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A terror és az elnyomás elleni küzdelemre
emlékeztek Székkutason

1956 nélkül ma Európa sem lenne az a szellemi, gazdasá-

gi és politikai közösség, melyben Magyarországnak helye

van – hangsúlyozta Szél István, Székkutas polgármestere a

településen tartott 1956-os forradalom és szabadságharc

tiszteletére rendezett megemlékezésen.

Az '56-os forradalom és szabadságharc emléke elõtt

tisztelgett Székkutas lakossága október 23-án. Az ünnepélyes

megemlékezés délelõtt kilenc órakor vette kezdetét a Római

Katolikus Plébánia Templomban, ahol egy ökumenikus áldó és

könyörgõ imádsággal fejezték ki tiszteletüket a résztvevõk. Az

ünnepség a székkutasi Mûvelõdési Ház elõtt folytatódott,

zászlófelvonással és az '56-os emlékmûnél koszorúzással. A

helyi Gregus Máté Általános Iskola diákjai „A forradalom napjai"

címmel egy zenés irodalmi összeállítást is elõadtak.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján Szél Ist-

ván polgármester tartott beszédet, amelyben kifejtette: október

23-a nem csak nekünk, hanem a huszadik század világtörténe-

tében számos népnek közös ünnepe. E nap a terror és az elnyo-

más elleni hõsi közdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet.

- '56 nélkül ma Európa sem lenne az a szellemi, gazdasági és

politikai közösség, melyben Magyarországnak helye van - hang-

súlyozta Szél István.

A több mint százfõs tömegbõl Kosztolányi Istvánné kéré-

sünkre elmondta, bár az '56-os forradalom idején még nagyon

fiatal volt, de kötelességének érzi, hogy minden évben

tiszteletét tegye annak emléke elõtt. Horváth Petra

Harmonikaszó járta át Székkutast
Megtelt a székkutasi Mûvelõdési Ház muzsikakedvelõk-

kel, hisz november 9-én délután a Harmonika Klub tartotta

meg éves zenés estjét, melyhez idén az Országos Olva-

sókörök rendezvénye is csatlakozott.

Kiss Sándorné, a Harmonika Klub vezetõje elmondta, már

hagyományként él a településen, hogy minden évben tartanak

egy zenés, nótás estet. A lakosok nagy örömére szolgál a

rendezvény, hisz egy közös kis hangulatos mulatságra mindenki

kapható.

- A mûsor két részletbõl állt, amelyhez a Szegedi Harmonika

Klub is csatlakozott fellépésével. A rendezvényre nagy

tiszteletünkre még Torontálvásárhelyrõl is érkeztek vendégek -

fejtette ki Kiss Sándorné.

Szél István ünnepélyes nyitóbeszédében kiemelte, nagy

örömére szolgál, hogy ennyi érdeklõdõ jelent meg a

programon. Hozzátette: ennek a szép napsütötte õszi napnak

csak a nótázásról és a szórakozásról kell, hogy szóljon.

Természetesen a településvezetõ köszöntötte az Olvasókörök

Szövetségének Társelnökeit, Simon Imrénét, illetve Deák Györ-

gyöt is, akik két napot töltöttek Székkutason.

A rendezvényen Tóth Lajosné helyi lakossal is beszélgettünk,

aki elmondta, minden évben ellátogat erre az eseményre, hisz

a zene nagyon közel áll a szívéhez.  

Mészáros Jánosné Vásárhelyrõl érkezett a lányával és

rokonaival. Kifejtette, tizenhét éve él Hódmezõvásárhelyen,

elõtte székkutasi volt, ezért is vesz részt rendszeresen a

település által rendezett programokon.

Horváth Petra
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November 9-én és 10-én tartotta tisztújító közgyûlését az

Olvasókörök Országos Szövetsége a Csongrád megyei Szék-

kutason. A közgyûlés ismét a hódmezõvásárhelyi Csúcsi

Olvasókör elnökét, Simon Imrénét és az orosházi Cinkusiak

Baráti Körének elnökét, Deák Györgyöt választotta társel-

nököknek.

Az öttagú elnökségben nem történt változás, a háromtagú

felügyelõ bizottságban Gulyás Sándornét Zvolenszki Andrásné

váltotta. A szövetség legfõbb döntéshozó testülete tagjai közé

fogadta a vajdasági Muzslyáról érkezõ Fókusz Klasztert, a helyi

családi vállalkozók egyesületét. A Székkutasi Olvasókör által

vendégül látott Kárpát-medencei szövetség 26 tagszervezetébõl

21 volt jelen a kétnapos rendezvényen. Részt vettek a Szék-

kutasi Harmonika Klub hagyományõrzõ egyesület hangverse-

nyén és megtekintették a közelmúltban átadott Székkutasi

Emlékházat. Az Olvasókörök Szövetsége fogja össze és koor-

dinálja a május 30-án alakult Vásárhelyi Pusztáért Szövetség

tevékenységét, amelynek Szenti Tibor író, néprajzkutató volt az

Székkutas apraja-nagyja szórakozott együtt november

11-én, a Székkutasi Emlékház udvarán rendezett Márton-

napi mulatságon. A programok között minden gyermek

megtalálta a számára legideálisabb kikapcsolódási

lehetõséget, hisz tökgurító versenytõl kezdve egészen a

kukoricamorzsolásig mindenben kipróbálhatták magukat.

A székkutasi Gregus Máté Tagintézmény és a Székkutasi

Líbor Ilona Óvoda közösen szervezte a településen a Márton-

napi mulatságot.

A rendezvényen a gyermekek nagy lelkesedéssel vettek részt

a vetélkedõkön, illetve a kézmûves foglalkozásokon is

megmutatták tehetségüket. A Székkutasi Emlékház udvarán

minden adott volt a programok lebonyolításához, hisz a

szabadban a tökgurító, a libaszépség, illetve futtató és a csutka-

építõ versenyszámok zajlottak, míg a fedett részlegen

sógyurmából készültek szebbnél szebb libák, amelyeket a

kemencében, ott helyben ki is égettek. A délutánt egy nagyon

hangulatos lampionos felvonulás zárt, amelyre a szülõket is

invitálták a szervezõk.

- A cél a közösségkovácsolás és természetesen a népha-

gyományok õrzése, felelevenítése. A gyermekeknek szeretnénk

megmutatni, hogy a régi idõkben igenis sok idõt töltöttünk a

szabadban és segítettünk szüleinknek, nagyszüleinknek a ház

körüli munkákban – hangsúlyozta Kecskeméti Károlyné, a Líbor

Ilona Óvoda vezetõje.

A rendezvényen önfeledten szórakozó gyerekekkel is beszél-

gettünk. Bánfi Kata, a Gregus Máté Általános Iskola ötödik

osztályos tanulója elmondta, több éve részt vesz a településen

rendezett Márton-napi mulatságon. A programokat nagyon

jónak találja és számára a tavalyi évi lampionos felvonulás volt

a legemlékezetesebb, hisz énekelve körbejárták a falu utcáit.

Jandsó Nóra negyedikes diák is évek óra rendszeres

látogatója az eseménynek, idén még egy kis részletet is hallhat-

tunk tõle Szent Márton életébõl.

Horváth Petra

Libafuttatás és kukoricamorzsolás a Márton-napi mulatságon

ötletgazdája. A VPSZ-t a két anyavároson, Hódmezõvásárhelyen

és Orosházán kívül még hét település, a Körös-Maros Nemzeti

Park, a Herbária Zrt., illetve az Olvasókörök Szövetsége alkotja.

- Forrás: Olvasókörök Szövetsége - 

Tisztújító közgyûlés Székkutason

Egy doboznyi szeretet Székkutason

Az ünnepek közeledtével a Székkutasi Olvasókör és a

Községi Könyvtár adománygyûjtõ akciót szervez. Ha valaki

úgy érzi, szívesen segítene egy rászoruló gyermeknek, elég

annyit tennie, hogy egy doboznyi ajándékot összeállít.

Mi kell hozzá? 

Egy üres cipõsdoboz, melyet az alábbi szempontok

szerint lehet összeállítani:

• játékok (kisautók, labdák, babák, plüssállatok stb.)

• iskolai eszközök (tollak, ceruzák, számológépek, zsír-

kréta, kifestõk, jegyzettömbök stb.)

• egyéb: (cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, póló,

hajgumik, játék ékszerek, óra, képeskönyv stb.)

Az elkészült dobozt, miután becsomagolta színes csomago-

lópapírba, ragassza le cellux ragasztószalaggal. Végül pedig

a dobozra, jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú

lánynak / fiúnak szánja az ajándékot. Néhány kedves

mondatot, gondolatot is rejthet bele.

A csomagok leadási helye, ideje: Községi Könyvtár, 2013.

december 17.

Karácsony estéjén, biztos eszébe fog jutni, hogy valaki épp

az Ön által készített ajándékot bontogatja nagy örömmel. 

Az Önök által összeállított csomagokat eljuttatjuk a

rászoruló székkutasi gyerekeknek.

A szervezõk


