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5. oldal5. oldal

Döntöttek az önkormányzati kft.-rõl
Az elmúlt testületi ülésrõl került elnapolásra az önkormányzati kft.-vel kapcsolatos hatá-

rozathozatal, amely teljes körû segítséget és támogatást jelent majd a településnek az esz-

közbeszerzéseken, a munkaerõ közvetítésen, termelésen és értékesítésen keresztül.

Megválasztották a kft. tisztségviselõit is. (Írásunk a 3. oldalon)
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Eredményesen pályázott a település
A takarékos gazdálkodás-

nak köszönhetõ, hogy a ta-

valyi évet hiány helyett ered-

ménnyel zárta a község – je-

lentette ki a Gondozási Köz-

pontban április 19-én tartott

lakossági fórumán Szél Ist-

ván polgármester.

A székkutasi fejlesztések

között említette a programot,

amelynek keretében a tele-

pülés 10 millió forint kerettel,

míg a kistérség további 125

milliós kerettel valósíthatja

meg az egészséges életre ne-

velõ programját, amellyel

egyes szakorvosi rendelések

heti rendszerességgel elérhe-

tõk lennének Kutason is. Há-

romszázmilliós kerettel kiírt

pályázat nyújthat fedezetet a

mûvelõdési központ teljes fel-

újítására, amelynek tervei már

készülnek.

A tavalyi év költségvetésé-

nek tervezésénél még 40 mil-

lió hiánnyal számoltak, a taka-

rékos gazdálkodásnak és az

állami segítségnek köszönhe-

tõen pozitív eredménnyel zár-

ta a település 2011-et. Szék-

kutas a korábbi éveknél jóval

kevesebb hitelt vett fel. Az

idén hiánnyal nem számol-

nak, illetve fenntartási hitel

felvételére sem kerül sor –

tette hozzá Szél István.

A lakosok kérték, hogy a

rendõrség gyakrabban ellen-

õrizze a Vásárhelyi utca – Bem

utca környéki garázssort, ahol

nagy sebességgel hajtanak a

jármûvek, míg Tóth Lajos fel-

vetette: a Nádas vendéglátó-

hely nem szépíti a település

képét, és jónak látná, ha me-

legkonyhás vendéglátóhely is

üzemelne Székkutason. Szél

István válaszában kifejtette:

melegkonyhás étterem mûkö-

déséhez megfelelõ forgalom

is kellene, viszont rövidesen

kerthelyiséggel is rendelkezõ

cukrászda fog nyílni. A Nádas

kisajátítására nem volt pénze

a településnek, de a 47-es fel-

újítása során – amely állami

beruházás – mód lehet arra,

hogy a kérdés véglegesen

megoldódjon.

Kirabolták a temetõt, ellop-

ták a harangot – hangzott el a

fórumon. A felháborító eset

kapcsán a polgármester kije-

lentette: csak olyan harang

beszerzésére lesz lehetõség,

amelyet a szertartásokat köve-

tõen biztonságos helyre lehet

vinni. A temetõben lévõ sírok-

nak egytizede nincs megvált-

va – hívta fel az intézkedésre

igényt tartó állapotra a figyel-

met Szél István.

A hónap kérdése:

Meg van elégedve a helyi kulturális rendezvényekkel?
S z a b ó

Imréné a

Mágocsi út

egyik ta-

n y á j á b a n

él, háztar-

tásbeliként

két fiát ne-

veli, akik a község iskolájába

járnak, ahol mindig színvona-

las ünnepséggel köszöntik a

karácsonyt és a farsangot, és

mindig részt vesznek a Mezi

fesztiválon, amelyen az idén is

ott lesz az egész család.

Simkó Antalné a Herbáriá-

ban dolgozik tasakolóként. A

kultúrházban sok rendezvényt

tartanak, a dalkör is sok helyi

rendezvényen fellép, és úgy

tudja, idén nyáron is meg-

rendezik a Mezi Fesztivált.

Várja már a lovas és motoros

felvonulást is, amely színes

programja Székkutasnak. A

l e g t ö b b

programon

családostul

v e s z n e k

részt férjé-

vel, és két

gyermeké-

vel, Krisz-
tiánnal és

Orsolyával. Az olvasókör is jó

programokat szervez, voltak

felolvasó délutánok, és nem-

sokára sor kerül Labozár Tóni
bácsi könyvének a bemutató-

jára is.

Héjjáné

Baksa Eri-

ka a mûve-

lõdési köz-

p o n t b a n

mûködõ vi-

rágbolt ela-

dója, aki

szívesen emlékszik a nyitott

esték sorozatra, amelynek

vendége volt Labozár Antal

mellett az országos tv-csator-

nához került, székkutasi szü-

letésû Héjja Anett is. A kiállítá-

sokat is meg szokta nézni, de

szereti a színházi elõadásokat

is, a községben van egy közel

húszfõs csoport, akik a Sze-

gedi Nemzeti Színházba vál-

tottak bérletet.

Fehér Imréné a helyi olva-

sókör oszlopos tagja, és a he-

lyi rendezvényeken rendsze-

resen részt vesz. Meg van elé-

gedve ezekkel, de szerinte a

f ia ta lokat

kellene fel-

rázni a

diszkós vi-

lágból, és

b e c s a l n i

õket az ol-

vasókörbe.

Úgy tudja, hogy alakulóban

van egy színjátszó csoport, de

hogy mennyire aktívak ott a

fiatalok, azt már nem tudja.

Kiemelte a Mezi Fesztivált,

amelyet nagyon jó rendez-

vénynek tart. 
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Döntöttek az önkormányzati kft.-rõl
Soron következõ testületi

ülését tartotta április 25-én

délután Székkutas képvise-

lõtestülete. Az egyik legfon-

tosabb döntés is megszüle-

tett, önkormányzati kft.-t

alapít a község, errõl már

korábban határoztak, a

tisztségviselõkrõl pedig

most szavaztak.

Az ülésen a 2011-es év költ-

ségvetésérõl is beszámoló

hangzott el, valamint döntöttek

arról is hogy a település idén is

pályázatot nyújt be a önhibáján

kívül hátrányos helyzetû önkor-

mányzatok támogatására kiírt

alaphoz. A szükséges doku-

mentációk pont az ülés napján

jelentek meg, így rohamtem-

póban készült a pályázat az áp-

rilis végi beadási határidõ miatt.

A képviselõk összefoglaló

jelentést is meghallgattak,

amely a 2011-es év belsõ

ellenõrzésérõl szólt, és amely-

ben a fellelt kifogásokat is

megismerhették.

Szél István polgármester

beszámolt a kistérségi ivóvíz-

minõség-javító programmal

kapcsolatos pályázatról, mely-

nek köszönhetõen a csatorná-

zással egy idõben megújul és

javul a község ivóvíz minõsé-

ge. A meglévõ kutak közül az

egyes számú mellé kerül új

kút, ami modern tisztítóberen-

dezéssel lesz ellátva. A mun-

kálatokat pedig igyekeznek a

csatornázás idejére idõzíteni,

hogy csak egyszer kelljen fel-

ásni a település útjait. A vár-

ható beruházás kis mértékû

vízdíj emelkedéssel fog járni,

tette hozzá Szél István. Ugyan-

csak a polgármester számolt

be arról, hogy a településen

újságírók jártak, ennek kö-

szönhetõen Piroschka témá-

ban cikk jelent meg a Bors

címû napilapban, valamint a

TV2 Tények címû mûsora

készített riportot Székkutas

Piroschka kultuszhoz kötõdõ

turisztikai terveirõl.

Az elmúlt testületi ülésrõl

került elnapolásra az önkor-

mányzati kft.-vel kapcsolatos

határozathozatal, amely teljes

körû segítséget és támogatást

jelent majd a településnek az

eszközbeszerzéseken, a mun-

kaerõ közvetítésen, termelé-

sen és értékesítésen keresztül.

Megválasztották, méghozzá

egyhangúlag a kft. tisztségvi-

selõit, így a felügyelõ bizottság

tagjai lettek Dajka Andrásné,
Rostás János települési kép-

viselõk, valamint Rostás Péter

alpolgármester. Az önkor-

mányzati tulajdonú cég ügyve-

zetõ igazgatójává Rostás Tibor
településfejlesztési ügyintézõt

javasolták, aki 1 Ft-os javadal-

mazásért vállalta a feladatot. A

felügyelõ bizottság tagjai

ugyancsak ellenszolgáltatás

nélkül vállalták a munkát.

Díszpolgárunkról

Lacika, a községünknek hûséges lakója
Gondját, baját mindenkinek tüstént felkarolja
Pónifogat a szekere gumis a kereke
Kis lovakat fog elibe, szürke vagy fekete.

Szánt, vet velük, boronál is, hengerel is ha kell
Õ nélküle nincs majális, azon is remekel
Sárguláson lovas napon fogatosok dísze
Büszkén hajtva ül a bakon, messzire száll híre.

Örök szolgaság a sorsa, Erzsike a párja
Õ a háznak az orvosa, gondját reperálja
Kettõezer tizenkettõ jeles év lett náluk
Ünnepelve, együtt ülve összeérve válluk.

Egyhangúlag díszpolgárrá javalta a falu
Itt a helyi önkormányzat volt a leghûbb tanú
Kitüntetéssel kezében köszönetet mondott
Örömkönnyekkel szemében kissé meghatódott.

Mit mondhatnánk ezek után kedves hû polgárunk
Bajban leszünk, megkeresünk, rád mindig számítunk
Azt kívánjuk, hogy a gyeplõt ki ne add kezedbõl
A jó isten adjon erõt, áldást az egekbõl.

Labozár Tóni bácsi a székkutasi prímás

Székkutas, 2012. március 15.

Meghívó!
„A kezünkben virágcsokor,

kis szívünkben szeretet.

Megköszönjük, azt a sok jót,

amit kaptunk tõletek.

Óvónéni, jaj de sokszor

Az öledbe vettél,

Vigasztaltál, mikor sírtam,

vagy velem nevettél.”

– Tóth Juli: Óvodai búcsúzó –

A HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda
Gregus Máté Tagintézmény Óvodai egysége szeretettel
meghívja Önt és kedves családját a 2012. június 2-án,
szombaton megrendezésre kerülõ ballagási ünnepségre.

Helyszín: Óvoda, Murgács Kálmán utca 20.

Idõpont:  9 óra Ficánka csoport
10 óra Százszorszép csoport
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Egészségesebben és harmóniában a természettel
A székkutasi általános iskolában április 22-éhez közeli

idõpontban hagyományosan megemlékeznek a Föld

Világnapjára, olyan programokat szerveznek, amelyek a

Föld védelmét szolgálják. Az intézményben zajló projekthét

részeként április 20-án délután vetélkedõt szerveztek a diá-

koknak.

A vetélkedõn egészséges

életmóddal, a víz, a föld és a

levegõ védelmével, nemzeti

parkjainkkal, természeti érté-

keinkkel kapcsolatos kérdé-

sek szerepeltek, a környezet-

tudatos magatartásra nevelést

szem elõtt tartva – tudtuk meg

Tembel Tibor intézményveze-

tõtõl.

A projekthét során két felsõ

tagozatos osztályt tanórai ke-

retekben is bevontak ezeknek

az ismereteknek az oktatásá-

ba. Tanórán kívüli tevékeny-

ségként ellátogattak a gyógy-

és fûszernövényeket elõállító

Herbária üzemegységbe. Ke-

rékpártúrát is tettek a kardos-

kúti pusztába.

Amerikai vendég járt 
az iskolában

Minnesota Államból érke-

zett Jo Anne Zoff, a Global Vo-

lunteers önkéntes szerveze-

ten keresztül Magyarországra,

hogy segítsen a gyerekeknek

az angol tanulásban.

Az önkéntes szervezethez

általában nyugdíjasok csatla-

koznak, akik járják a világot és

próbálnak segítséget nyújtani.

Európába azért jönnek, hogy

az angolul tanuló diákoknak

gyakorlási lehetõségük legyen

tanulni, egy angol anyanyel-

ven beszélõtõl – mondta Né-
meth Kata angoltanárnõ.

Családi események
Április hónapban születés nem volt.

Elhalálozás: Gulyás Pál Székkutas, VII. körzet 31.

Nem mindennapi vendégük volt április 25-én a székkutasi

általános iskola diákjainak, hiszen egyenesen az Amerikai

Egyesült Államokból érkezett Jo Anne Zoff önkéntes, aki egy

napot töltött az intézményben, és vele közösen tanulhatták

a gyerekek az angolt.
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Anyák napja az oviban,
két felvonásban

Május a legszebb tavaszi

hónap, melynek elsõ vasár-

napja anyák napja. Folya-

matosan készültek az óvo-

dában erre az ünnepségre,

amelyet május 7-én, hétfõn

délután tartottak meg.

A kiscsoportosok egy igazi

tavaszi dalcsokrot és verseket

adtak elõ. Minden szülõ jelen

volt az ünnepségen, mondta

el Kecskeméti Károlyné óvo-

davezetõ. A nagycsoportosok

lakodalmas keretbe foglalták

a mûsort, a versek és énekek

pedig a felnõtté válásról,

szülõktõl való elválásról és

búcsúról szóltak. Itt is minden

szülõ jelen volt. Így, hogy két

csoportban rendezték meg az

ünnepséget, mindenkinek

megfelelõ helye volt.

Ovizsaru Program
Székkutason is

Az Ovizsaru Programot

Székesfehérváron dolgozták

ki, és ezt adaptálták Csong-

rád megyében 2010-ben.

2011 elején a székkutasi

óvoda is csatlakozott a

programhoz.

A program egy bûn- és bal-

esetmegelõzõ program, amely

a gyermekek életkori sajátos-

ságait figyelembe véve féle-

lemkeltés nélkül a magabiztos

viselkedést erõsíti meg, tuda-

tosítja a veszély elkerülésének

lehetõségeit. A helyes és biz-

tonságos viselkedést mélyíti el.

Megismerteti velük az

önállóság lényegét, a felelõs-

ségtudatot, a problémameg-

oldás lehetõségeit. Megmu-

tatja a gyerekeknek, hogy a

rájuk leselkedõ veszélyhely-

zetekben mit kell tegyenek,

hiszen a szülõk nem lehetnek

mindig mellettük.

A program hat témakört

dolgoz fel. Foglalkozik az

ismerkedés szabályaival, a

szabályok, utasítások betartá-

sának fontosságával, az ide-

gen személlyel való találkozás

és az ajándék elfogadás, az

egyedül otthon tartózkodás

szabályaival, a veszélyfor-

rásokkal a lakásban, a testi

épség védelmével és meg-

óvásával, végül a közlekedés

szabályaival.

Általában a nagycsoporto-

sokhoz szól ez a program, de

Székkutason a nagy és a

középsõ csoportban lett beve-

zetve, mivel részben osztott

csoportról van szó.



III. évfolyam 5. szám6
Civil pálya

Idén pályázati támogatással valósul meg a Lovasnap
A Lovas Klub 2000-ben

alakult Székkutason 15-20

fõvel, azzal a céllal, hogy a

lovas gazdák összefogva

közelebb hozzák a lótartást

a mai generációhoz, és hogy

megõrizzék a lovas hagyo-

mányokat. A tavaly egyesü-

letté alakult szervezet javá-

ban készül kiemelkedõ ren-

dezvényére, a május 26-i

Lovasnapra.

Fehér Imre elnök lapunk-

nak elmondta, hogy rend-

szeres résztvevõi az óvodai,

iskolai kirándulásoknak, a

Sóshalmi és a Székkutasi

Olvasókör arató ünnepségé-

nek, továbbá a falusi turiz-

must is igyekeznek kiszol-

gálni. Megalakulásuk óta

minden évben megrendezik a

Lovasnapot illetve a Lovas-

bált. Büszkén említette, hogy

a nevükhöz fûzõdik az elsõ

civil gyermeknap megszer-

vezése a községben. Azóta

további szervezetek is bekap-

csolódtak ebbe, de a lovagol-

tatás és sétakocsikázás mai

napig népszerû eleme az ese-

ménynek. Kezdeti idõkben

még lovas tábort is szerveztek

gyerekeknek, ahol a lóval való

bánást, a lovaglást megtanul-

hatták, valamint megismer-

hették a lovas felszereléseket.

Az idõk során voltak kilépõ

tagjaik, és új tagok is csatla-

koztak, így a létszám állandó-

nak mondható. Versenyeken

is szoktak indulni. Elõször a

helyi rendezvényeken illetve a

környezõ településeken száll-

tak versenybe, idõvel póni

kategóriában megyei bajnok-

ságon is indultak, volt, mikor

három fogatuk is. A pónisok

azóta is aktívak, szorgalmasan

járnak versenyekre Csongrád

és Békés megyébe, sõt a

régión túlra is, és szépen

megállják a helyüket. Amúgy

általában félvér illetve lipicai

jellegû lovaik vannak.

Tavaly nagy megtisztelte-

tésnek vették a felkérést, hogy

a Japánból érkezett gyereke-

ket megkocsikáztassák. Fehér

Imre szerint a gyerekek na-

gyon élvezték, hogy még a

hajtással is megpróbálkozhat-

tak, szinte nem tudtak elsza-

kadni a lovaktól.

A lovasbál megszervezé-

sekor nem a bevételszerzés a

fontos, a jó szórakozás, a fiata-

lok helyben tartása a cél. Az

utóbbi években Szilveszterre

idõzített rendezvényen együtt

mulatnak ifjak és vének.

2011-ben határozták el,

hogy a Lovas Klubot egyesület-

té alakítják, és pár hónapon

belül adódott számukra egy

pályázati lehetõség. A Leader

pályázatot az önkormányzat

segítségével készítették el.

Egymillió forintot nyertek, amit

a május 26-án megvalósuló

XII. Lovasnapra fordítanak.

A Lovasnap 8.30-kor zenés

ébresztõvel, a fogatok felvo-

nulásával indul. Az ünnepé-

lyes megnyitót követõen kez-

dõdik a pályabemutató, majd

az akadályhajtás két részlet-

ben, de lesz fuvaros verseny

is gumis kocsik számára. A

nap eseményeit csikósbemu-

tató és egyéb látványos lovas

programok is színesítik. A

lovaspályán zajló programok

az eredményhirdetéssel vé-

get érnek, de a Mûvelõdési

Házban folytatódik a mu-

latság, a nagymágocsi ma-

zsorettek adnak mûsort,

utána pedig Koltai Zoltán
nótaénekes és zenész társai

gondoskodnak a jó hangulat-

ról.

Székkutasi Magazin
június 1-jén, pénteken 13.15-kor

a Rádió 7 mûsorán

az FM 97,6 és 107.0 MHz-en!

Hírek, aktualitások, 

események a község életébõl!
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Véget ért a Kattints Nagyi

tanfolyam. Az utolsó csoport

május 10-én, csütörtökön fe-

jezte be a tanulást, és ekkor

átadására kerültek az ok-

levelek is.

A program résztvevõje, Ju-
hász Nagy Jánosné Klári el-

mondta, hogy számára az

alapismeretek elsajátítása

volt a fõ cél. Használt már

számítógépet, amiben a fia

segített neki, de a tanfolyam

révén már egyedül is tud

tájékozódni az internet vilá-

gában, és megtanulta a fájl

csatolásokat, a képek menté-

sét és az e-mail kezelést is.

Klári elmondta azt is, hogy

nagyon sok minden, amire

szüksége van, megtalálható a

világhálón. A távoli családtag-

okkal és barátokkal való kap-

csolattartásban is segít neki

az internet.

A tanfolyamot Varga Árpád
Attila tartotta, aki mindent

megtett annak érdekében,

hogy a résztvevõk sikeresen

elsajátítsák az alapokat. Ter-

mészetesen voltak olyanok is,

akiknek kicsit több idõ kellett

az ismeretek megszerzésé-

hez, és akik még soha nem

ültek számítógép elõtt, õk is

sikeresen tudtak például e-

mailt küldeni.

A kutasi gyerekek tovább
jutottak a megyeibe

Április 27-én délután,

jóval ebédidõ után ismét

megtelt a hódmezõvásárhe-

lyi Klauzál Gábor Általános

Iskola Nádor Utcai Tagintéz-

ményének ebédlõje, ahol a

Madarak és Fák Napja Vá-

rosi Természetismereti Ve-

télkedõ megnyitóját tartot-

ták. A 13 csapatnak 13 állo-

mást kellett teljesíteni.

Évek óta ebben az iskolá-

ban rendezik a vetélkedõt,

amelyre a város összes iskolá-

jából 3 fõs csapatokat vártak –

tudtuk meg Gärtner Erika
tanítónõtõl, aki kolléganõjével

Ungor Edinával együtt látta el

a szervezõi feladatokat. A kel-

lemes, játékos, de ugyanakkor

hasznos ismeretekben bõvel-

kedõ délutánnak tétje is volt,

hiszen itt dõlt el, kik jutnak

tovább Vásárhelyrõl a megyei

fordulóba, amelyet Mórahal-

mon rendeznek majd meg.

A feladatok az év fája és az

év madara köré csoportosul-

tak. Az egyik állomáson példá-

ul székely rovásírással írt szö-

veget kellett megfejteni, más-

hol madarakat kellett a hang-

juk alapján felismerni, illetve

megint máshol több kép közül

az év madarát, az egerészöly-

vet illetve a fészkét, vagy ép-

pen az év fáját, a zselnice-

meggyet, valamint virágát és

termését kellett kiválasztani,

de a diákok a saját készítésû

kitûzõikkel is versenyeztek.

A 13 nevezett csapat közül

5 csapat jutott tovább a me-

gyei vetélkedõbe, köztük a

székkutasi HTKT Gregus Máté

Tagintézmény Kamilla csapa-

ta is Kovács Enikõ, Bánfi Kata
és Angyal Léna felállásban.

A Községi Könyvtár és a Székkutasi Olvasókör
köszönetét fejezi ki

a LLaabboozzáárr  AAnnttaall  EEggyy  pprríímmááss  vvaalllloommáássaa c. verses
kötetének megjelenését segítõ megrendelõknek.
A könyv 208 oldal terjedelemben jelenik meg. 

További elõfizetés a Könyvtárban és Civil vezetõknél
1500 Ft/példány.

KKöönnyyvvbbeemmuuttaattóó  22001122..  jjúúlliiuuss  1144--éénn  
a Mezi-fesztiválon a Sportpálya nagyszínpadán lesz.

A számítógép használat élményei
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Száznál is többen járták
a tánc világnapján

Százharmincnál is több

táncos lépett április 29-én

délután a Székkutasi Mûve-

lõdési Központ színpadára.

A Székkutasi Olvasókör

meghívását fogadták el az

orosházi és vásárhelyi tán-

cosok, akik a helyi kicsikkel

együtt a zsúfolásig megtelt

nézõtér elõtt mutathatták be

produkcióikat.

Kovácsné Rostás Erzsébet,
a Székkutasi Olvasókör elnö-

ke elmondta: negyedik alka-

lommal rendezték meg a Ha-

gyományõrzõ Gyermek Tánc

Gálát, amely az idén a sze-

rencsés módon vasárnapra

esett tánc világnapján ke-

rülhetett sorra. A délutánon a

székkutasi Napsugár csoport

Rábaközi táncokkal készült,

de a házigazdák színeit

képviselték a Silver Team

Táncegyüttes fiatal verseny-

táncosai is.

Elfogadta a székkutasiak

meghívását az orosházi Eöt-

vös József Katolikus Általános

Iskola és Óvoda „Kaláris”

Néptánc csoportja, valamint a

fellépõk elõtt a néptánc fel-

nõtt változatát az Árendás

Néptánc Együttes tagjai mu-

tatták be.

A Bessenyei Ferenc Mûve-

lõdési Központ négy gyermek-

csoportja is fellépett a gálán.

Szakács Zoltán büszke apu-

kaként kislánya produkcióját

készült lefotózni, amikor meg-

szólítottuk. Mint elmondta, az

ötéves Szakács Barbara egész

nap készült a fellépésre, szé-

pen felöltözött, és mindenkit

értesített a mûsor idõpontjáról,

nem hiába: szinte az egész csa-

lád eljött a vasárnapi fellépésre.

MEGHÍVÓ
egy felejthetetlen délutánra, ami csak rólatok, 

gyerekekrõl szól, fogadjátok szeretettel és 
gyertek el a székkutasi

GYERMEKNAPRA  
2012. június 02. (szombat) 14-18 óráig. 

Programok:
• Aszfalt rajzverseny, nemcsak ügyes kezûeknek,
• ügyességi játékok, ügyes kezûeknek,
• arcfestéssel szépítheted, vagy álcázhatod magad,
• ugrálóvár 14-17 óráig,
• rejtvényekkel, totókkal csiszolhatod az elméd,
• lovagolhatsz, lovas kocsikázhatsz, ha szereted a
lovakat,
• a sportpályán motorozhatsz veterán és szuper
motorokkal, ha hozol magaddal sisakot,
• palacsintasütés, nemcsak eheted, sütheted is.

Mûsor:
16,30 - 17,30 között Savanya István
megzenésített versekkel,
17,30-tól Molnár Imre bûvész varázslatos
trükkökkel szórakoztat benneteket.

Mindezt ingyenesen kapod!
Lesz cukor, játék és fagyi árus!

Megannyi élmény, megannyi vidámság, megannyi
finomság vár: a Víztorony és az Egészségház

melletti területen.

Belépõ: egy mosoly!

Szeretettel vár: 
a Nyugdíjas Klub, a Lovas Klub,
az Olvasókör, és a Motoros Klub


