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Megtartották az első rendes képviselő-testületi ülést 
Székkutason

November 18-án tartotta meg Székkutas Község Képvi-
selő-testülete első rendes ülését a választások után. Arról 
kérdeztük Szél István polgármester urat, hogy milyen válto-
zásokra számíthatnak a székkutasiak a közeljövőben. 

„20 napirendi pontot tárgyaltunk. – kezdte Szél István. – Szék-
kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalta 
a 2019. évi költségvetési rendeletmódosítást, amely pályázati 
pénzekkel, támogatásokkal összevetve, módosított bevételi és 
kiadási előirányzat 719 millió 700 ezer Forint értékben lett meg-
állapítva. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép költségvetés, 
mindazok mellett, hogy hiány nélkül működünk.”

A polgármester arról is beszélt, hogy milyen támogatásokra 
lehet majd lakossági szinten pályázni, és milyen adóváltozá-
sokra kell számítani a jövőben. „Döntöttünk továbbá a szociá-
lis célú tűzifa támogatásról, 104 erdei köbméter keménylombú 
tűzifa megvásárlására kaptunk támogatást a Belügyminisztéri-
um jóvoltából. Én azt gondolom, hogy ez 120 család bő támoga-
tására lesz elegendő, ezt szeretnénk karácsonyig kiosztani, jövő 
héttől kezdve a Polgármesteri Hivatalban átvehetőek az igénylő 
lapok – arra kérek mindenkit, hogy minél hamarabb jöjjön, igé-
nyelje ezt a támogatási formát” – biztatta a lakosokat Szél István. 
„Általában ciklus elején szoktunk adókat is emelni, az adóren-
deletről is szoktunk tárgyalni” – folytatta. –  „Ilyen tekintetben a 
kommunális adót is egyhangúlag megemelte Székkutas Község 
Képviselő-testülete, a bizottság támogatása mellett. 12 ezer fo-
rint lesz Székkutason a kommunális adó, amelyet természete-
sen a következő 5 évben nem szeretnénk emelni. Mindemellett 
természetesen igényelni lehet a véradók kedvezményét, és to-
vábbi adókedvezményeken gondolkodunk 2021. január 1-jétől. 
Egy olyan támogatási formát szeretnénk kiépíteni, ami talán az 
országban egyedülálló. Mindig sokat gondolkodunk rajta, hogy 
valamilyen módon az egészségmegőrzést és egészségtudatos-
ságot támogassuk, és, hogy az által is lehessen adót csökken-
teni. Ezeket a választási programban is megígértük. Tehát, ha 
például egy székkutasi ember legalább évente háromszor vesz 
részt igazoltan szűrővizsgálaton, részt vesz két-három mozgás-
sal, egészséggel kapcsolatos közösségi rendezvényen, amellyel 
nyilván közérzetét, lelkét tudja ápolni, akkor jelentős adóked-
vezményekben fog részesülni. Az egészségmegőrzés, az egész-
ségtudatosság erősítése a 0-tól a 100 éves korosztályig termé-
szetesen mindenkihez odaigazítva, mindenképpen szeretnénk 
bevezetni 2021. január 1-jétől. Székkutas háziorvosával, Bakos 
Attilával már ezen dolgozunk. – fogalmazta meg a polgármester 
a konkrét terveket.

Szél István arról is beszélt, hogy mi a helyzet az óvodával. 
„Tárgyalta Székkutas Önkormányzata a Székkutasi Líbor Ilona 
Óvoda működésével kapcsolatos előterjesztéseket is. A lényeg: 
már második éve 60 gyermekkel működik az óvodánk, és úgy 
tűnik, hogy a következő évben is ezt a szintet tudjuk tartani. 
Hál’ Istennek vannak beköltöző fiatal házaspárok Orosházáról, 
Hódmezővásárhelyről, illetve Nagymágocsról is hordanak gye-
rekeket az óvodánkba, ennek pedig nagyon örülünk. Három 
csoporttal működik az intézmény.”

Az ülésen a turisztikai lehetőségek és azok bővítése is szóba 
került. „Döntöttünk a Tisza-Maros értékei komplex kerékpártúra 
útvonal kialakítása című projektről is. Erről azt kell tudni, hogy 
17 önkormányzat közösen pályázott 35 millió forint értékű vi-
dékfejlesztési programra, amelynek a lényege az, hogy a hód-
mezővásárhelyi és makói térség, azaz a Tisza és Maros térségé-
nek kerékpáros turisztikai útvonalait fogjuk internetre valamint 
mobiltelefonos applikációra felvinni, és mind a 17 település 
esetében pihenőpontokat fogunk majd kialakítani” – mondta el.

A hagyományos karácsonyi élelmiszercsomagok kiosztása is 
napirendre került az ülésen. „Karácsonyi élelmiszercsomagról 
döntöttünk, nálunk ez a szokás minden évben. 100 főnek fo-
gunk kiosztani 4000 forint értékű csomagot, mindezek mellett a 
közmunka programban dolgozók kapnak egy fél sertést, és min-
den karácsonyi csomag mellé legalább egy vagy kettő baromfi 
is járni fog, amelyeket a közmunka programban neveltünk fel.”

„Emlékmű állításával kapcsolatban is hozott a testület egy 
elvi döntést – kezdte mesélni a terveket Szél István. – „2020. 
június 4-én lesz a 100 éves évfordulója annak, hogy aláírták a 
Trianoni Békeszerződést. Szeretnénk Székkutason ezt egy em-
lékművel mi is foganatosítani, utána pedig minden évben köz-
ségi ünneppel erre megemlékezni. A költségvetésünk 3,5 millió 
Forintnál többet nem enged erre fordítani, erre keresünk majd 
lehetőséget.”

Közmeghallgatás időpontjáról is döntöttek az ülésen. „Min-
den évben év végén, most december 16-án, hétfőn, 16 órakor 
lesz a Művelődési Házban a közmeghallgatás. Várjuk minden 
székkutasi polgártársunk, akinek észrevétele, véleménye, vagy 
építő jellegű kritikája van a település működését tekintve” – 
buzdította a polgárokat Szél István.

 A temető ügyét is megvitatta a képviselő-testület. „Végezetül 
pedig elfogadtunk egy 2020-as munkatervet a temetői felada-
tokat érintve. Rengeteg olyan sírhely van Székkutason, aminek 
nincs gazdája, vagy már nem lehet tudni, kik a hozzátartozók. 
Ezt oldanánk meg úgy, hogy havi bontású feladatokra osszuk 
a tennivalókat, ezeket a jegyzőasszony és az önkormányzat 
fogja majd elvégezni. Tervezzük a temetői adatbázis frissítését, 
hozzátartozók felkutatását, számítástechnikai szoftver beszer-
zését, ez természetesen minden temetkezési vállalkozásnál is 
megvan. A lejárt sírhely-díjakkal kapcsolatos értesítéseket is ki 
fogjuk küldeni, és egy faliújságon fogjuk majd közzétenni azo-
kat a sírhelyeket, amikhez nem találunk hozzátartozót. Ez is az 
önkormányzat saját költségvetéséből fog megvalósulni” – zárta 
szavait a polgármester.

Komjáti Ági
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Támogatják a szorgalmas diákokat Székkutason
Egyedi rendelet alapján részesülnek ösztöndíjban a 

felsőoktatásban tanuló diákok Székkutason. Szabó Eme-
se, önkormányzati képviselő beavatott minket a részletek-
be: megtudtuk, hogy hányan nyerték el a támogatást idén, 
de arról is beszélgettünk, hogy hogyan hálálják meg az 
önkormányzatnak a diákok a segítséget. 

„A Székkutas Községi Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy gondolta, hogy 
szeretné megbecsülni a fia-
talokat és egy üzenettel kife-
jezni azt, hogy milyen fontos 
a település számára, hogy 
tehetséges diákokat nevel föl, 
illetve ad a társadalomnak. 
Ezért gondolta úgy a Képvise-
lő-testület és a polgármester 
úr is, hogy egy gesztusértékű 
támogatásban részesítené a 

tehetséges, ügyes felsőoktatásban tanuló fiatalokat, akiknek 
ezzel is megkönnyítenék a továbbtanulás költségeit” – kezd-
te Szabó Emese.

Arról is kérdeztük, hogy mióta lehet igénybe venni a tá-
mogatást, és, hogy hogyan lehet ehhez hozzájutni. „2016-ban 
született meg ez a rendelet, de nem összekeverendő a Bur-
sa Hungaricával, hiszen ez teljes mértékben Székkutas Köz-
ség Önkormányzatának egy helyi támogatási formája. Azóta 
is minden évben úgy történik a támogatás odaítélése, hogy 
kiírják a pályázatot, beérkeznek a pályázati anyagok, majd 
azokat egy a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíj 
támogatásáról döntő bizottság átbeszéli, megvitatja és elbí-
rálja” – fogalmazott a képviselő.

„2016 óta elmondhatjuk, hogy minden évben sokan éltek 
ezzel a lehetőséggel” – folytatta. „Azt is örömmel mondha-
tom el, hogy nem született visszautasítás, hacsak nem tör-
tént olyan eset, hogy nem felelt meg valaki a rendeletben 
előírtaknak. Az önkormányzat mindenkit támogat, aki tovább 
szeretne tanulni, illetve a már felsőoktatásban résztvevő 25 
év alatti fiatalokat is támogatni kívánja.”

Érdeklődtünk azzal kapcsolatban is, hogy mekkora az 
igény a támogatásra, átlagosan hányan szokták benyújtani 
a pályázatukat az önkormányzathoz, és milyen mértékű az 
ösztöndíj. „Minden évben átlagosan 10-12, a tavalyi évben 14, 
míg az idei esztendőben 13 fiatal nyújtotta be a pályázatot” 
– válaszolta a képviselő. „Tényleg nagyon jó érzéssel tölt el 
mindannyiunkat, hiszen – ahogyan az indoklásban írták is a 
kérelmezők – nekik ez a pénzösszeg is sokat segít. Útikölt-
ségre, könyvek beszerzésére, terepgyakorlatra, egyéb dol-
gokra tudják felhasználni. Az ösztöndíj mértéke maximum 10 
ezer forint havonta, amit 10 hónapra kapnak, és félévenként, 
két részletben jut el a fiatalokhoz. Ha ezt kiszámoljuk két 
félévre, akkor ez nem csekély összeg, tudva azt, hogy azért 
tetemes összeggel jár a továbbtanulás” – folytatta. „Maga a 
megélhetés, a lakhatás pénzbe kerül, ezt pedig gyakran tel-
jes mértékben a szülők támogatják, így ez a pénzösszeg is 
nagy segítség lehet a diákok és a családok számára. Sok diák 
nappali tagozaton tanul, és a többségük nem biztos, hogy el 
tud menni az iskola mellett dolgozni. Ezen kívül vannak olyan 
családok is, akik szerényebb körülmények között élnek, vagy 
még kiskorúak is vannak a családban, tehát mindenképpen 
érdemes kihasználni ezt a lehetőséget, és ki is használják a 
székkutasi fiatalok. Persze, mindig lehetne magasabb ez az 
összeg, reményeink szerint majd változni is fog egy pozitív 
irányba, de én azt gondolom, hogy minden ilyen támogatás-

sal érdemes élni, és élnek is vele a fiatalok. Ez a lényeg!” – 
mosolygott Szabó Emese.

A támogatásért azonban a fiatalok nem maradnak adósak, 
hiszen amikor csak lehet, segítenek Székkutas közösségi 
eseményein. „Amit még nagyon fontos tudni erről a támo-
gatásról, hogy mivel ez egy gesztusértékű támogatás, a Szék-
kutasi Önkormányzat cserébe vár némi segítséget azoktól a 
diákoktól, akik nyernek a pályázaton. Ez úgy szokott történni, 
hogy a Főtéri Falunap vagy az adventi gyertyagyújtások alkal-
mával illetve egyéb közösségi rendezvényeken segítő mun-
kát ajánlanak fel. Tehát mintegy önkéntesként segítenek a 
rendezvények lebonyolításában. Ezen kívül az évi 5 nap ön-
kéntes munka 2 véradással is kiváltható. Ez évek óta így van 
már, és ennek is nagy hasznát szoktuk venni.” – zárta szavait 
Székkutas önkormányzati képviselője.

…és végül, akik idén elnyerték a támogatást:
Finta Lilla, Gyöngyösi Viktor, Héjja Ninetta, Horváth Zsu-

zsanna Rebeka, Molnár Krisztina Kata, Pólya Dorina, Szabó 
Luca Ági, Szakács Letícia, Szántó Kornél, Tapodi László, 
Tembel Laura, Varga Viktória

Komjáti Ági

Családi események
Október hónapban:

Születés: nem volt.

Házasságkötés: Krajnyák Szabina és  
Juhász Gergely

Elhalálozás: nem volt.

 

 

 
Kutas Gumiszerviz! 

 

Vállaljuk személyautók, teherautók és 

mezőgazdasági járművek gumiabroncsainak 

szerelését, defektek javítását. 
 

Nyitva tartás: 

Hétköznaponként: 16:00-06:00 

Hétvégén: 0-24, NONSTOP  
 

Cím: 

Székkutas, Béke u. 14. 
 

Telefonszám: 

+3630/862-3105, +3670/267-2347 
 

Forduljanak hozzánk bizalommal! 

 

 

 

 

 

Kutas Gumiszervíz! 

 

Vállaljuk személyautók, teherautók és 

mezőgazdasági járművek gumiabroncsainak 

szerelését, defektek javítását. 

 

Nyitva tartás: 

Hétköznaponként: 16:00-06:00 

Hétvégén: 0-24, NONSTOP  

 

Cím: 

Székkutas, Béke u. 14. 

 

Telefonszám: 

+3630/862-3105 

+3670/267-2347 

 

Forduljanak hozzánk bizalommal! 
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Teltházas volt a jótékonysági bál
November 23-án rendezték meg Székkutason a Székkutasi 

Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő Alapítvány jó-
tékonysági bálját. A sportcsarnokban tartott rendezvényen 
teltház volt, a hangulatra így nem lehetett panasz, pláne, 
hogy a fiatalok káprázatos műsorokkal készültek.

Huszonegyedik alkalommal hívták életre a szervezők a köz-
ség életében oly fontos jótékonysági bált. A rendezvény nagyban 
segíti az alapítvány munkáját, mindemellett azonban nagyon 
erős közösségépítő és formáló erővel bír. Köszöntőbeszédében 
erre tért ki Balázs József tankerületi igazgató is. Elmondta, hogy 
habár az óvoda és iskola életében nagyon fontos a játék és a 
tanulás, ugyanakkor a szombat estihez hasonló rendezvények 
is elengedhetetlenek a közösség szempontjából. 

Érthető, hiszen az együtt töltött idő, az élmények mind-mind 
hozzátesznek egy-egy közösség életéhez és összetartozásához. 
Ezen a téren Székkutas már több alkalommal is jelesre vizsgázott 
és nem történt ez másként most sem. A jótékonysági oldal pedig 
szintén kiemelten fontos, hiszen az est bevételét mindig hasznos, 
a helyi gyerekek életét szebbé varázsoló fejlesztésekre, akár él-
ményekre költik. Patyi Éva tagintézmény-vezető elmondta, hogy 
az idei évben a jótékonysági bál bevételeit több rétűen használják 
fel. Mindenképpen bővíteni szeretnék az udvari játékok garmadá-

ját, de a fejlesztő eszközök vásárlása is szerepel a tervek között. 
A tárgyi eszközök mellett pedig legalább ennyire fontos fiatal kor-
ban az élmények gyűjtése, így a bevételek egy részéből színházi 
látogatásokkal adóznának a kultúra előtt, de az elkövetkezendő 
időszak izgalmas kirándulásait is finanszírozni szeretnék. 

A tagintézmény-vezető köszönetét fejezte ki azoknak is, akik 
közreműködtek abban, hogy a rendezvény 2019-ben is megva-
lósulhasson. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak a település 
önkormányzatának és a vállalkozóknak is, akik szintén a jó ügy 
mellé állnak. Külön kiemelte Mészáros Antal, a Csomiép Kft. 
ügyvezető igazgatójának nevét, aki hosszú évek óta támogatja 
az alapítvány munkáját.

A köszöntőbeszédeket követően, de a lakoma megkezdése 
előtt, természetesen a helyi fiatalok fellépése sem maradt el. 
A fitnesz csoport és a Suli Színpad is megcsillogtatta tudását, 
valóban szemet kápráztató produkciókban volt része a lelkes 
közönségnek. A tűztánc pazar látványvilággal bírt, a country 
tánc sem maradt taps nélkül. Az ovisok ír zenére ropták, míg a 
negyedikesek Afrikát hozták kicsit közelebb.

Azt est során az élőzenét a Coco Bongo zenekar szolgáltatta.
szcs

Fotók: promenad.hu
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A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS DJP PONT 
SZOLGÁLTATÁSAI ÉS RENDEZVÉNYEI

Kölcsönzés – könyvek, a folyóiratok régebbi számai; Helyben 
olvasás – kézikönyvek, hírlapok, folyóiratok, gyermek folyóiratok 
legfrissebb számai; Fejlesztő játékok; Könyvtárközi kölcsönzés 
– állományunkból hiányzik, megkérjük más könyvtárból; Rendez-
vények, Internethasználat; Számítógép-használat (szövegszer-
kesztés, táblázatkezelés); Nyomtatás; Fénymásolás; Szkennelés; 

Faxolás; Laminálás; Spirálozás;

Könyvtárunk Digitális Jólét Program Pont is.

Negyedévente érkeznek új könyvek minden korosztály számára!

Gyerekek! Gyertek el, próbáljátok ki új fejlesztő játékainkat, me-
rüljetek el a mesék birodalmában.

Nyitvatartási idő
Hétfőtől – csütörtökig: 8 – 12; 12,30 – 16,30 óráig

Péntek: 8 – 14 óráig, Szombat: 8 – 10 óráig.

Elérhetőségek
Községi Könyvtár

6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14.
T.: 62/593-055, e-mail: konyvtar@szekkutas.hu

A szolgáltatásokat a könyvtár teljes nyitvatartási idejében igénybe 
lehet venni.

Rendezvények

SZÉKKUTASON JÁRT ENDREI JUDIT
Könyvbemutatóval egybekötött közönségtalálkozóra érkezett már-
cius 22-e napfényes délutánján a Murgács Kálmán Művelődési Ház 
nagytermébe Endrei Judit.  Az egykori televíziós műsorvezető 
„Anno az én tévém” című könyvét ismertette. Mesélt életének e 
szakaszáról, érintette szakmai múltját, a híres pályatársakat, men-
torokat, a jövőbeli terveit. Egy nagyon szerény, kedves, közvetlen, 
szimpatikus embert ismertünk meg személyében. Köszönjük End-
rei Juditnak a szép délutánt, amit a társaságában tölthettünk, és 
mindenkinek, aki velünk volt ezen a csodás másfél órán.

JUHÁSZ ORSOLYA: IRODALMI BARANGOLÁSOK
Izgatottan, kíváncsian indultunk el a könyvtárban tartandó rendha-
gyó magyar órára. Orsi néni és Ildi néni nagy szeretettel fogadott 
minket. Kényelmesen elhelyezkedtünk a gyerekeknek kialakított 
kisteremben. Három mesekönyvet mutatott be nekünk Orsi néni, 
amelyekből izgalmas, érdekes részleteket hallhattunk. A tréfás, vic-
ces átköltött verseken is nagyon jól szórakoztunk. Köszönjük, hogy 
részt vehettünk ezen az érdekes, élményekben gazdag órán. Ha 
lesz még ilyen alkalom, legközelebb is örömmel megyünk!
(3 - 4. osztály tanulóinak élménybeszámolója)

JOÓS TAMÁS ÉNEKMONDÓ
Több mint harminc éve foglalkozik versek megzenésítésével, törté-
neti énekek és népdalok előadásával. Országszerte rendszeresen 
fellép gyermekműsoraival, éneklő történelemóráival, vagy éppen 
táncházi muzsikáival. Korabeli hangszereken (koboz, tekerő, ci-
tera, furulya) kísért műsorai révén egyfajta időutazáson vehetnek 
részt a gyerekek. Nálunk az alsó tagozatos diákoknak az „Űveggo-
lyók” címmel megjelent CD-jéről énekelt.

BÁNVÖLGYI HELGA
Házi készítésű egészségmegőrző termékeket előállító Bánvölgyi 
Helga gyógyszerész, mentálhigiénés szakember: „Egészség-
megőrzés gyógynövényekkel és más házi praktikákkal” címmel 
tartott előadást a Murgács Kálmán Művelődési Ház nagytermében. 
Helga filozófiája egyszerű: hisz abban, hogy tiszta, természetes, ha-
zai alapanyagokból tud a szervezet számára is egészségfejlesztő, 
a környezetet nem károsító, minőségi házi szereket, termékeket 

INGYENES betegségmegelőző és 
egészségfejlesztési programok 
Székkutas, Hódmezővásárhely, Mártély és Árpádhalom há-

ziorvosi körzeteinek részvételével zajlik az a Magyar Állam és 
az Európai Unió által is támogatott kezdeményezés, amelynek 
keretében az alapellátást végző háziorvosok és további köz-
reműködő szakemberek olyan együttműködő hálózata kerül 
kialakításra, amely a hagyományosan kínált gyógyító, akut és 
sürgősségi orvosi ellátás mellett betegségmegelőző és egész-
ségfejlesztési tevékenységeket is végez. A praxisközösség tagjai 
által nyújtott ingyenes egészségügyi felmérések mellett gyógy-
torna, dietetikai, pszichológiai és mentálhigiénés szolgáltatások 
is igénybe vehetők!

A részletekért kérjük, forduljon bizalommal a praxisközös-
ségben résztvevő háziorvosokhoz!

A PRAXISKÖZÖSSÉGBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ  
ORVOSI PRAXISOK:

Körzet Cím
Praxist vezető 

orvos

Székkutas 
1. sz. körzet

Székkutas,  
Bem u. 1.

Dr. Bakos Attila 
István

Székkutas 
2. sz. körzet

Székkutas,  
Bem u. 1. Dr. Urbán Eszter

Hódmezővásárhely 
4. sz körzet

Hódmezővásárhely
Lázár u. 10.

Dr. Pusztai  
Henrietta

Hódmezővásárhely  
5. sz. körzet

Hódmezővásárhely
Agyag u. 11

Dr. Cs. Szabó 
Zsuzsanna

Hódmezővásárhely  
8. sz. körzet

Hódmezővásárhely
Rárósi út 13. Dr. Bálint László

Hódmezővásárhely  
9. sz. körzet

Hódmezővásárhely
Jókai  u. 45. Dr. Grezsa István

Hódmezővásárhely  
16. sz. körzet

Hódmezővásárhely
Medgyessy F. u. 6/C.

Dr. Spiák  
Mariann

Hódmezővásárhely 
22. sz. körzet

Hódmezővásárhely
Szegfű u. 2. Dr. Kovács Ildikó

Árpádhalom
1. sz. körzet

Árpádhalom 
Petőfi u. 17. Dr. Patvaros Áron

Mártély Mártély  
Rákóczi tér 1. Dr. Botka Dániel

előállítani. Tudását szívesen megosztja másokkal is. Erdőfürdőket, 
gyógynövényszedő túrákat szervez. Egész lényéből árad a segíteni 
akarás. Előadása alatt az általa frissen gyűjtött gyógynövényeket 
megkóstolhattuk, végén vásárolhattunk készített termékeiből.
Az itt felsorolt előadók a Községi Könyvtár meghívására, a Szegedi 
Somogyi-könyvtár és Székkutas Községi Önkormányzat támogatá-
sával jutottak el településünkre.

KÖSZÖNJÜK!

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS DJP PONT SZOLGÁLTATÁSAI 

 

Kölcsönzés

Helyben olvasás – kézikönyvek,

Könyvtárközi kölcsönzés

Számítógép-használat

 
Könyvtárunk 

Negyedévente érkeznek új könyvek minden korosztály számára

Gyertek el, próbáljátok ki új fejlesztő játékainkat, mer

Hétfőtől – 

6821. Székkutas, Vásárhelyi út 14.

e
 
 
A szolgáltatásokat a könyvtár teljes nyitvatartási idejében igénybe lehet venni.

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS DJP PONT SZOLGÁLTATÁSAI 
ÉS RENDEZVÉNYEI 

 
Kölcsönzés – könyvek, a folyóiratok régebbi számai; 

kézikönyvek, hírlapok, folyóiratok, gyermek folyóiratok

számai; 

Fejlesztő játékok; 

Könyvtárközi kölcsönzés – állományunkból hiányzik, megkérjük más kön

Rendezvények, 

Internethasználat; 

használat (szövegszerkesztés, táblázatkezelés

Nyomtatás; 

Fénymásolás; 

Szkennelés; 

Faxolás; 

Laminálás; 

Spirálozás; 

Könyvtárunk Digitális Jólét Program Pont is. 

 
Negyedévente érkeznek új könyvek minden korosztály számára

 
Gyerekek!   

Gyertek el, próbáljátok ki új fejlesztő játékainkat, merüljetek el a mesék birodalmában.

 
Nyitvatartási idő 

 csütörtökig: 8 – 12; 12,30 – 16,30 óráig
Péntek: 8 – 14 óráig 

Szombat: 8 – 10 óráig. 
 

Elérhetőségek 
Községi Könyvtár 

6821. Székkutas, Vásárhelyi út 14. 
T.: 62/593-055 

e-mail: konyvtar@szekkutas.hu 

gáltatásokat a könyvtár teljes nyitvatartási idejében igénybe lehet venni.
 
 
 

 

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS DJP PONT SZOLGÁLTATÁSAI 

 

yermek folyóiratok legfrissebb 

más könyvtárból; 

zatkezelés); 

Negyedévente érkeznek új könyvek minden korosztály számára! 

üljetek el a mesék birodalmában. 

16,30 óráig 

gáltatásokat a könyvtár teljes nyitvatartási idejében igénybe lehet venni. 
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Adventi gyertyagyújtásra 
várják a székkutasiakat  

a szökőkúthoz
Az adventi gyertyagyújtást Székkutas Község Önkormány-

zata és a Székkutasi Olvasókör rendezi együtt évek óta. Min-
den adventi vasárnapon egy-egy gyertya fog meggyulladni 
a szökőkúton lévő koszorún, és minden gyertyagyújtás al-
kalmával programmal várják az érdeklődőket. A programok 
részleteiről Szabó Emese települési képviselőt és kulturális 
tanácsnokot kérdeztük. 

„A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minden 
korosztály minden tagja jól érezze magát a vasárnapi alkalmakon” 
– kezdte Szabó Emese. „A cél természetesen az, hogy Székkutas 
közössége, apraja-nagyja együtt várja a karácsonyt, együtt készül 
az ünnepekre, Advent a várakozás időszaka. Az az időszak, ami-
kor elcsendesedünk, kicsit magunkba nézünk, befele fordulunk, 
átértékeljük akár az évet, akár önmagunkat, akár az egész világot. 
Ezeket a gondolatokat, érzéseket nagyon jó megosztani másokkal, 
a közösséggel. Ezért is jött létre ez az eseménysorozat, amelyet 
évekkel ezelőtt a Székkutasi Olvasókör kezdeményezett.”

A Székkutas központjában lévő kör alakú szökőkutat minden 
évben feldíszítik az önkéntesek, a rákerülő gyertyákat pedig hely-
ben öntik ki. Ezeket a gyertyákat minden vasárnap egy-egy intéz-
mény képviselői, civil szervezetek vagy jeles személy gyújtja meg, 
amit egy rövidke műsor kísér. „Az első gyertya lángja december 
1-jén lobban fel, a Székkutasi Olvasókör jóvoltából, a Gregus Máté 
Általános Iskola diákjai fognak közreműködni egy kis műsorral, 17 
órától” – kezdte a programismertetőt a képviselő. „A második gyer-
tya december 8-án gyúl meg. Ekkor már a Mikulás is ellátogat hoz-
zánk egy családi délután keretében, a Murgács Kálmán Művelődé-
si Ház nagytermébe várjuk a vendégeket, előtte pedig kézműves 
műhellyel, arcfestéssel várják majd a látogatókat, gyerekeket, de 
Nokedli Bohóc is eljön hozzánk. Délután 14 órától már elkezdőd-
nek a programok. 16:30-kor pedig megérkezik a Mikulás! 17 órakor 
Szél István polgármester gyújtja meg a második gyertyát. A rövid 
műsorról a Líbor Ilona Óvoda  ovisai fognak gondoskodni.”

„A harmadik héten, december 15-én, más néven, a Remény 
Vasárnapján a katolikus és a református egyházból is várjuk 
azok képviselőit a gyertyagyújtásra” – fogalmazott Szabó Emese. 
„Szentmisével, ünnepi gondolatokkal, zenés műsorral készülünk 
ekkor a székkutasiakat. December 22-én, advent utolsó vasár-
napján a képviselő-testület tagjai fognak gyertyát gyújtani, néhány 
ünnepi gondolatot is megosztanak majd a jelenlévőkkel.

Szeretettel várunk minden székkutasi lakost mindegyik alka-
lomra!” – zárta szavait a képviselő.

Komjáti Ági

Magyar Falu Program 
Székkutason

Székkutas Község Önkormányzata sikeresen pályázott a 
Magyar Falu Program MFP-ÖTU/2019. kódszámú, „Önkor-
mányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogramú pályá-
zati kiírásra benyújtott „Székkutas, Temetői út aszfaltozása” 
tárgyú projektjével. A projekt keretében megvalósul a Székku-
tas 0122/2 hrsz-ú (temetői) út, még fel nem újított, a temetőtől 
a 4419 j. kardoskúti útig tartó közel 500 m hosszúságú útsza-
kaszának burkolatmegerősítése, AC-11 kopóréteggel, 4+1 cm 
vastagságban, valamint az érintett útszakasz mart aszfalttal 
történő padkaerősítése. A fenti fejlesztés összköltsége bruttó 
19 146 347 Ft, mely 100%-ban támogatott tevékenységekből áll.

Székkutas Község Önkormányzata sikeresen pályázatott a Magyar 
Falu Program MFP-FFT/2019. kódszámú, „Temető fejlesztése” című 
alprogramú pályázati kiírásra benyújtott „Temető parkoló kialakítá-
sa” tárgyú projektjével. A projekt keretében folytatódik a temető előtt, 
a személygépjármű parkolóhelyek kialakítása, egészen a vadászház-
zal szemközti kiskapu vonaláig, mintegy 435 m2-nyi felületen, az aláb-
bi műszaki tartalommal: 20 cm földkiemeléssel, 17 cm alap készítés-
sel és 3 cm vastagságú M22 kiékelő réteg beépítésével.

A fenti fejlesztés összköltsége bruttó 4 129 430 Ft, mely 100%-
ban támogatott tevékenységekből áll.

Székkutas Község Önkormányzata sikeresen pályázatott a Ma-
gyar Falu Program MFP-AEE/2019. kódszámú, „Orvosi eszköz” 
című alprogramú pályázati kiírásra benyújtott „Orvosi eszközök 
beszerzése” tárgyú projektjével. A projekt keretében Dr. Bakos 
Attila háziorvos szakmai felügyeletével kiválasztott, olyan orvosi 
eszközök kerültek beszerzésre, melyekre igény volt a felújított 
Egészségház épületében található rendelőkben pl.: Coag S Pot-
rombin-INR meghatározó készülék, Easy Rider és Microlab labor-
készülékek, nővértáskák.

A fenti eszközbeszerzés összköltsége bruttó 1 478 705 Ft, mely 
100%-ban támogatott tevékenységekből áll.

Véradás Székkutason
2019. október 30-án a Magyar Vöröskereszt Hódmezővásárhe-

lyi és Székkutasi Szervezete véradást szervezett a Murgács Kál-
mán Művelődési Házban. Közel 50 véradó jelent meg, hogy karját 
nyújtsa az életmentő véradásra.

Köszönetet mondunk Székkutas Község Önkormányzatának, 
a Herbária Zrt. székkutasi üzemének, az Új Élet Mezőgazdasági 
Szövetkezetnek, valamint a Csizmadia Pékségnek a lebonyolítás 
során nyújtott támogatásért.

Továbbá köszönetet mondunk a véradóknak és az önkénte-
seknek, akikre jövőre is számítunk.

A 2020-ra tervezett véradások pontos dátumát a Kutasi Hírek 
januári számában fogjuk közölni. 

Magyar Vöröskereszt Székkutasi Szervezete
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Minden jog fenntartva!

A kötelező szakmai gyakorlatomra eredetileg mint front 
desk gyakornok pályáztam a Greenbrier Resorthoz az Ameri-
kai Egyesült Államokban. Azonban a félév alatt nemcsak mint 
’front desk agent’ dolgozhattam, hanem mint rotációs gyakor-
nok, további három pozícióba is betekintést nyerhettem.

A szemeszter második felében a következő pozíciókban dolgoz-
hattam: concierge, Windsor concierge és housekeeping supervi-
sor. Másfél hónapot concierge-ként dolgoztam a resort fő pultjánál 
közvetlen a recepció mellett. Szerencsére hamar beleszoktam az 
új munkabeosztásba, hiszen ekkor már 3 hónapja ismertem a re-
sortot mint front desk agent. Ami kihívást jelentett, az új számító-
gépes programok használatának elsajátítása. Az éttermi rezerváci-
ókért az OpenTable volt felelős, a programok foglalásakor a Spa-t 
használtuk, valamint golf ’tee time’-ok szervezésekor az EZ-Links 
alkalmazása volt kötelező. Concierge-ként az nagyon tetszett, hogy 
különböző eseményeknél, mint születésnapok, évfordulók, is részt 
vehettem a szervezésben.

A kedvenc pozícióm a Windsor concierge volt, amikor egy pri-
vát klubban – Windsor Club – dolgoztam, mint személyes concier-
ge. Egy külön szárnyért feleltünk, és a vendégek megérkezése előtt 
már minimum két héttel korábban el kellett kezdeni a programter-
vük összeállítását, a rezervációjuk elkészítését. Itt sokkal több fele-
lősséget kaptunk, közvetlenül manager nem volt felettünk, az esti 
beszámolókban értesítettük a managereket, ha valami probléma 
történt, amit orvosulnunk kellett. Windsor concierge-ként ötvöz-
hettem a recepción tanultakat a concierge feladatokkal. A klubban 
a vendégeket személyesen fogadnunk kellett a főbejárat előtt, és 
elkísérni a mi szárnyunkra a check-in lebonyolítására, valamint az 
elutazásuk előtt is nekünk kellett a számlákat leellenőrizni, további 
check-out teendőket végrehajtani és segíteni a sikeres hazautazá-
sukban.

Az utolsó két hét alatt a housekeeping supervisorok munkáját fi-
gyelhettem meg. Érdekes volt, hogy más szemszögből is láthattam, 
amikor egy vendég idő előtt akart egy szobát elfoglalni és hogyan 
kellett ezt orvosolni a housekeeping részlegen belül. Megtanulhat-
tam, milyen műszakok vannak, valamint hogy hogyan osztják ki a 
szobákat takarításra a dolgozók között.

Augusztusban és szeptemberben hosszabb kirándulásokra is el-
mehettem. Augusztus közepén egy hét szabadságom alatt elutaz-
tam északra, az Ontario-tó környékére, és többek között Toronto 

Első külföldi front desk gyakornokként  
a Greenbrier Resortnál (2. rész)

városát fedezhettem fel. Kedven-
ceim közé tartozott a Kensing-
ton market sokszínűsége, a CN 
tower tetejéről a csodálatos esti 
panoráma és egy közeli szigetről 
a metropolitan partvonal látké-
pe. 

A szerződésem lejárta után 
pedig elutaztam Las Vegasba, 
ahol a környéket bejártam. Töb-
bek között elmentem a Hoo-
ver-gáthoz, túráztam a Bryce és 
Zion Nemzeti Parkban, lenéztem 
a Grand Canyon hasadékába, le-
ültem a Horseshoe Bendet meg-
csodálni, sétáltam az Antalope 
Canyon mélységében egy helyi 
indián törzstag vezetésével, a 
Red Rock Canyonban tekertem egy elektromos biciklivel valamint 
a világ legmagasabb óriáskerekűjéről néztem meg a las vegasi ho-
teleket.

Ahogy a beszámolóm második részében írtak is igazolják, nem-
csak szakmailag fejlődhettem, de Észak-Amerikán belül is számos 
új helyet láthattam élőben. Mindenképpen hasznos és élmények-
kel teli volt a gyakorlati félévem. A hotelben pedig jó barátságokra 
és kapcsolatokra tettem szert.    

Molnár Krisztina


