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Lázár János: Székkutas a mintafalu!
(2. oldal)

Elballagtak a diákok
(7. oldal)

Az ovisok is búcsúztak
(7. oldal)

Pünkösdi királyt és királylányt
választottak
(8. oldal)

Szél István vállalja a négy éve megkezdett
munka folytatását
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség helyi szervezete úgy határozott, hogy támogatja Szél István indulását Székkutason õsszel, a helyhatósági választásokon.
(Írásunk a 3. oldalon)
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Lázár János:
Székkutas a mintafalu!

Újabb elsöprõ
Fidesz-gyõzelem
A FIDESZ-KDNP a szavazatok 51,49 százalékával
megnyerte a május 25-i Európai Parlamenti választást - adta
hírül a Magyar Távirati Iroda. A pártszövetség valamennyi
megyében és a fõváros összes kerületében is az elsõ helyen
végzett. Az európai parlamenti (EP-) választáson, a Nemzeti
Választási Iroda (NVI) elõzetes adatai szerint, a szavazatok
99,99 százalékának összeszámlálása után az Európai
Parlament magyar képviselõi pártonként:

„Mindenhol azt mondták, hogy olyanok akarnak lenni,
mint Székkutason” – mondta a május 23-i, kutasi rendkívüli
ülésen Lázár János, országgyûlési képviselõ. A politikus a
továbbiakban is támogatja Szél István polgármestert és
települését, ahol a következõ 4-5 esztendõben 700 millió
forintot költenének fejlesztésekre.

FIDESZ-KDNP (12 mandátum):
Bocskor Andrea
Deli Andor
Deutsch Tamás
Erdõs Norbert
Gál Kinga
Gyürk András
Hölvényi György
Dr. Kósa Ádám
Pelczné Gáll Ildikó
Schöpflin György
Szájer József
Tõkés László
JOBBIK (3 mandátum):
Balczó Zoltán
Kovács Béla
Dr. Morvai Krisztina
MSZP (2 mandátum):
Dr. Szanyi Tibor
Dr. Ujhelyi István
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ (2 mandátum):
Gyurcsány Ferenc
Dr. Molnár Csaba
EGYÜTT-PM (1 mandátum):
Bajnai Gordon
LMP (1 mandátum):
Meszerics Tamás
A választás eredménye Székkutason:
1
2
3
4
5
6
7
8

FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP
LMP
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
EGYÜTT-PM
A HAZA NEM ELADÓ
SMS

299 szavazat
99 szavazat
56 szavazat
27 szavazat
24 szavazat
11 szavazat
7 szavazat
3 szavazat

56.84 %
18.82 %
10.65 %
5.13 %
4.56 %
2.09 %
1.33 %
0.57 %

Magyarország 8 033 818 választópolgára közül 2 322 982-en
szavaztak. Ez 28,92 százalékos részvételi arányt jelent.
Székkutason a névjegyzékben 1916 választópolgár szerepelt. A
településen 27,56 százalékos volt a részvételi arány, 528 fõ
voksolt.
Forrás: valasztas.hu/MTI

Szél István polgármester elsõként megköszönte Lázár János
elmúlt több mint tíz éves támogatását, majd átnyújtotta azt a
vaskos kérés csomagot, ami közel 700 milliós fejlesztésrõl szól.
A következõ 4-5 évben fûtéskorszerûsítés, megújuló energiaforrás felhasználása, munkahelyteremtés, egészségház és
infrastruktúrális fejlesztések, utak helyreállítása, közvilágítás
korszerûsítése, valamint turisztikai és egyéb látnivalók erõsítése
szerepel a tervek között.
- Nyolc évet kellett várnom, hogy Székkutasnak érdemi
segítséget tudjak adni. 2010-ben kezdõdtek el a fejlesztések,
aminek mára meg van a látszatja. Nem csak azt köszönöm
meg, hogy most megválasztottak, hanem az elmúlt 12 év munkáját. A székkutasi tapasztalataim alapján jártam most végig az
összes települést, ugyanis szeretném, ha Székkutas egy jó példa
lenne, egy mintafalu – kezdte az országgyûlési képviselõ.
„Mindenhol azt mondták, hogy olyanok akarnak lenni, mint
Székkutas. Nekik nem kell több, csak annyi, mint
Székkutasnak" – mondta Lázár János, aki szerint az a pénz, ami
idejött, az jó helyre került és szükség volt rá.
„Székkutasra úgy tekintek, mint egy mintaközösségre,
mintafalura, ahol sok-sok mindent tudunk kipróbálni" – zárta
gondolatait a politikus.
Székkutas mindent, amit lehetett, elhozott a Leader-bõl, de a
következõ idõszakban a vidékfejlesztési pénzekbõl nem fog
jutni templomépítésre, hanem sokkal inkább mezõgazdaságra
jutnak majd források.
A.S.

Nyári tábor az óvodában
2014. július 28. - 2014. augusztus 1.
kö z ö t t !
É r d e k l õ d n i Ke c s k e m é t i Ká r o l y n é
óvodavezetõnél
lehet az alábbi telefonszámon:
+3630/278-01-71

2014. június

Szél István vállalja
a négy éve megkezdett
munka folytatását
Szél István mindössze 25 éves volt, amikor 2010 õszén
elnyerte a székkutasiak bizalmát, akik õt akkor a település
vezetésével bízták meg. A politikus az elmúlt négy évben
végzett tevékenység után most ismét a község lakosainak
támogatását kéri az õszi választásokon, hogy együtt folytathassák a megkezdett munkát.
A 2010 óta eltelt idõszak
mozgalmas négy éve a település
történetének. Ez idõ alatt indult
el a község életében egyedülálló, több mint három milliárd
forint értékû beruházás-sorozat,
amelynek része a szennyvízberuházás, az ivóvízminõségjavító program, a belterületi csapadékvíz rendezés, valamint az
Orosháza és Kakasszék közötti
kerékpárút kialakítása is.
Szél István polgármestersége
idején került sor a székkutasi
háziorvosi szolgálat megreformálása és a helyi utcák átnevezésére. Az elmúlt négy évben fejlõdést hozott a településnek a sportcentrum, a falumúzeum és
a faluközpont felújítása is, valamint érzékelhetõ az is, hogy felpezsdült a községben a közösségi élet.
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség helyi szervezete június 14én megtartott ülésén - mindezt mérlegelve - egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy támogatja Szél István indulását Székkutason õsszel, a helyhatósági választásokon a polgármesteri
feladatért.
Arnay

Július végén
megkezdõdhet a 47-es
számú fõút fejlesztése
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházásában a
47. számú fõút fejlesztése mind Csongrád, mind Békés
megyében várhatóan július végén elindulhat. A
korszerûsítés három részben, több mint 60 km hosszan
Békéscsaba elkerülõ-Orosháza elkerülõ, Orosháza elkerülõ-Hódmezõvásárhely között, valamint Algyõ-Szeged között
valósulhat meg.
A közel 19,7 km hosszú csongrádi szakaszon a burkolaterõsítési munkálatok mellett, önálló, a közúttal párhuzamos,
kétirányú forgalmú kerékpárutat alakítanak ki. A Kakasszékicsatorna felett kerékpáros hidat építenek, valamint összesen 27
helyen felújítják a tömegközlekedési megállóhelyeket. A
Csongrád megyei szakasz kivitelezését a legolcsóbb ajánlatot
adó Duna Aszfalt Kft. nettó 7.948.184.031 forint értékben végzi.
A 7 km hosszú Algyõ - Szeged közötti szakasz 7 km 11,5
tonnás burkolatmegerõsítés során korszerûsítik az: az algyõi
Tisza híd elõtti 2x1, az algyõi Tisza híd és az Algyõ, Vásárhelyi u.
közötti 2x1, valamint az Algyõ, Vásárhelyi u. és az M43 autópálya közötti 2x2 sávos szakaszt.
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Az elsõ két ütem építése július végén megkezdõdik, a harmadik szakasz kivitelezése Algyõ-Szeged között forrás
rendelkezésre állása esetén õsszel elindulhat. A beruházás az
Új Széchenyi Terv keretében uniós források segítségével valósul
meg. 2015 év végén már a felújított úton közlekedhetnek az
autósok és a kerékpárosok egyaránt.
A Békés megyei 34,4 km szakaszon a burkolaterõsítési és
szélesítési munkálatok mellett felújítják a MÁV vasúti felüljárót
Szarvas-Mezõhegyes felett. Párhuzamosan a fõúttal, a 28 km
hosszan kerékpárút épül, beleértve a csorvási átkelési szakasz
átépítését is. A meglévõ tömegközlekedési megállóhelyeket 17
helyen felújítják, a peronok és a pályaszerkezet teljesen átépül. A
Békés megyei szakaszra szintén két érvényes ajánlat érkezett, a
kivitelezést a legolcsóbb ajánlatot adó Colas Út Zrt. és a Duna Aszfalt Kft. nettó 8.945.000.630 forint értékben végzi. Forrás: nif.hu

Önkormányzati kézben
a székkutasi vasútállomás
Háromévnyi harc után ingyenesen a Székkutas Községi
Önkormányzat tulajdonába került a kutasi vasútállomás,
amely további feladatokat és turisztikai lehetõségeket jelent
a település számára – tájékoztatta lapunkat Daraki Zoltán,
pályázati ügyintézõ.

- Székkutasra egyre több német turista érkezik, akik a
vasútállomás épületéhez is ellátogatnak. Az önkormányzat
tervei között szerepel, hogy az épületben a Hugo Hartung
német író hagyatékát bemutató kiállítás is helyet kapjon, így a
tárlat méltó körülmények között várná az oda látogató
vendégeket - mondta a pályázati ügyintézõ.
Megyeri József

Boszorkányok Négykeréken
A Magyar Autóklub Dél-Alföldi Regionális Szervezete XV.
alkalommal rendezte meg Szegeden a „Boszorkányok Négykeréken” nõi autóügyességi versenyt 2014. május 24-én.
A rendezvényen székkutasi nõk is szerepeltek.
Eredményeik:
Pálya ügyességi I. helyezett Szokolayné Kulik Erzsébet
IV. helyezett Szuromi Edit
Kresz-teszt
II. Szuromi Edit
III. Szokolayné Kulik Erzsébet
Az elért eredményhez ezúton is gratulálunk
Labádi Ernõ
MAK-DARSZ országos küldötte
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Ezer palacsinta fogyott el
a kutasi gyereknapon

Az angol is szünetel
a nyáron

Közel 1000 darab kakaós, lekváros, fahéjas és almás
palacsinta fogyott el a székkutasi gyereknapon, amit május
24-én rendeztek a nemrég felújított sportpályán.

Véget ért a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda óvodásainak az
ingyenes angol nyelvû foglalkozás, de csak szeptemberig,
ugyanis a következõ tanévtõl is élhetnek a Gregus-Tóbiás
Zsuzsanna Alapítvány a Székkutas Gyermekekért kínálta
lehetõséggel.
Az alapítványt 2012 áprilisában Kérdõ Sarolta, Gregus Máté
dédunokája alapította, a község fejlõdésének elõsegítése,
népességmegtartó képességének javítása, a székkutasi
tehetségek gondozása és segítése, a Székkutason élõ bölcsõdés és óvodás korú gyermekek nyelvtanulásának elõsegítése,
továbbá azon 8. osztályos, illetve 8. osztályt elvégzett gyermekek továbbtanulásának segítése céljából, akiket képességeik
kibontakoztatásában és a továbbtanulásban családjuk anyagi
körülményei és szociális helyzete hátráltat - tájékoztatott
Kovács Lászlóné, az alapítvány elnöke. Hozzátette, 2014
szeptemberétõl alapítványi keretek között folytatódik a
nagycsoportosok és a középsõsök angol nyelven történõ
oktatása is.
Megyeri József

A Sportcentrumban rendezték meg a kutasiaknak a gyermeknapi programokat. - Az önkormányzat, a nyugdíjasok, a
lovasok, a motorosok, a vadászok, a református egyház, az
olvasókör, egy cukrászda és sok-sok magánszemély
támogatásával jött létre az idei gyereknap - tudtuk meg
Kovácsné Rostás Erzsébet, a kulturális és civilügyek
tanácsnokától, aki elmondta, hogy rengetegen hoztak hozzávalókat a palacsintához.
- Van kakaós, fahéjas, lekváros és almás - mondták az asszonyok, akiknek nem volt könnyû dolguk, ugyanis a szabad ég
alatt is igen meleg volt, abba meg már belegondolni is rossz,
hogy milyen lehetett egy kis helyiségben több száz palacsintát
megsütni.
A reggel családi sportvetélkedõvel kezdõdött, valamint a
helyi motoros baráti kör kerékpáros ügyességi versenyt
szervezett a gyerekeknek. 10 órától a vásárhelyi Kócbabák Bábszínház szórakoztatta a kilátogatókat, de mindeközben többen
is az ugráló várban múlatták az idõt.
Volt lehetõség lovas kocsival körbe járni a települést és
környékét, de a bátrak lovagolhattak is.
„A gyermeknap nagyon fontos a községünk számára. Azt
szeretnénk, hogy minden gyermek jól érezze magát és évek
múltán emlékezzen vissza, hogy milyen szép napon vett részt” mondta Kovácsné Rostás Erzsébet.
A jó kedvben és a vidámságban nem is volt hiány. Földházi
Bandi barátjával, Bajnóczi Csanáddal járta körbe a
sportcentrumot. Kipróbálták a gólyalábat, de számukra az
ugráló vár jelentette a legjobb szórakozást.
A.S.

A Székkutasi Gyermeknap programját támogatták:
Székkutas Község Önkormányzata, Székkutasi Lovas Egyesület, Nyugdíjas Klub, Székkutasi Református Egyház,
Motorosok Baráti Köre, Székkutasi Petõfi Vadásztársaság,
Polgárõrség, ÖFI Klub, Korona Cukrászda, Székkutasi
Olvasókör, a Községi Önkormányzat technikai dolgozói, és
Magánszemélyek felajánlásai. Minden támogatónak köszönik a
szervezõk az adományokat és munkájukat.

Országos versenyen szavalt
Kovács Krisztián
Egy országos szavalóverseny döntõjében, Szekszárdon
képviselte Székkutast Kovács Krisztián. A Kutasi Hírek az
orosházi Táncsics Mihály Gimnázium 9. osztályos tanulójával beszélgetett.
- A szekszárdi szavalóversenyre úgy lehetett nevezni, hogy
egy CD-n egy hanganyagot el kellett küldeni a zsûrinek. Ez alapján döntötték el, hogy ki vehet részt a döntõben - mondta
Kovács Krisztián, aki „Radnóti Miklós: Nem tudhatom” és
„Fövényi Sándor: Szeretném” címû versekkel készült a megmérettetésre.
Kovács Krisztián a döntõbe került. A június 7-8-i hétvégén
utazott Szekszárdra, ahol újra elõ kellett adni a költeményeket.
A székkutasi fiatal a 15-16 évesek kategóriájában egy ponttal
maradt le a dobogós helyezésrõl.
Megyeri József

Tisztelt Székkutasiak!
Székkutas Község Önkormányzata szeretné felmérni a varrónõi végzettséggel rendelkezõ személyek számát.
Kérjük, amennyiben
Ön rendelkezik ezen képesítéssel, és jelenleg álláskeresõ, úgy jelezze a
Polgármesteri Hivatalban!
Székkutas Község
Önkormányzata
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100 millióból fejlesztik
a Herbáriát

Ezüst minõsítést kapott
a Kékibolya Népdalkör

Számos fejlesztést valósítanak meg a Herbária
Növényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.-nél. Többek között a
termelõ gyártó csarnok is megújul és rekonstruálják az 1000
négyzetméretes raktárcsarnokot is - tudtuk meg Czirbus
Zoltán vezérigazgatótól.

A székkutasi Kékibolya Népdalkör is részt vett a június 7-i
III. Tiszántúli Dalostalálkozón, melyet a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Mûvelõdési Központban tartottak. A csoport a
rendezvényrõl ezüst minõsítéssel tért haza.
Kozóné Szabó Klára, a Székkutasi Nyugdíjas Klub egyik vezetõje és Kis Sándorné, a Kékibolya Népdalkör vezetõje elmondták, a székkutasi énekkar nagyon felkészült, és ha valamit elhatároznak, azt végbe is viszik. Talán ez lehet az oka annak, hogy
június 7-én ezüst minõsítéssel tértek haza Vásárhelyrõl.
A kutasiak több csokorral is készültek a találkozóra, többek
között hódmezõvásárhelyi népdalokkal álltak a közönség elé.
Mint hozzátették, a népdalkör életében nagyon sokat számít
ez az elismerés.
Megyeri József

Németországba utazik
Székely Sándor – az
önkormányzat támogatásával
- A tavalyi évben telephely felújításra nyújtottunk be egy
pályázatot. Összesen bruttó 100 millió forintot nyertünk mondta Czirbus Zoltán.
Mint kifejtette, a munkálatok idén, áprilisban kezdõdtek
meg. Többek között a termelõ gyártó csarnok, a gyógynövény
feldolgozó részleg, és a szárító helyiség is megújul.
Rekonstruálják az 1000 négyzetméteres raktárcsarnokot is,
valamint egy szárítógépet is beszereznek, amely elõsegíti a
Székkutason és környékén begyûjtött gyógynövények gyorsabb
szárítását.
A beruházás - amely három-öt munkavállaló felvételét teszi
lehetõvé - várhatóan decemberben ér véget.
Megyeri József

Kitüntették Kovács Lászlónét
Mûvészeti esttel ünnepelték meg a pedagógusnapot a
vásárhelyi Bessenyei Ferenc Mûvelõdési Központban június
3-án. A rendezvényen összesen 33, köztük egy székkutasi
tanár vehetett át elismerést.
Magyarországon június elsõ vasárnapján tartják a
pedagógusnapot. Ennek alkalmából mûvészeti estet szerveztek
a Bessenyei Ferenc Mûvelõdési Központban.
Tóthné Kecskeméti Katalin tankerületi igazgató elmondta,
nagyon fontos a pedagógusok tisztelete és ünneplése, ezért az
esten 33 tanár munkáját ismerték el. Elsõsorban azokat jutalmazták, akiknek tanítványai sikeresen szerepeltek megyei és
országos versenyeken, valamint azokat, akik a pedagógia
területén jelentõs eredményeket értek el.
A díjátadást megelõzõen a tankerületi igazgató köszöntötte a
megjelenteket, majd a Péczely Attila Alapfokú Mûvészeti Iskola
tanárai és növendékei szórakoztatták a résztvevõket. A
közönség zenét, éneket, prózát és néptáncot is élvezhetett.
A rendezvényen Kovács Lászlónét, a Gregus Máté Általános
Iskola tanárát is kitüntették.
Megyeri József

40 ezer forinttal támogatta Szél István polgármester
Székely Sándort, az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium
11. osztályos tanulóját, hogy részt vehessen egy németországi tanulmányi kiránduláson.
- A tanév során jelentkeztem egy németországi tanulmányi
útra. Idõközben azonban megváltoztak az anyagi körülményeim, ezért kénytelen lettem volna részt venni ezen a
kiránduláson - mondta Székely Sándor.
Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium támogatókat
keresett a 11. osztályos tanulónak. Székely Sándornak Szél István polgármester 40 ezer támogatást nyújtott.
- Nagyon örültem neki, nem számítottam rá, hogy ilyen
mértékû segítséget kapok - mesélte a székkutasi fiatal, aki júliusban utazik Merzig városába. A kirándulás fõ célja a német
nyelv elsajátítása.
Megyeri József

Nyári tábor székkutasi diákoknak
(12-118 éves korig)
a Székkutasi Emlékháznál
a TÁMOP-66.1.2-111/1-22012-11108 kódszámú
„Az egészségesebb Székkutasért”
elnevezésû pályázat keretében.

Idõpont: 2014. augusztus 11-115. (8:30-115:00)
A tábor programját az egészséges életmód jegyében
állítottuk össze.
(túrázás, fürdõzés, úszás, egészséges ételek készítése
és kóstolója, sportfoglalkozások stb.)
Napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk,
az elsõ 15 fõnek INGYENES!
Jelentkezni 2014. augusztus 8-iig, a Székkutasi
Emlékháznál (hétköznap 8:00-116:00 óra között)!

A programokon
n való
ó ré
észvé
étel in
ngyyen
nes!
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Folyamatosan fejlõdik
a község
A székkutasi civil szervezetek által Falumegújításra és fejlesztésre megnyert LEADER pályázatok kivitelezése az alábbi ütemben halad.
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Családi események
május hónapban
Születés: nem volt
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Szakács Pál Antalné Máté Julianna, Hegyi
Antalné Mészáros Mária, Király József

Mindkét szeméttelepet
rekultiválják
Május közepén kezdõdött meg a régi székkutasi szeméttelep rekultiválása. A munkálatok júliusban érnek véget, a
hulladéklerakó területét füvesítéssel és fásítással takarják
el – tudtuk meg Daraki Zoltán pályázati ügyintézõtõl.

A Székkutasi Tömegsport Klub „A székkutasi Sportcsarnok
felújítása” elnevezésû projekt elszámolásához a kifizetési kérelem benyújtásra került, jelenleg annak formai és tartalmi ellenõrzése folyik a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban.
A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Mûvelõdést Segítõ
Alapítvány „Székkutasi edzõterem fejlesztése” megnevezésû
projektje kapcsán a kifizetési kérelem benyújtását követõen, az
Irányító Hatóság munkatársai helyszíni ellenõrzést tartottak a
Sportcentrumnál, melyen mindent rendben találtak.
A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Mûvelõdését Segítõ
Alapítvány „A székkutasi Sportpálya és Játszótér fejlesztése”
megnevezésû projekt kifizetési kérelme, a projekt elszámolásához 2014. május 31-én benyújtásra került a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) részére, ellenõrzése folyamatban van.
A Székkutasi Vendégvárók Közhasznú Egyesülete „Székkutas község fejlesztése” elnevezésû pályázatánál a Mûvelõdési
Ház külsõ homlokzati festése befejezõdött, a következõ hetekben a Pince Klub felõli oldalon, valamint az Erkel Ferenc és a
Kamilla utca keresztezõdésében lévõ kistérnél is folytatódnak a
kivitelezési munkálatok.
A következõ hetekben a Mûvelõdési Házban megkezdõdnek
a civil/közösségi terem, a földszinti elõtér, valamint a földszinti
vizesblokk helyiségek kõmûves munkálatai, az önkormányzat
finanszírozásából.
A Székkutasi Olvasókör „A Székkutasi Mûvelõdési Ház infrastruktúrájának fejlesztése” megnevezésû projekt pénzügyi
elszámolásának vonatkozásában az MVH munkatársai helyszíni
szemlét tartottak, melyen mindent megfelelõnek és szabályszerûnek találtak.
A Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítõ Közhasznú
Egyesület „A székkutasi piac és fõtér fejlesztése, parkolók megújítása” projektjénél megtörtént a leendõ piac tetõszerkezetének rögzítése a Mûvelõdési Ház oldalánál, június második
felétõl pedig folytatódnak a kivitelezési munkák a Mûvelõdési
Ház fõút felõli oldalán, majd ezt követõen a Béke utca elején
is.
Forrás:
Rostás Tibor
településüzemeltetési ügyintézõ

A régi hulladéklerakó a tömörítési szakaszban jár. Jelenleg a
gyomirtás és teleprendezés zajlik, a hulladékokat eltávolították.
A mintegy 3800 négyzetméretes területen füvesítenek és fásítanak is. Az új szeméttelep rekultiválása a jövõben kezdõdik meg.

Daraki Zoltánt az ivóvízminõség-javító programról is kérdeztük. Mint elmondta, az ezzel kapcsolatos munkálatok hamarosan véget érnek. Összesen három konténert helyeznek el. A
Mûvelõdési Házhoz egy 280 méteres melléfúrásos kút kerül,
ami hûtõvízként szolgál a többi kútnak.
Megyeri József

2014. június

Elballagtak a székkutasi diákok
12 diák ballagott el június 14-én délelõtt a székkutasi
Gregus Máté Általános Iskolából. A tanulókat Szél István
polgármester is köszöntötte.

„12 fiatal mondott búcsút az iskolánknak és folytatja a
tanulmányait középfokú intézményekben, megfelelõ tudással
felvértezve, nyolc év szép emlékeivel távozva” – mondta Patyi
Éva megbízott tagintézmény-vezetõ.
A diákok az utolsó csengõszó után végig vonultak a
termeken, azután az iskola elõtti téren tartották az ünnepséget.
Érdekesség, hogy a most ballagó osztály akkor lett elsõs, amikor
az intézmény felvette a Gregus Máté nevet.
A ballagási ünnepségen Szél István polgármester köszöntötte
a diákokat, egy-egy könyvet és diszoklevelet nyújtott át nekik.
Õze Sándorné nyugdíjas pedagógustól is könyvet kaptak a ballagók.
A tanulók mûsort adtak, elbúcsúztak a tanároktól és egy-egy
szál virággal megköszönték a szülõk támogatását.
A fotókat köszönjük a székkutasi Klauzál Gábor Általános
Iskolának és Patyi Évának.
Major Zsuzsi
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Az óvodavezetõ elmondta: szerencsére a faluban sok a fiatal
és közülük sokan is vállalnak gyermeket, így biztosított, hogy a
továbbiakban megmaradhat a település óvodája és iskolája is.
Mint elmondta, emlékezetes három évre emlékezhetnek majd
a most ballagó óvodások, hiszen ez idõ alatt a foglalkozásokon
túl színes programokon is részt vehettek a gyerekek.
Emlékezetes volt, hogy együttmûködhettek a szülõkkel az
óvodai ünnepségek megszervezésében, közösen várták a
Mikulást, és több kiránduláson is érdekes élményeket
szerezhettek a kicsik.
Az óvodától most búcsúzó Földházi Linda édesanyja, Rostás
Ida elmondta: lelkiismeretes munkát végeztek a pedagógusok,
és számára természetes volt, hogy mint amint nagy fia, Linda is
a székkutasi iskolában kezdi meg a tanulást. - Hiszen
székkutasiak vagyunk - tette hozzá az anyuka.
Az eseményen részt vett Rostás Péter alpolgármester is,
amelyen a búcsúzó óvodások versekbõl, dalokból és játékokból
összeállított mûsorral kedveskedtek a szülõknek, nagyszülõknek és testvéreknek, akik nagy tapssal, virágokkal köszönték
meg a produkciót, de néhány csillogó könnycsepp is megjelent
a szemek sarkában. Az ünnepség során az óvodások vállára
került a ballagó tarisznya is, amelyen ott díszelgett minden
nagycsoportos óvodai jele is.
Arnay

Egyre többen mozognak
a Sportcentrumban
Április 5-én adták át a Sportcentrumot Székkutason. A
létesítményt egyre többen veszik igénybe a településen, a
sportolni vágyók körében az edzõterem és a futópálya
számít a legnépszerûbbnek.

Az ovisok is búcsúztak
Május 31-én délelõtt vett búcsút a Székkutasi Líbor Ilona
Óvodától az a 18 nagycsoportos, akik szeptembertõl már
iskolába fognak járni. Kecskeméti Károlyné óvodavezetõ
elmondta: a ballagók közül 16-an a község általános iskolájában tanulják majd a betûvetést, ketten másik településen
kezdik meg az elsõ osztályt.

- Az elsõ két hónap a bevételek tekintetében pozitívan alakult a Sportcentrumban - tájékoztatott Kabódi Melinda gondnok. Hozzátette, a múlt hónappal ellentétben már most több
mint húszan vásároltak bérletet, de sokan vannak azok is, akik
egy-egy alkalomra veszik igénybe a Sportcentrum nyújtotta
lehetõségeket. A hölgyek fõként a pilates, a zumba, a piloxing
és az alakformáló edzéseket, míg a férfiak az edzõtermet
látogatják.
Kabódi Melinda kiemelte, jelenleg is több fejlesztés zajlik az
épületben és a környékén. (biztonságtechnikai rendszer
kialakítása, játszótér és nõi kardióterem fejlesztése) Mindezek
mellett a szolgáltatások is folyamatosan bõvülnek, június 11-tõl,
szerdánként test- és talpmasszõr várja a helyieket.
Megyeri József
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Két napig „uralkodott” a
A nemzet összetartozására
emlékeztek Székkutason pünkösdi király és a királylány
Magyarország sorsát 94 éve a trianoni diktátum pecsételte meg, amelynek aláírását csöppet sem kegyes hazugsággal békekonferenciának neveztek - jelentette ki Szél István, Székkutas polgármestere június 5-én délután, a község
református templomában rendezett emlékezõ, ökomenikus
istentiszteleten felszólalva.

A polgármester figyelmeztetett: nem feledhetjük, mi ment
akkor veszendõbe, amikor a 21 millió lakosból 13 millióan - a
népesség 64 százaléka - kerültek idegen ország fennhatósága
alá, az addigi 327 ezer négyzetkilométernyi terület közel háromnegyedét, 232 ezer négyzetkilométert csatoltak el, de idegen
országokba került egyetemeink és nyersanyag kincseink nagy
része is.
- Azonban mindez csak a jéghegy csúcsa - fogalmazott Szél
István, rámutatva: a diktátum egy mûködõképes, földrajzi,
kulturális, gazdasági és történelmi egységet vert szét.
- Magyarország nem engedheti át magát a szomszédjaink
soraikból felbukkanó, acsarkodó nacionalista õrületnek, hiszen
mi Árpádtól és Szent Istvántól eredõ örökségünkkel a méltóság
hagyatékát kaptuk, amelynek bizonyítéka, hogy a magyar
külpolitika - amikor szabadon cselekedhetett - a szeretet és a
befogadás méltóságát sugározta. Amikor jogot osztunk
véreinknek, azzal tápláljuk õket, amit kisebbségi sorsukban
nélkülöznek - tette hozzá a település vezetõje.
- Amikor a nemzetvesztõ döntésre emlékezünk, nem feledhetjük a nemzetmegtartó kegyelmet - folytatta Szél István gondolatát, rámutatva: minden csíksomlyói zarándoklat, minden
érdemi magyar-magyar diplomáciai találkozó, sõt azok a
találkozások, amikor külhoni magyarok fogadják egymást határon túli, vagy inneni hajlékaikban, azok az összetartozásunknak
és a megmaradásunknak az ünnepi alkalmai.
Az ökumenikus istentiszteleten Laurinyecz Mihály katolikus
plébános a trianoni döntést értékelve kijelentette: a hatalom
arroganciája a közösség emberi méltóságát alázta meg, és sok
ezer ember sorsát pecsételte meg. A lelkipásztor hozzátette: az
akkor felszaggatott sebeket az egymásra történõ odafigyelés
orvosolhatja.
- A székkutasi református templom harangja júinus 5-én délután pontban 16 óra 32 perckor szólalt meg, nem véletlenül:
ekkor került aláírásra a trianoni diktátum - mondta el Vladár
Sándor református lelkipásztor. Emlékeznünk pedig azért kell,
mert magyar testvéreinkrõl van szó, hiszen ez a döntés egy
nemzettestet szakíttatott és szóratott szét. Ki kell fejeznünk,
hogy mi egyek vagyunk velük, különösen itt, ahol sokaknak
vannak családtagjaik is a mai határokon túl.
Arnay

Még április utolsó napján állították fel az iskolások és
óvodások a májusfát a székkutasi Emlékház udvarán, és
már akkor megígérte Blaksó Jánosné, az olvasókör szervezõtitkára, hogy közösen fogják lebontani a szalagokkal
díszített fát. A májusfa bontása elõtt népi hagyományokat
idéztek fel az iskolások.

A lányok pünkösdi királylány választásához hajat fontak, és a
királylány az lett, aki a legkisebb és a legszebben tud hajat
fonni. A lányok az elsõ osztályos Gugcsó Mirtillt választották
királylánynak.
A fiúkat hét próba várta, hogy kiderüljön, kié lesz a királyság.
Kakasviadal, célba dobás, éneklés, verselés, ugrálás, tuskóhajítás és végül bothúzást követõen dõlt el, hogy a székkutasi
pünkösdi király a negyedikes Vezendi Gergõ lett.
A királyi pár szépen felöltözött, és a királylányt a többi lányok
kendõt tartva felette, rózsát szórva eléje vezették a királyhoz. Végül a király körbeásta a májusfát, amelyet ki is emelt helyérõl.
A pünkösdi pár jutalma két napra szólt, a helyi cukrászdában
ez idõ alatt meghatározott összeg erejéig ingyen fagylaltozhattak.
Arnay

Ezúton felhívjuk a Tisztelt Polgárok figyelmét,
hogy a járdákra és a közutakra benyúló faágakat
a balesetek elkerülése végett,
szíveskedjenek visszavágni!
Székkutasi Polgármesteri Hivatal
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