. Az egyik ilyen az előttünk álló 2017/18-as tanév, 
ugyanis szeptemberben nyolcan kerülnek az iskolapadba. Őket 
összevonják a 13 fős második osztállyal, azonban a főbb tantár-
gyakat, mint például a magyar nyelvtant és a matematikát külön 
tanulják.

A Területi Operatív Program által 220 millió forintból megkez-
dődhet a belvízelvezetés második üteme a településen. Szél Ist-
ván polgármester elmondta, nyertes pályázat esetén legkésőbb 
szeptemberben indulhat a kivitelezés. A munkálatok a Gregus 
Máté és a Temesvár, valamint a köztük lévő merőleges utcákat 
érintik. Újraszintezést, betonmeder és korlátsor elhelyezést vé-
geznek.

Az önkormányzat saját forrásból felújítja a Líbor Ilona Óvoda 
udvarát. 2,6 millió forintból térkő burkolatot kap a terület, ahová 
új játékokat is elhelyeznek– határoztak a képviselők. 

A Sportcentrum fejlesztése is napirendre került. Idén és jö-
vőre bruttó 25 millió forintos TAO forrásból napelem rendszert 
alakítanának ki a tetőn, amellyel a villamos energia felhaszná-

lást 90 százalékkal csökkentenék. Ezen kívül új szertár és közle-
kedőfolyosók épülnek, valamint biztonságtechnikai eszközöket 
szereznek be. Az önkormányzat a 25 millió forintból 30 százalék-
kal veszi ki a részét, ami 7,5 millió forintot jelent. 

Megyeri József 

A közelmúltban mért adatok szerint 110 fővel kevesebb 
munkanélkülit tartanak ma számon Székkutason, mint 7 éve 
– jelentette ki Szél István polgármester a Kutasi Híreknek 
adott interjújában. 

A településvezetővel a község jelenéről és jövőjéről beszél-
gettünk. 

Kutasi Hírek: Márciusban közös megegyezéssel távozott 
Székkutas jegyzői posztjáról Hunyák Zsuzsanna. Mi történt 
és ki lesz az új jegyző?

Szél István: A hír valóban 
igaz, a jegyzői poszton változás 
történt, ezért április 10-től Olasz 
Mónika látja el a jegyzői felada-
tokat, aki ezidáig a Polgármes-
teri Hivatal településfejleszté-
si ügyintézője volt. Ismerik a 
székkutasiak, és ami még fon-
tosabb, hogy őt találtam a leg-
alkalmasabbnak a hivatal jogi 
vezetésére, ezért kértem meg 
a pozícióbetöltésére. A múltbe-
li eseményeket nem kívánom 
kommentálni.

K.H: Április végét írjuk. Ho-
gyan telt eddig 2017 a telepü-
lésen?

Sz.I: Minden Európai Uniós beruházásunk írásbeli előkészí-
tése megtörtént. A Településfejlesztési Operatív Programnak kö-
szönhetően, mintegy félmilliárd forintos pályázati forrásból van 
lehetőségünk tovább fejleszteni a községet. A belvízelvezetést 
és az Egészségház korszerűsítését tartjuk a legfontosabbnak. 

K.H: Mik a jövőbeli tervek?
Sz.I: Elsősorban a fent megemlített projektek zökkenőmen-

tes megvalósítása.  Célunk, hogy ezek a kivitelezés alatt a lako-
sok számára minél kevesebb kellemetlenséggel járjanak. Mivel 
a belvízelvezetés számos ingatlant érint, ezért utcafórumokat 

tartunk majd a témában, hogy a lakosság mindig naprakész in-
formációk birtokában legyen.  

A másik jelentős projekt az Egészségház rekonstrukciója. En-
nek ideje alatt az intézmény nem fog működni, az ottani szolgál-
tatásokat a Murgács Kálmán Művelődési Központba telepítjük át. 

Székkutas közbiztonságának jelentős javulását eredményez-
te, a térfigyelő-kamerarendszer telepítése. A tervek szerint ezt a 
rendszert idén és jövőre is bővítjük majd. Az önkormányzat 20 
millió forint értékben saját forrásból 80 új kamerát szerezne be 

annak érdekében, hogy a helyi-
ek még nagyobb biztonságban 
éljék mindennapjaikat. 

K.H: Manapság gyakran lát-
hatunk kimutatásokat, ame-
lyek bizonyítják: jelentősen 
csökkent a munkanélküliség 
az országban. Székkutason 
történt-e változás az elmúlt 
évekhez képest?

Sz.I: Idén márciusban 2,4 
százalékos munkanélküliséget 
mértek Székkutason. Ez kiemel-
kedő adat, ugyanis 7 éve, 2010 
márciusában még ez a szám 9,4 
százalék volt. Akkor 146 fő, míg 
most 36 fő munkanélküli él a 

településen. Ez hivatalos tájékoztatás, ami a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal honlapján mindenki számára elérhető. 

K.H: Mit gondol, minek köszönhetik ezeket a figyelemre-
méltó adatokat a munkaerőpiac vonatkozásában?

A munkanélküliség ilyen arányú csökkenése egyaránt kö-
szönhető a gazdaság fellendülésének, két nagyváros közelségé-
nek, egy felújított úthálózatnak és az önkormányzat törekvései-
nek. Jelenleg a Szefo Zrt. 24 főnek ad teljes értékű munkát és a 
Herbária is folyamatosan hirdet állásokat.

Megyeri József  

Folytatódhat a székkutasi belvízelvezetés 

Szél István: Negyedére csökkent a munkanélküliség
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A sógoroknál hódított  
Szántó Tibor 

A székkutasi erőember ezúttal az április 22-i Ausztriai Nemzetközi Kupán 
diadalmaskodott. 275 kilogrammot húzott fel, ezzel az első helyet szerezte 
meg.

A sógoroknak nevezett osztrákok által szervezett erőemelő bajnokságon ketten 
indultak a hódmezővásárhelyi Kriko Team színeiben, Szenti Ferenc és a székkuta-
si Szántó Tibor. Mindketten kategóriájuk legjobbjai lettek.

Tibor a 40-49 évesek és a 125 kilogramm alattiak között versenyzett. Felhúzás-
ban 275 kilogrammot teljesített, amivel megszerezte az első helyet. 

A sportoló Székkutas Község Önkormányzatának támogatásával indult a meg-
mérettetésre: a település finanszírozta az üzemanyagköltséget, amit Tibor ezúton 
köszön meg. 

A székkutasi férfi életében több mint tíz éve tölt be kulcsfontosságú szerepet 
az erőemelés. A legjobb eredményét tavaly érte el, egy szerbiai versenyen világ-
bajnok lett.  

Szerkesztőségünk gratulál az újabb dicsőséghez!
Megyeri József

Nem túl acélos a tavasz a megyében
A megyei II. osztályban szereplő székkutasi labdarúgó 

csapat tavaszi szezonja eddig nem alakult tökéletesen. Hor-
váth Zoltán csapata nyolc mérkőzésből kettőt tudott meg-
nyerni.

Rögtön egy nehéz mérkőzéssel indult a tavasz a Székkutas 
számára. A listavezető és hibátlan Makó II. otthonába látogatott 
a gárda. A hazaiak igazolták, hogy miért is állnak a bajnokság 
élén. Legendás, 6-3-as végeredmény született.

A soron következő meccset a Móravárosi Kinizsi ellen vívták 
a kutasiak. A sereghajtó ellen parázs csata alakult ki. Dongó Dé-
nes még az első játékrész derekán szerezte meg a vezetést, a 
fordulás után viszont nem a gólok és gólszerzők villantak, ha-
nem a piros lapok. Cseszkó Imrét rögtön a második játékrész 
elején zuhanyozni küldték, majd a hajrában a Kinizsi részéről 
Kovács Péter, a kutasi oldalról Török Roland kapott pirosat. Pont 
nélkül maradt a Székkutas TC.

A St. Mihály elleni idegenbeli meccsen már jobban muzsikált 
a gárda. Az első játékrész derekán Lakatos Attila szerzett veze-
tést, másodperceken belül pedig már kettővel ment a Székku-
tas, köszönhetően Kovács Richárd találatának. A csapat győzel-
me az első tavaszi pontokat jelentette.

Ezt követően hazai pályán újra nem ment tökéletesen a já-
ték. A Kiszombor fogást talált a Székkutason, Kovács Attila dup-
lájával három ponttal utazhattak haza a vendégek.

Április elején „csak” Nagymágocsig kellett utaznia a kutasi 
labdarúgóknak. A többszörös gólváltásból végül a mágocsiak 
jöttek ki jobban. Kovács Richárd hiába szerzett két gólt is, a pon-
tokat nem sikerült a kutasi zsebbe csempészni.

A 21. fordulóban hazai meccsen bizonyíthattak Huszár Lajo-
sék, ám sok babér nem termett. A félidő végére 1 gólos előnybe 
került a vendég Üllés, majd végül kiütéses győzelmet arattak, 
újabb fontosok pontoktól esett el a kutasi csapat.

A Csengele ellen már nem volt annyi középkezdés. Az első 
játékrészben csak egyszer indult a körből útjára a labda, a má-
sodik játékrészben kétszer történt meg ugyanez. Egyszer a kez-
désnél, majd a 61. percben, a hazaiak gólja után.

Április 22-én hazai pályán játszott ismét a csapat. A jó erőkből 
álló és dobogós esélyekre pályázó Zsombó érkezett Székkutas-

ra. A vezetést ugyan Mihálffy Zsolt révén a vendégek szerezték 
meg, azonban Csontos Gábor góljával a félidei lefújás előtt ega-
lizált a Kutas, majd a második játékrész elején Bujáki Barnabás 
gólja vezetést, és mint később kiderült három pontot ért a gárda 
számára.

A Székkutas jelenleg a megyei II. osztályú bajnokság 13. he-
lyén áll, 20 ponttal. A szezonból még öt mérkőzés van hátra.

Székkutas TC a tavaszi fordulók eredményei:

Makó II. – Székkutas TC  6-3
Székkutas TC – Móravárosi Kinizsi  0-1
St. Mihály – Székkutas  0-2
Székkutas TC – Kiszombor KSK  0-2
Nagymágocs SE – Székkutas TC  3-2
Székkutas TC – Üllési ISE  1-4
Csengele KSE – Székkutas TC  1-0
Székkutas TC – Zsombó SE  2-1

A bajnokság állása:

1. Makó II.   54 pont
2. Csengele  47 pont
3. Deszk  42 pont
4. Zsombó  38 pont
5. Nagymágocs 33 pont
6. Tömörkény 32 pont
7. Apátfalva  29 pont
8. Kiszombor 28 pont
9. Mindszent 28 pont
10. Csanytelek 27 pont
11. Üllés  26 pont
12. Móravárosi Kinizsi 21 pont
13. Székkutas 20 pont
14. Balástya  17 pont
15. St. Mihály 16 pont

szcs
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Egy gála, amire büszkék lehetünk
„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, 

annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” Babits Mi-
hálytól idéztem, és ezen gondolat az, amely már évek óta 
táptalaját adja a Székkutasi Hagyományőrző Néptánc Gálá-
nak. Április 22-én ismét több mint százan adóztak a magyar-
ság táncos értékei előtt.

2008-ban alakult meg a Székkutasi Olvasókör, a tagság pedig 
a hagyományőrzést és a település életének kulturális felpezs-
dítését tűzte ki célul. Az elmúlt évekbe pedig a tervek nem val-
lottak kudarcot, sőt. Számos remek és színvonalas rendezvény 
fűződik az olvasókör nevéhez, ezek közül egy a Hagyományőrző 
Néptánc Gála, amelyet immár kilencedik alkalommal rendez-
tek meg.

Aki ismeri a rendezvényt, pontosan tudja, hogy teltházas 
táncdélutánok jellemzik. A színpadon több mint 100 fő váltja 
egymást, elsősorban fiatalok. A színpad előtt pedig talpalatnyi 
hely sincs, jellemző, hogy április 22-én is a kezdés előtti per-
cekben újabb padokat kellett hozni, és még így is volt, aki állva 
nézhette a mulatságot. Nem mintha ők kevésbé élvezték volna, 
amit látnak.

 „Ahogy az olvasókör, úgy a székkutasi iskolásokból és ovi-
sokból álló néptánc csoportunk is 2008-ban alakult. A gála kap-
csán viszont úgy gondoltuk, hogy a környező települések cso-
portjait is szeretnénk megtekinteni. Megtudni, hogy ők milyen 
módon őrzik a hagyományokat, hol miként zajlik a néptánc 
oktatás. Vásárhelyi és orosházi néptáncosok a vendégszereplő-
ink. A fiatalok mellett pedig mindig feltesszük a kérdést, hogy 
milyen szintre is lehet eljutni a néptánc tekintetében, hiszen fel-
nőttek is művelik ezt a hagyományt. Így megfordult már nálunk 
az Árendás és a Kankalin néptáncegyüttes vagy a szegvári Dob-

bantósok. Ma a Hódmezővásárhelyi Szépkorúak Tánccsoport-
ja érkezett hozzánk” – mondta el Kovácsné Rostás Erzsébet, a 
Székkutasi Olvasókör elnöke.

Természetesen nem csak a vendégelőadók, hanem a „helyi 
erők” is megmutatták tudásukat. A kicsik pedig komoly nép-
tánctudással felvértezve álltak a színpadra. A Napsugár nép-
tánccsoport tagjai Sárközi táncokat és játékokat mutattak be, 
csuda hangulatot teremtve ezzel a Murgács Kálmán Művelődési 
Házban.

A fiatalok között óvodások és iskolások egyaránt akadnak, 
több mint húsz fiatal gyakorolja szeptember óta a táncot, ame-
lyet először hagyományosan a néptánc gálán mutatnak be a 
közönségnek, de később az orosházi Pünkösdölőn is fellépnek. 
Az elmúlt két évben a kicsik már ingyenesen vehetnek részt a 
felkészítő foglalkozásokon.

 „Úgy gondolom, hogy a magyarságtudat, a hagyományok 
ápolása már kisiskolás, sőt óvodás körben kell, hogy működjön. 
Ha nem, akkor a szokások a divattáncok felé mennek el. Ezzel 
küzdenünk is kell, hiszen a 120 fős iskolásból és a 30 fős ovisból 
összesen 20-22 gyerek néptáncol és ápolja a hagyományokat” – 
teszi hozzá az olvasókör elnöke.

A délután folyamán a színpadon megelevenedtek a kalo-
csai táncok, a délalföldi táncjátékok és a moldvai táncok is. A 
BFMK-s kicsiknek köszönhetően pedig a „Lóg a lába lóga…” és 
a „Gyere be rózsám, gyere be…” kezdetű dalok és hozzájuk köt-
hető táncok és játékok sem maradtak ki a repertoárból.

És tudja mit? Mondjon bárki bármit, a néptánc igenis lehet 
trendi. A teltház és a mosolygós, örömteli arcok nem utalhatnak 
semmi másra.
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