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Nincs kihívója Szél Istvánnak
9 képviselõjelölt indul az õszi önkormányzati választáson Székkutason. 

(Írásunk a 2. oldalon)
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Székkutas Község Helyi Választási Bizottsága a 13/2014.

(IX.8.) HVB számú határozatában megállapította a jelöltek

sorrendjét a 2014. október 12. napjára kiírt helyi

önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános

választásán a szavazólapon történõ megjelenés céljából.

Polgármester jelölt:

1. Szél István (Fidesz-KDNP)

Egyéni listás jelöltek:

1. Baté Szilveszter (Független)

2. Rostás Péter (Fidesz-KDNP)

3. Dr. Bakos Attila (Fidesz-KDNP)

4. Szabó Éva (Független)

5. Szabó Emese (Fidesz-KDNP)

6. Tembel Tibor (Független)

7. Rostás János (FIdesz-KDNP)

8. Mihály Ferenc (Fidesz-KDNP)

9. Libor Ferenc (Független)

Mintegy 8 milliárd forintból újul meg a következõ egy

évben a 47-es fõút Csongrád megyében, ami mellett elkészül

Hódmezõvásárhely és Orosháza között a kerékpárút. A

projekt kapcsán tartottak lakossági fórumot szeptember 11-

én este Székkutason.

- A 47-es fõút egyik szakaszának felújítása a kakasszéki

lehajtótól a majdani vásárhelyi elkerülõ útig tart - tájékoztatta a

lakosságot Buglyó Attila, a kivitelezõ Duna Aszfalt építésvezetõ-

je, aki elmondta, a 2,6 méter széles kerékpárút pedig egészen

Vásárhelyig elér majd. Ez azt jelenti, hogy Hódmezõvásárhelyrõl

el lehet kerekezni Orosházáig.

A projekt közel 8 milliárdból valósul meg. A kakasszéki csa-

tornán megújul a híd, valamint kerékpáros hidat építenek. Ezzel

párhuzamosan korszerûsítik, vagy kiváltják a közmûveket.

Székkutas belterületén 2400 méter kiemelt szegély kiépítése, s

átépítése történik meg, és a falu mindkét oldalán forgalomlassí-

tó szigeteket építenek.

Új gyalogátkelõhely is épül, valamint felújítják a meglévõ

kerékpárutat, vagy, ahol kell, ott elbontják, s újat építenek. A

fõút 7,5 méter széles lesz, ami azt jelenti, hogy 50 centivel bõvül.

Átépítik a buszöblöket, de a váróhely áthelyezése nem a

kivitelezõ feladata lesz. Megoldják a csapadékvíz elvezetést,

ami gravitációs úton folyik majd le a kakasszéki csatornába -

számolt be Buglyó Attila.

Idén a felújítás 20 százaléka készül el, míg a fõ munkák 2015-

re maradnak, ekkor építik a kerékpárutat is. A következõ hetek-

ben megkezdõdnek a régészeti feltárások, valamint már most is

zajlanak a fakivágások és a kerítések áthelyezésével

kapcsolatos egyeztetések is megkezdõdtek. A beruházás 2015.

szeptember 30-án fejezõdik be.

A lakosok körében problémaként fõleg a vízelvezetés merült

fel, amelyet - mint, ahogy azt már fent is írtuk -, megoldanak a

kivitelezõk.

A fórumon Szél István polgármester is jelen volt, aki szintén

a belvízelvezetésrõl érdeklõdött, valamint elmondta, örül

annak, hogy szélesebb lesz a kerékpárút.

A.S.

Járhatóbb, szélesebb, azaz jobb lesz a 47-es

Nincs kihívója Szél Istvánnak Székkutason

SZÜRETI ÜNNEP - KÖSZÖNET
A Sóshalmi és Székkutasi Olvasókör immár VII. alkalom-

mal rendezte meg hagyományõrzõ szüreti felvonulását, a
fõtéri mûsort és a bálat.

Nagy érdeklõdés kísérte rendezvényünket. Köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik felajánlásukkal, önzetlen
segítségükkel támogatták ezen programunkat.

Támogatók, segítõk: Székkutas Községi Önkormányzat,
Szent Vince Borrend; Takács Ferenc és Gulyás Ferenc,

Róna Kft., Garai Kerámia,  Herbária Zrt, Petõfi Vadász-
társaság, Székely Bt., Lovas Klub, Líbor Ilona Óvoda Ficánka
csoportja, a Székkutasi Olvasókör Napsugár Néptánc-
csoportja,  Harmonika Klub, a Nyugdíjas Klub kultúrcsoport-
ja, a közremûködõ csõszpárok,  Szénási János, Fehér Imre

és Neje, Szilágyi Ernõ és Neje, Bánfiné Nyilas Ildikó, Benkõ
Márta, Mihály Ferenc, Varga László és Neje, Imre Pál és Neje,
Jakó János, Szabó Zoltán, Kecskeméti István,  Czuczi
Sándor, Benyhe Ilona, Kenéz Dalma, Patyi Éva, Mucsi
Zsuzsanna, Prágainé Szabó Terézia, Blaskó Jánosné,
Dovalovszky Dalma, Török Klaudia, Prágai Benjámin,  Kis
Sándor, Tóth-Kovács László, Török Nándor, Bere László,
Kovács István, Oláh Mihály, Dura Imre. Uhrin József, és a
közmunkás segítõk.

Köszönettel:
a Sóshalmi és a Székkutasi Olvasókör elnöksége nevében

Molnár Ernõ  

Kovácsné Rostás Erzsébet



2014. szeptember 3

Átadták a 100 millióból
megújult fõteret

Ünnepélyes keretek között adták át a több mint 100 millió

forintból megújult fõteret és mûvelõdési házat szeptember

5-én délután, Székkutason, mellyel egy idõben kezdetét

vette az I. Fõtéri Falunap. 

- A Darányi Ignác Terv keretében beadott

pályázatot az önkormányzat együttmûködve a

Székkutasi Vendégvárók Közhasznú Egyesület-

tel, a Székkutasi Olvasókörrel és Gregus Máté

Bio Kertbarát és Faluszépítõ Közhasznú Egye-

sülettel megnyerte, s így több mint 100 millió

forintot fordíthattak a környezetre – tájékoz-

tatta a megnyitón megjelenteket Szél István polgármester.

- Megújult a fõtér, átalakult a piac. Elkészült a Mûvelõdési

Ház új homlokzata, kicserélték az épület nyílászáróit, ifjúsági

sarkot alakítottak ki, felújították a nagytermet, a civil termet, az

aulát és a mosdókat, új belsõ berendezést és székeket is

vásároltak – mondta Szél István, aki hozzátette, immár ingyenes

internet hozzáférés várja a lakosokat. A polgármester reméli,

hogy belakják a fõteret, s az I. Fõtéri Falunap hagyománnyá

válik a településen.

Az avatóünnepségen részt vett Almási István,

Vásárhely polgármestere is, aki szerint nem

könnyû a mai világban pályázni, de úgy látszik,

Székkutas képviselõ-testülete, Szél István na-

gyon jót írhatott, hogy ezt a szép teret létre lehe-

tett hozni, s végre a Mûvelõdési Ház is megújult.

Székkutasnak és Hódmezõvásárhelynek együtt

kell, hogy gondolkodjon, ugyanis egy régióban vagyunk, így

sokkal könnyebb elérni a régiós támogatásokat – hívta fel a figyel-

met Vásárhely elsõ embere, aki bízik abban, hogy a jövõben sok-

sok olyan beruházás lesz, amiben együtt tudnak dolgozni.

„Csodálatos a fõtér! Hatalmasat fejlõdtünk, fõleg az utóbbi

négy esztendõben” – jegyezte meg a felújítás kapcsán a helyi

Kozóné Szabó Klára.

Mihály Ferenc, a Kertbarát Egyesület elnöke elmondta, azt

gondolja, hogy a felújítás a falu színvonalát emeli. A Mûvelõdési

Ház az 1960-as években épült, s már ráfért a felújítás. A parkoló

és a piactér kialakítására is szükség volt, ami elengedhetetlen

egy település életében.

Szeptember 5-én délután Hézsõ Ferenc, Munkácsy-díjas fes-

tõmûvész nyitotta meg Sonkoly Tibor festõ kiállítását, miközben

közremûködött a Kamilla és a Kékibolya népdalkör, valamint

szaxofonon Kovács Márk játszott.

A színpadon Szeri Csaba, a Rádió 7 és a www.promenad.hu

mûsorvezetõje konferálta fel a fellépõket. A nyugdíjas klub és a

dalkörök mellett fellépett Labozár Antal prímás és a Székkutasi

Harmonika Klub, majd Bakró Lajos és cigányzenekara

szórakoztatta a közönséget. A.S.

Egy kiváló falunap receptje 
A hozzávalók egy jó hangulatú Falunaphoz: végy egy marék

helyi tehetséget, adj hozzá egy adag szórakoztató gyermek-

programot, ne felejtsd ki a táncos fûszerezést, „dobj bele”

néhányan kiváló énekest és zenekart, ne hagyd ki Kovács Katit,

a hab a tortán pedig a tûzijáték. A székkutasiak ismerik a

receptet és tökéletesen sáfárkodtak a „hozzávalókkal”.

Szeptember 6-án délelõtt már megkezdõdött a kiváló hangu-

latalapozás Székkutason az I. Fõtéri Falunapon, ahol vívóbe-

mutató és zumba is várta az érdeklõdõket. 

A programsorozat azonban délután sem fulladt ki, sõt egymás

után sorjáztak a jobbnál jobb produkciók. Molnár Imre bûvész

szó szerint elvarázsolta a közönséget, a kicsiket pedig lufiból haj-

togatott figurákkal is megjutalmazta, a gyerekek pedig ezt

követõen sem unatkoztak, hiszen a Vackor zenekar interaktív

mûsorában a színpadon is táncolhattak és szerepelhettek.

Ágoston Anita és H. Varga Tamás retro slágerekkel, operett

dalokkal és nótákkal felvértezve érkeztek, természetesen a

legismertebb darabokkal készültek, amelyek sikerét taps-

formájában a közönség is jelezte.

Késõbb a tánc kapta a fõszerepet, a Napsugár Néptánc-

csoport az ovis és alsós valamint felsõs tanítványaival érkezett,

míg az Árendás Néptáncegyüttest ez alkalommal a felnõtt cso-

port három párja képviselte, de a Promenád Táncsport Egyesü-

let is bemutatózott, õk már a modernebb táncok világába

kalauzolták el a közönséget.

A legkiválóbb operett slágerek a folytatásban is elõkerültek,

köszönhetõen a Szegedi Nemzeti Színház mûvészeinek, Kónya

Krisztinának és Cseh Antalnak. Õket zenekarok tömkelege

követte, fellépett a helyi Rädio zenekar, akik többek között

Rúzsa Magdi, Adele, a Honeybeast és a Jet dalaiból készült fel-

dolgozásaikkal szórakoztatták az élõzenére éhes közönséget,

majd a Smith & Wessons rockabilly muzsikája volt az, ami

néhány embert menthetetlenül a tánctérre csábított. Ilyen dal-

lamok mellett pedig még az is táncra perdült, aki nem fogyasz-

tott bátorságnövelõ kézmûves meggysört.

20 óra után nem sokkal az est sztárvendége is befutott.

Kovács Katit hatalmas taps és örömittas sikoly fogadta, ezt

követõen pedig egy órán keresztül maximális erõbedobással

szolgálta ki a közönséget, bizonyítva azt, hogy van, akin egyálta-

lán nem fog az idõ.

Természetesen a tûzijáték sem maradt el, a petárdákat

szokás szerint a focipályáról lõtték fel, zenei aláfestéssel szí-

nezve az amúgy is izgalmas látványt. Aki pedig azt hiszi, hogy a

nap itt véget ér, téved, hiszen a Jump Rock Band is bevette a

színpadot, a srácok már nem elõször tették ezt, kis túlzással

hazajárnak Kutasra.

Ha azt kérdeznék, hogy milyen volt az I. Fõtéri Falunap

Székkutason a gyönyörûen felújított fõtéren? Csak jókat tudnék

mondani – és nem azért, mert én voltam a mûsorvezetõ. Hibát-

lan hangulat, hibátlan fellépõk és hibátlan közönség, ráadásul

az idõjárás is végig kitartott.

Reméljük, hogy jövõre ugyanitt. Szeri Csaba 



V. évfolyam 9. szám4

Fejlesztések és támogatások 2010-2014. között II.
2011 januárjától babaköszöntés a településen. Támogatás

598.000 Ft összértékben.

A gyermekeink egészsége a legfontosabb! Ingyenes bárány-

himlõ és HPV elleni védõoltás.

42 gyermek 709.500 Ft.

Székkutas Község Önkormányzata 2.391.120 Ft

összértékben, központi támogatással biztosította a hátrányos

helyzetû gyermekek számára a nyári gyermekétkeztetést. Az

elmúlt években a „Mindenki Ebédel” pályázat keretében -

4.440.000 Ft összértékben – ételcsomagokban részesülhettek a

gyermekek.

Kossuth utcai játszótér felújítása 700.000 Ft összértékben.

„Az egészségesebb Székkutasért” elnevezésû pályázat 10

millió Ft összértékben. A projekt részeként gyógytornát, pilatest,

dietetikai tanácsadással egybekötött fõzõklubot, úszást és

stresszkezelõ, lelki egészség megõrzésére irányuló foglalkozá-

sokat is szerveztünk, valamint nagy sikerrel egészségnapot és

egészséghetet is rendeztünk. A programok jövõre is folytatód-

nak!

A TÁMOP 3.3.8.12/2-2012-0033. számú "Esélyegyenlõségi

alapú fejlesztés Székkutason" kétéves projekt megvalósítása a

2013/2014-es tanévben kezdõdött a Líbor Ilona Óvodával

konzorciumban, és a 2014/2015-ös tanévben folytatódik. Cél a

hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatása, esélyegyenlõségé-

nek megteremtése és a tanulóbarát iskolai környezet

kialakítása mellett a pedagógusok továbbképzéseken való

részvétele is. Elnyert támogatás - 26.568.720 Ft.

Kovács Gábor és Székkutas Községi Önkormányzat jóvoltá-

ból a kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért vagy kiváló

közösségi munkát végzett székkutasi diákok Budapestre és

Tihanyba is ellátogattak.
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Fejlesztések és támogatások III.
„Székkutas község szennyvízelvezetésének és szennyvíz-

tisztításának szennyvíztisztításának fejlesztése” – KEOP-

1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása,

projekt összköltsége: 1.502.000.000 Ft

A Bakos Praxis Kft. LEADER pályázat keretében Székkutas

Községi Önkormányzat támogatásával 8,5 millió Ft-ot fordít

Székkutas egészségügyi szolgáltatásainak fejlesztésére. Többek

között 24 órás vérnyomásmérõ, 24 órás EKG és egy defibrillátor

is beszerzésre került.

Az orosházi Jézus Szíve Plébánia sikeres pályázatot nyújtott

be, így az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, 50

millió Ft összértékben újult meg a székkutasi Szent Mihály

Katolikus Templom.

Csokoládégyár Székkutason. A projekt összköltsége 30 millió Ft.

30 millió Ft összköltségû pályázat keretében nyitotta meg

kapuit a Bánomkelti Pálinkafõzde Székkutason.

Telephelyfejlesztés 100 millió Ft összértékben a Herbária

Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. székkutasi

üzemében. 
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Varázsceruzával indult a tanév
A székkutasi általános iskola elsõ osztályosai már az

évnyitón megkapták életük elsõ piros pontját.

16 új elsõst köszöntöttek augusztus 29-én a Hódmezõvásár-

helyi Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintéz-

ményében.  „Tanuljatok szorgalommal!” – fordult a tagintéz-

mény vezetõje, Patyi Éva az évnyitón megjelent diákokhoz. A

szülõket pedig arra kérte, hogy továbbra is támogassák a gyer-

mekeket, hiszen biztonságos háttérre van szükségük. Hozzátet-

te: „feladatunk, hogy a mindenkiben rejlõ tehetséget

kibontakoztassuk.”

Minden elsõst ajándékkal köszöntött az iskola, hogy

kellemesen induljon a tanév. Varázsceruzát is rejtett a névre

szóló bagoly, amivel csak szépen lehet írni. A tanévet

megelõzõen a legkisebbek az ovi-suli váltó program részeként

már ismerkedtek az új környezettel, s a tanító nénikkel.

Patyi Éva megbízott intézményvezetõ elmondta, idén 133

diák ült be szeptember elsején az iskolapadokba. Ez pár fõvel

több, mint az elõzõ évben.

Az elsõsöknek és másodikosoknak nem kellett fizetni a

tankönyvekért, a 3-8. osztály között rászorultsági alapon járt az

ingyenes tankönyv – tette hozzá Patyi Éva.

Az elmúlt évben vezették be az egész napos iskolát, amit az

idei évben is folytatnak. Ennek keretében lehetõség van több

napközis illetve tanulócsoport kialakítására. Ennek elõnyét

hangsúlyozta a tagintézmény vezetõje, hiszen így kisebb

létszámú csoportokban tudnak tanulni a gyerekek, és a

pedagógusok is jobban oda tudnak figyelni rájuk.

A tanévben délutánonként sem unatkoznak a gyerekek, hi-

szen számos szakkör várja õket.  Alsó tagozaton matematika, rajz

és sakk-szakkört is indítottak, de a sportról sem feledkeztek meg,

lehet kézilabdázni és focizni is. Ezek a sportlehetõségek egyéb-

ként a felsõ tagozatosok számára is elérhetõek. Õk média, infor-

matika, dráma és matematika és énekkarba is járhatnak.

Újdonság ebben a tanévben, hogy a Gregus-Tóbiás

Zsuzsanna Alapítvány jóvoltából az elsõsök és másodikosok

angolul tanulhatnak, ugyancsak szakkör keretében, heti egy

órában. Patyi Éva elmondta, hogy tovább folytatódik a

mindennapos testnevelés keretén belül az úszásoktatás; õsztõl

mind az alsósok, mind a felsõsök számára 10-10 alkalommal.

Hódmezõvásárhelyre járnak a strandra.

Bodrogi Klára

A szennyvízcsatornázással kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatjuk 

a Tisztelt Székkutasi Polgárokat:

- az épülõ szennyvíztisztító telep helye az önkor-

mányzat tulajdonába került, közérdekbõl történõ földcse-

re alapján

- a következõ hetekben a Víziközmû Társulathoz tör-

tént befizetésekrõl az egyenlegközlõ levelek kiküldésre

kerülnek, amellyel a szennyvízcsatornázási aktualitáso-

kat tartalmazó önkormányzati tájékoztatót is kijuttatunk

valamennyi háztartásba

Októberi programok Kutason 
Helyszín: Mûvelõdési Ház

2014. október 2. - Vendégünk lesz dr. Bálint György

kertészmérnök.

2014. október 17. -  Bányai Béla festménykiállításának

megnyitója a Magyar Festõk Napja

keretében

2014. október 18. - Rendezvény az Idõsek Napja alkalmából

2014. október 23. - Megemlékezés az 1956-os forradalom és

szabadságharcról

Helyszín: Sportcentrum

2014. szeptember 30., 18:30 - Zsírégetõ - alakformáló edzés

(önköltséges)

2014. október 1., 8., 15., 22., 29., 17:15 - Pilates (ingyenes)

2014. október 2., 9., 16., 30., 17:00 - Gyógytorna (ingyenes)

2014. október 11., 16:00 - Piloxing (önköltséges)

2014. október 17., 17:30 - Thai Boo (Fitness elemekkel

ötvözött boksz-aerobik, erõsítés-

sel. Állóképesség fejlesztõ, erõsen

zsírégetõ hatású) és alakformáló

kombinációs óra (ingyenes)

2014. október 18., 16:00 - Zumba - zsírégetõ és alakformáló

edzés (önköltséges)

2014. október 25., 16:00 - Piloxing (önköltséges)

Ingyenes úszás, fürdõzés Hódmezõvásárhelyen, a Török

Sándor Strandfürdõben, minden héten kedden. Indulás: 17

órakor a Mûvelõdési Ház elõl. Jelentkezni: a Polgármesteri

Hivatal 5. számú irodájában, vagy a +3630/903-01-89-es

telefonszámon lehet.
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Székkutason szántottak a gazdák
A falunapokkal párhuzamosan kezdõdött meg szeptem-

ber 6-án, Székkutason a regionális szántóverseny, amely

negyedik alkalommal került megrendezésre.

A szántóverseny versenyzõit Szél István polgármester kö-

szöntötte a falu megújult fõterén felállított színpadon. A pol-

gármester eredményes szántást kívánt a gazdáknak, a település

lakóinak pedig jó szórakozást.

A megnyitón Kispál Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara Csongrád Megyei elnöke örömét fejezte ki, hogy jelen

lehet a versenyen. Hangsúlyozta az agrotechnika, vagyis a

szántás szerepét és fontosságát.

Magyarországon a szántóversenyek nagy múltra tekintenek

vissza, kezdetük a 19. század elejére tehetõ.  A szántóversenyek

múltjában és jelenében rendkívül fontos szerepe volt és van a

Magyar Szántóverseny Egyesületének. Dr. Rátonyi Tamás az

egyesület alelnöke elmondta, fontos megmérettetés ez a

szántó-vetõ emberek számára, hiszen a gazdálkodásban nincs

lehetõség összehasonlításra. Itt a versenyen viszont van, a gaz-

dák gyakorlatban és elméletben is szerezhetnek és cserélhet-

nek tapasztalatokat.

Mihály Károly fõszervezõtõl megtudtuk, a megmérettetésen

húsz versenyzõ vesz részt, Csongrád, Bács-Kiskun és Békés

megyébõl, a gazdák hat kategóriában versenyeznek.

A megnyitót követõen a versenyben részt vevõ traktorok fel-

vonulását csodálhatták meg az érdeklõdõk, majd a nyitóbaráz-

dák elkészítésével kezdetét vette a IV. Regionális Szán-

tóverseny.

Eredmények:

2-3 testû ágy eke
1, Kocsis László Sándorfalva

2, Kis László Székkutas

3, Bozsó Gábor Balástya

4, Seprenyi Péter Békéssámson

4-5 testû ágy eke
1, Vörös János  Hmvhely

2, Szabó Róbert Dóc

3, Korom József Székkutas

2-3 testû váltvaforgató eke
1, Szilágyi Imre Doboz

2, Kovács Imre Kútvölgy

3, Zsedényi Károly Székkutas

4, Juhász Gergely Székkutas

4-5 testû váltvaforgató eke
1, Bila Miklós Székkutas

2, Székács Gyula  Orosháza

3, Neller Zoltán Orosháza

veterántraktorok szántása
1, Ördög János Sándorfalva

2, Nagy Zoltán Hmvhely

3, Sárosi János Kondoros

lófogatú szántás
1, Losonczi Antal Balástya

Hajó Edina

Családi események 
július és augusztus

hónapban
Születés: Olasz Aranka Csilla és Ambrus Jánosnak Laura

utónevû gyermeke.

Házasságkötés: nem volt

Elhalálozás: Blaskó Imre, Fejes Józsefné Kosztolányi

Irma, Darvasi János, Hájzlinger Istvánné Hegedûs Erzsébet

és Hegyi Istvánné Pap Terézia.
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Szüreti ünnep
Székkutason 

fogatos felvonulással, 
mûsorral és bállal

Hetedik alkalommal rendezte meg közösen a Székkutasi

és a Sóshalmi Olvasókör Székkutason a szüreti felvonulást

és bált. A fogatok és a lovasok szeptember 20-án délután a

Gregus Máté Általános Iskola elõl indulva járták végig a

község utcáit. 

A fogatok délután öt óra elõtt érkeztek meg a település

nemrég átadott fõterére, ahol a megújult mûvelõdési ház elõtt

Kovácsné Rostás Erzsébet, a Székkutasi, valamint Molnár

Ernõ, a Sóshalmi Olvasókör elnöke köszöntötte az össze-

gyûlteket.

- A település számára mindig is fontos idõszak volt a betaka-

rítás, a szüret, amely meghatározta az itt élõk lehetõségeit a

következõ évre - fogalmazta meg Kovácsné Rostás Erzsébet.

- Az idei év különleges lehetõséget adott a Sóshalmi

Olvasókör tagjainak – tette hozzá Molnár Ernõ –, hiszen az idei

bált a megújult, kutasi mûvelõdési központban rendezhették

meg, de örömet jelent számukra, hogy az olvasókörük épülete

is jelentõs megújuláson esett át.

Mint azt Molnár Ernõ lapunknak nyilatkozva elmondta, az

olvasókör megszépült, a vizesblokkok a fõépületbe kerültek, de

új elektromos rendszert is kialakítottak a 40 milliós felújítás

során. Az átadásra szeptember 27-én, jövõ szombaton - a

Turizmus Világnapján – kerül sor, délelõtt kilenc órakor.

A kutasi fõtéren az általános iskola Ficánka és Napsugár

Néptánc Csoportjai is mûsort adtak, amelyet a Székkutasi Har-

monika Klub fellépése követett.

Fontos szerep jutott a hagyományoknak az esti bálban is. A

felkötözött szõlõfürtökre éber csõszök vigyáztak, azonban így is

sokan igyekeztek csipegetni az édes gyümölcs bogyóiból. Aki-

ket a csõszök rajtakaptak a szõlõ dézsmálása közben, azokat

bizony – jelképes mértékû – büntetés megfizetésére köteleztek,

de a bálban felléptek a nyugdíjas klub tagjai is „Banyák a

pokolban” címû produkciójukkal.

Arnay

Felsõsökké avatták 
az ötödikeseket

Hivatalosan is felsõsökké avatták az idén ötödik osz-

tályba lépett diákokat Székkutason. A település általános

iskolájában késsel és villával ették a csokit, de lufi fújó ver-

senyt is rendeztek.

A gólyaavató bulinak már nagy hagyománya van Szék-

kutason. Különlegessége, hogy az ötödik osztályosoknak ren-

deznek programokat, de a szülõket is meghívják, hogy belepil-

lantsanak az iskola életébe.

Így aztán szeptember 12-én délután az aulában, valamint az

udvaron rendezték az ügyességi versenyeket. Volt csoki evés

késsel és villával, de kötélhúzó versenyt is tartottak, valamint

tojással is megdobálhatták egymást a fiatalok. A feladatok

után fél lábon állva esküt tettek, s megfogadták, hogy

mintadiákok lesznek és mindig a tudásukhoz mérten

teljesítenek.

Patyi Éva, megbízott intézményvezetõ elmondta, a bulit már

több mint 10 éve rendezik, melynek célja, hogy az alsó

tagozatból a felsõbe történõ váltás játékosabb legyen.

Székkutason egyébként soha nem volt gond az ötödikesek

„beilleszkedésével”, ugyanis az összes diák egy intézményben

tanul.

A.S.
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