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Szél István: „Székkutas a dél-alföldi régió
legsikeresebb kistelepülése lehet”
Október 27-én, délután megalakult a székkutasi képviselõ-testület. Az ünnepi ülésen Szél István polgármester
ismertette a „Székkutas a legfontosabb” címû programját.
Kijelentette: öt év múlva a község a dél-alföldi régió
legsikeresebb kistelepülése lehet.
Az ülés kezdetén Zsótér Katalin, a Helyi Választási Iroda elnöke ismertette az október 12-i választás eredményeit. Székkutason az 1926 választópolgár közül 695-en keresték fel az urnákat,
ez 36 százalékos részvételi arányt jelent.
A községben egyedül Szél
Istvánnak sikerült annyi ajánlóívet összegyûjtenie, hogy polgármesterjelöltként induljon. A
képviselõ-testületbe Rostás Péter, Dr. Bakos Attila, Rostás János, Szabó Emese, Mihály Ferenc és Libor Ferenc jutottak.
A polgármester és a
képviselõk letették az esküt.
Alpolgármesterré Rostás Pétert
választották. Szél István polgármesteri illetménye bruttó
havi 448 ezer 727 forint, amihez 15 százalék költségtérítés
is jár. Rostás Péter illetménye
bruttó havi 200 ezer forint, azonban az alpolgármester ennek
felérõl lemond: az összeggel a falu fejlesztését támogatja.
A képviselõk a bizottságok tagjait is megválasztották. Az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke dr. Bakos Attila lett, a

tagok Rostás János és Libor Ferenc. Külsõ bizottsági tagok
Zsótér Katalin és Gróf Sándorné. A Településfejlesztési, Községrendezési és Mezõgazdasági Bizottság elnöke Rostás János,
tagokká Libor Ferencet és Mihály Ferencet választották. Nem
képviselõ tagok Mihály Károly és Paplukács Dóra. Az Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnöke Szabó Emese lett,
a tagok Rostás János és dr. Bakos Attila. Nem képviselõ tagok
Kovácsné Rostás Erzsébet és Kovács Lászlóné. A kulturális és
civil ügyek tanácsnoka Szabó Emese lett.
Az ülésen Szél István ismertette programját, ami a „Székkutas a legfontosabb” címet
kapta. – Ez a nap nem csak a
megválasztottak, hanem a választópolgároknak ünnepe is
– kezdte a polgármester, aki
köszönetet mondott mindazoknak, akik elmentek szavazni. – Az elmúlt négy év
hatalmas fejlõdést hozott a
község életében, de nem dõlhetünk hátra, a következõ öt
évre is bõven akad munka. A
kormány értünk, országgyûlési képviselõnk, Lázár
János velünk dolgozik. Remélem, hogy öt év múlva
Székkutas a dél-alföldi régió legsikeresebb kistelepülése lesz
– tette hozzá.
Megyeri József

Székkutasi apróságokat köszöntöttek
Babákat és szülõket ajándékoztak meg november 12-én,
délelõtt Székkutason. Most négy család kisgyermekeinek
adták át a babakötvényt.

kislánynak még két testvére, az 5 éves Flóra és a 2 éves Mór.
Pádár Gombos Ágnes az iker lányok anyukája ismertette a 10
hónapos kicsikrõl, hogy nagyon kiegyensúlyozottak a gyermekek, akiknek van egy 4 és fél éves bátyjuk, Balázs. A helyben élõ
nagymama is sokat segít, de a Szentesen élõ anyósára is bármikor számíthat. A babakötvény tízezer forintot tartalmaz, amit az
egyik helyi boltban tudnak levásárolni a szülõk a gyermekek
részére. Ezen kívül oklevelet és desszertet is átadtak az anyukáknak.
Soós Kata

Kedves Gyerekek!
Kedves Szülõk!

Tíz baba született idén Székkutason, négy kismama még
várandós, de az idén világra hozzák gyermeküket. A babakötvényeket Rostás Péter alpolgármester és Szabó Emese
önkormányzati képviselõ adták át. A szerdai délelõttön Lászlai
Szófia Anna és Pádár Alíz és Adél ikertestvérek részesültek a
babakötvényben.
Ambrus Beáta a kis Lászlai Szófia Anna édesanyja elmondta,
hogy nagycsaládból származik, éppen ezért van a 8 hónapos

December 5-én (péntek),
17 órakor lovas fogattal
településünkre látogat
a Mikulás.
Szeretettel várunk mindenkit
a Mûvelõdési Ház elõtti térre.
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Szabadság és igazság nélkül nem lehet élni
Október 23-án, csütörtökön délelõtt Székkutason is
megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcra.
A településen az elmúlt évekhez hasonlóan istentiszteletet
tartottak, felvonták a nemzeti lobogót és megkoszorúzták az
'56-os emlékmûvet is.

- 58 évvel ezelõtt október 23-án, akik az utcára vonultak,
mind érezték, hogy Magyarország nem a helyes úton áll, a
tüntetõk ezért mondták azt, hogy elég volt, eddig és ne tovább!
A megmozdulók általános üzenete az volt a magyar emberek
számára, hogy a szabadság és az igazság nélkül nem lehet élni.
Akkor októberben különbözõ világnézetû és társadalmi csoportból érkezõk vonultak az utcákra, de mindenki egyetértett
abban, hogy egy olyan új rendszert kell létrehozni, amely

szabad és az igazságon alapul – kezdte meg ünnepi beszédét
Szél István polgármester a Mûvelõdési Házban rendezett
megemlékezésen.
Az ünnepi beszéd és mûsor elõtt azonban az utóbbi négy év
hagyományainak megfelelõen ökumenikus áldó és könyörgõ
imádság is volt a Római Katolikus Templomban. Ezt követõen
pedig a megemlékezõk a nemrégiben felújított fõtérre vonultak
át, ahol felvonták a magyar zászlót. Majd az 1956-os emlékmû
koszorúzása következett, melyhez a Kamilla Dalkör adta az aláfestést.
A megemlékezés további részében felavatták a néhai Rostás
János kopjafáját is, ahol Rostás Márta emlékezett meg édesapjáról, Székkutas díszpolgáráról.
A Mûvelõdési Házban rendezett ünnepség elején a település
elsõ embere emlékezett vissza az 58 évvel ezelõtt történtekre.
Hozzátette, az a nap reményt ad és megerõsít minket abban,
hogy közös céljainkat csak együtt tudjuk elérni. '56 eseményei
példát mutatnak számunkra, iránytûként jelzik azt, hogy sokkal
több van bennünk annál, hogy játékszerei és elszenvedõi
legyünk a sorsnak.
- Azzal a bátorsággal és elszántsággal kell a jövõbe néznünk,
amivel '56 hõsei néztek szembe a kilátástalansággal. Csak így
lehet felfedezni a nehéz idõkben a boldogabb jövõ körvonalait.
Hiszen jöhetnek még kemény idõk, de ezek sohasem olyan
kitartóak, mint a kemény emberek - mondta el a polgármester.
A délelõtt további részében a Suli Színpadosok „Ne feledd a
tért, ahol elestek õk…” címû mûsorát nézhette meg a
közönség.
szcs

A község területi
felosztása a települési
képviselõk között
Székkutas Község Önkormányzat Képviselõtestülete
úgy határozott, hogy a települési képviselõk között felosztja a község utcáit.
A település lakosai természetesen bármelyik képviselõtestületi taghoz bizalommal fordulhatnak, de ezen felosztással a képviselõ-testület egyszerûsíteni szándékozik a
képviselõk elérését a választópolgárok részérõl.
Libor Ferenc önkormányzati képviselõ:
IV., V., VI. kerület
Rostás János önkormányzati képviselõ:
I., II., III., VII. kerület
Szabó Emese önkormányzati képviselõ:
István király u., Erkel F. u., Szélmalom u., Arany J. u., Petõfi u.,
Mester u., Alkotmány u., Hídi M. u., Szabadság u., Kamilla u.
Mihály Ferenc önkormányzati képviselõ:
Mágocsi u, Vásárhelyi út, Dr. Kónya u., Murgács K. u., József
A. u., Dózsa Gy. u., Maczelka G u., Kossuth u., Bem u.,
Gregus Máté u.
Dr. Bakos Attila önkormányzati képviselõ:
Jókai u., Németh L. u., Temesváry u., Kölcsey u., Ady E. u.,
Móricz Zs. u., Radnóti u., Béke u., Móra F. u.
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1,5 milliárdból indul a csatornázás Székkutason
Aláírták a kivitelezési szerzõdést, így jövõ tavasszal elkezdõdhet a székkutasi szennyvízelvezetõk és a telep építése.
Aláírták „Székkutas Község szennyvízelvezetésének és
szennyvíztisztításának fejlesztése” címû projekt vállalkozói
szerzõdését október 30-án, csütörtökön délután a székkutasi
Mûvelõdési Házban. Szél István polgármester, a Veolia Water
Solutions and Technologies Magyarország Zrt. részérõl Tomosi
Károly vezérigazgató, valamint a Duna Aszfalt Kft. képviseletében Tóth László ügyvezetõ írták alá a szerzõdést.

„2008-ban kezdõdött el a társadalmi összefogás és
pénzgyûjtés, ami következtében ma aláírhatjuk a szerzõdést” –
mondta el Szél István polgármester.

1 milliárd 502 millió forint a projekt összköltségvetése, de ez
a lakosságnak nem kerül plusz pénzébe. Ebbõl az összegbõl
2015-ben szennyvízcsatorna-hálózat és új szennyvíztisztító telep
épül.
A településvezetõ hozzátette, együttmûködési megállapodást is kötnek majd a hódmezõvásárhelyi és a csongrádi
rendõrséggel illetve a polgárõrökkel, hogy az építkezés ideje
alatt a közbiztonságot illetve az ezzel kapcsolatos komfortérzetet növeljék.
987 millió plusz áfából a csatornahálózat kivitelezését a Duna
Aszfalt Kft. fogja végezni. Így 10,2 km hosszú szennyvízhálózat,
2,5 km nyomott szennyvizes rendszerhálózat épül majd, és 610
lakást kötnek be a hálózatba.
A munkálatok 2015 tavaszától kezdõdnek el, és várhatóan
2015. október 31-re érnek véget.
A konzorcium feladata lesz a szennyvíztisztító telep létesítése
302 millió Ft összegbõl. Ez várhatóan szintén tavasszal indul
meg, és a csatornahálózat elkészültére a 6 hónapos próbaüzem
is elkezdõdhet, mely 2016 tavaszára zárul majd.
Tomosi Károly elmondta, az elkészült tervek alapján akár
helyi munkaerõt is tudnak majd alkalmazni bizonyos
munkafolyamatoknál, a szennyvíztisztító telep megépítése
során.
Két nagyon nagy cég fog dolgozni, nagy technika múlttal, és
ez megnyugtató – zárta a gondolatokat Szél István polgármester. Szerzõdési feltétel, hogy mind a két cégnek székkutasi
munkanélkülieket kell majd alkalmaznia az építkezés során.
Bodrogi Klára

Márton napját ünnepelték Kutason
Vidám gyermekkacaj fogadta a Székkutasi Emlékház felé
sétálókat november 11-én délután: az épület udvarán
Márton-napi mulatság zajlott. A kicsik kukoricacsutkából
tornyot építettek, valamint gumicsizmát dobtak célba.

Valóságos kis terülj-terülj asztalkám várta azokat, akik
megéheztek: a Székkutasi Olvasókör jóvoltából libatepertõvel
és libazsíros kenyérrel csillapíthatták éhségüket a résztvevõk.
A mulatság lampionos felvonulással zárult.
Megyeri József

Nagy sikert aratott
az Almaparty

Patyi Éva, a székkutasi Gregus Máté Általános Iskola
tagintézmény-vezetõje elmondta, Márton napjához kapcsolódóan minden évben szerveznek programokat. Ilyenkor a
legfontosabb, hogy felelevenítsék a népi hagyományokat és
játékokat.
A délutánon kukoricacsutkából tornyot építettek és gumicsizmával célba dobtak a gyerekek. Ezen kívül kukoricát
válogathatott és morzsolhatott az, akinek arra támadt kedve.

Idén is megtartotta a már hagyományos Almaparty
rendezvényét a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda. Az intézményben zenés mûsorral léptek fel a gyerekek november 7-én,
délután.
November elsõ hetében az alma kapta a fõszerepet a
székkutasi óvodában. A gyerekek almaszüreten vettek részt,
valamint almapürét, almalevet és sült almát is készítettek.
A hét zárásaként, november 7-én a kicsik megkoronázták az
immár hagyományos programot. Szinte az összes szülõ az
intézménybe látogatott, hogy megtekintse az óvodások zenés
mûsorát.
A vidám délutánon egy kiscsizmát is kihelyeztek, amelybe
adakozni lehetett. A helyiek gondoskodtak arról, hogy a gyerekek mikulása és karácsonya szebbé váljon.
Megyeri József
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Lebonthatják a székkutasi bódékat
A lángossütõ és az ajándékbolt fizeti rendesen a
közterület használati díjat Székkutason, ám a másik két
bódé nem csak az összképet rontja, hanem hátralékuk is
van. Nem sokáig. Lehet, hogy az elbontás lesz a megoldás.
Az SZMSZ felülvizsgálatát már tárgyalta a pénzügyi és
ügyrendi bizottság a november 17-i rendes testületi ülést
megelõzõen, ahol a módosítások a törvényi változásokat érintik. Így például a tisztségviselõk feladatait már rövidebben
határozzák meg, illetve helyi sajátosságokkal egészítették ki.
A szociális bizottság létszáma 5 fõrõl 7-re emelkedik a jövõben.
Mivel problémát jelentett korábban, hogy a zöldhulladék,
azaz a falevelek közé a helyiek egyéb hulladékot is helyeztek,
ezért a jövõben pénzbírsággal fogják sújtani azokat, akiknél
ilyen szabálytalanságot tapasztalnak. Pénzbírság illeti azokat is,
akik ezután a Mûvelõdési Ház elõtt parkolnak, hiszen a felújítás
után megszûnt a parkolási lehetõség.
Bereczki Jánosné, a Székkutasi Víziközmû Társaság elnöke
tartott beszámolót, melybõl kiderült, a társulat feladata a
lakossági pénzek kezelése. Elmondta, hogy a lakosság 93%-a
már teljesítette a befizetési kötelezettségét.
„760 háztartásból 64 háztartás egyáltalán nem kezdte meg a
fizetést” – mondta el Szél István, a település polgármestere, így
kezdeményezte egy intézõbizottság felállítását. Ebben hatástanulmány felállítását kérte, amelyben kiderülhet, hogy kik azok,
akik valóban nem tudják vállalni fizetési kötelezettségüket, és
kik azok, akiknek csak a hajlandósága hiányzik.
„Kemény fellépést szeretnék ebben a témában. Fel kell
térképezni azokat az ingatlanokat, akik eddig nem fizettek. A
késõbbiek során döntünk az esetleges segítségrõl, és a

szerzõdés aláírása után minden fillérre szüksége van az
önkormányzatnak.” – tette hozzá a polgármester.
Az operatív bizottság feladata volna a befizetések behajtása,
illetve az utcabiztonsági rendszer felügyelete is.
Napirendi pontként tárgyalták, hogy önkormányzati társulást
hoznának létre Hódmezõvásárhellyel közösen. A kérést már
benyújtották Hódmezõvásárhely önkormányzata felé. "Ez egy
szükséges rossz meglépése, két ügyben, közterület használatban és adóügyekben szeretnék kérni a város segítségét" mondta Szél István. Mivel Székkutas kis község, így nehezebben
kéri meg egy helyi lakos a másikat adófizetési kötelezettsége
behajtására. Ezt egy külsõ, harmadik személy hatékonyabban
meg tudja tenni. Ez a társulás 2015. január 1-tõl célszerûbb és
hatékonyabb formában tudná ellátni a helyi adóbehajtást.
Faramuci helyzet áll fönn a Vásárhelyi úton lévõ bódékkal és
épületekkel kapcsolatban is. Az épületeket magánemberek építették, de önkormányzati területen. Az elhanyagolt és nem
használt négy épület közül az önkormányzat kettõt mindenképpen elbontana. Egyrészt nincs használva, másrészt a
település összképét is rombolja. A fából épült két épület
maradhat, ám a másik kettõ sorsát rendezni kell. Ha a
tulajdonos nem használja, vagy le kell bontania, de a területet is
megvásárolhatják. A lángossütõ és az ajándékbolt marad, õket
nem érinti a kérdés, hiszen fizetnek rendszeresen adót és
közterület-használati díjat.
November 17-én délután a képviselõ-testület határozata
alapján Libor Ferenc és Rostás János önkormányzati képviselõk
a külterületet képviselik. Szabó Emese a régi településrészt,
Mihály Ferenc és dr. Bakos Attila pedig az új településrészt
képviseli majd.
Bodrogi Klára

Vívásedzések kezdõdtek

Ingyenes védõoltások
a településen

Kilenc székkutasi fiatal kezdett el ismerkedni a napokban
a vívással. A Csomorkány SE heti két alkalommal tart edzéseket a helyi Sportcsarnokban.

November elejére megérkeztek az influenza elleni
vakcinák Székkutasra. Dr. Bakos Attila, a község háziorvosa
szerint mindenkinek érdemes igénybe venni a védõoltást.
A településen az idõsek, a
szív-, cukor-, és tüdõbetegek,
a kismamák és a leendõ anyukák, valamint az egészségügyben és a baromfitelepeken
dolgozók ingyenesen kapnak
védõoltást. A lakosság további
része is igénybe veheti a
vakcinát – ehhez receptre írás
szükséges.
- Azért fontos, hogy valaki
beoltassa magát, mert minden évben kialakul kisebbnagyobb
influenzajárvány,
ami által megnõ a tüdõgyulladások száma. Ez a vakcinák által
megelõzhetõ – ismertette dr. Bakos Attila.
A védõoltásokkal kapcsolatban rengeteg rossz hír kering. Dr.
Bakos Attila szerint ezeket nem szabad komolyan venni. –
Magyarországon jól mûködõ oltási rendszer mûködik, amit
kiválóan bizonyít, hogy a 20. század elején elterjedt súlyos
betegségekkel ma már nem találkozhatunk – mondta a doktor.
Megyeri József

Dr. Makó András, a Csomorkány SE alelnöke elmondta, a közelmúltban 9-10-11 éves gyermekek részére tagtoborzót tartottak
Székkutason. A bemutatót nagy érdeklõdés övezte, összesen
kilenc gyermek döntött úgy, hogy csatlakozik az egyesülethez.
Ezen a héten a fiatalok megkezdték az edzéseket. Az elsõ
idõszak a szabályok és az alapok megtanulásával telik.
- Bízok benne, hogy a Csomorkány SE és Székkutas Község
Önkormányzatának kapcsolata gyümölcsözõ lesz. Remélem,
hogy Szél István polgármester minden támogatást megad a vívó
gyermekeknek – folytatta dr. Makó András, aki hozzátette,
amennyiben ez megvalósul, akkor az egyesület és a község
együttmûködési megállapodást köt majd.
A sportág kipróbálására ezután is lehet jelentkezni.
Megyeri József
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Idén is
osztanak tûzifát
Székkutas Község Önkormányzata Pintér Sándor belügyminiszter döntése alapján 2.151.380 Ft kormányzati támogatásban részesült, amelyet 121 erdei m3 tûzifa vásárlására
lehet felhasználni – tájékoztatott Hunyák Zsuzsanna jegyzõ.

tartási támogatásra jogosultak, illetve akik a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket
nevelnek.
A szociális tûzifára irányuló kérelem 2015. január 31. napjáig
nyújtható be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
Szociálisan rászorulónak azt kell tekinteni, akinek családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át
(57.000 Ft-ot), egyedül élõ esetében a 250 %-át (71.250 Ft-ot).
A szociális tûzifára való jogosultság háztartásonként csak egy
jogosultnak állapítható meg, egy háztartás maximum 5 m3 fát
kaphat – ismertette Hunyák Zsuzsanna. A tûzifát 2015. február
15-ig kell kiosztani - folytatta a jegyzõ, aki zárásként elmondta,
tavaly 80 erdei köbmétert osztottak ki, ezzel 129 családon
segítettek.

Zoopedagógia
a községben
A szociálisan rászorulók november 18-tól kérelmezhetik a
tûzifát a Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában. Az elbírálás során elõnyben részesülnek azok, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
aktív korúak ellátására, idõskorúak járadékára, lakásfenn-

Tüdõszûrés Székkutason
A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Tüdõgondozó Intézet Székkutas községben
2014. december 1-4-ig tüdõszûrést tart.
Szûrési idõpontok:
2014. 12. 01., hétfõ
2014. 12. 04., kedd
2014. 12. 03., szerda
2014. 12. 04., csütörtök

10:00-14:00
10:00-14:00
10:00-14:00
10:00-14:00

Szûrés helyszíne:
Mûvelõdési Ház elõtti téren lévõ szûrõbusz
Tüdõszûrés térítési díjának befizetése:
A tüdõszûrés térítési díját a szûrõbuszon készpénzzel kell
kifizetni, a szûrõvizsgálat elvégzése elõtt. A szûrõbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésrõl, melynek elsõ
példányát megkapja a szûrésre jelentkezõ páciens.
A szûrésre jelentkezõk a TAJ kártyájukat és a
lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal vinni!
Várandós és szoptatós nõk a tüdõszûrést nem vehetik
igénybe!
A szûrõvizsgálatokat a lakosság egészségének megõrzése
és a betegségek korai felkutatásának érdekében végzik!

A Szegedi Vadaspark látogatott Székkutasra.
A Szegedi Somogyi Könyvtár finanszírozásával már évek óta
tartanak zoopedagógiai foglalkozásokat a könyvtárakban. Idén
elsõ alkalommal Székkutasra is ellátogatott a rendezvény, ahol
a vetítések után a vadaspark kisállatokat vitt a kisiskolások és
óvodások számára, amiket meg lehetett simogatni – tájékoztatta lapunkat Szilágyiné Fejes Ildikó, a Székkutasi Községi
Könyvtár könyvtárosa.
Bodrogi Klára
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MEGHÍVÓ
A Székkutasi Olvasókör
tisztelettel és szeretettel hív
mindenkit karácsonyt várva az

Idén is lesz Jótékonysági
Bál Székkutason
November 22-én, 18 órától rendezi meg a székkutasi
óvoda és általános iskola a XVI. Jótékonysági Bált a
Mûvelõdési Házban – tájékoztatta lapunkat Patyi Éva
tagintézmény-vezetõ.

I. Adventi gyertyagyújtásra
2014. november 30-án (vasárnap)
16 órára a szökõkúthoz.

Az óvodások és az iskolások már lelkesen készülnek a vidám
estre. A gyerekek énekkel, tánccal és színjátékkal is
szórakoztatják majd a közönséget.
A bál bevétele a Székkutasi Gyermekek Tanulását és
Mûvelõdését Segítõ Alapítványt gyarapítja.
A mulatság fõvédnöke Tóthné Kecskeméti Katalin
tankerületi igazgató, védnöke Szél István polgármester.
Megyeri József

Baba-mama börze
és bolhapiac
Ha túl sok baba – és gyerekruha gyûlt össze, ha a játékokat már megunták és nem használják, vagy szeretnének
túladni még sok egyéb dolgon, ami feleslegessé vált, a
baba-mama börzén a helyük!
Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterme
Idõpont: 2014. december 13. (szombat), 14 óra
Eladói szándékát kérjük, legkésõbb december 10-ig
jelezze személyesen
a Védõnõi Szakszolgálatnál, vagy a következõ
telefonszámok egyikén:
Világos-Balla Erzsébet: +3630/399-2028,
Szabó Emese: +3620/233-1388
A gyerekeket külön gyereksarokkal várják, ahol kedvükre
játszhatnak.
A nagyobbak kézmûves foglalkozáson is részt
vehetnek.
Mindenkit kedves
érdeklõdõt
szeretettel várnak
a szervezõk!
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Utazás
a kultúra városába

Idén is felléptek
a harmonikások

2014. október 18-19-én egy pályázat keretében és
Székkutas Község Önkormányzata támogatásával Pécsre
látogattunk.

Közel kétszázan tekintették meg a székkutasi Mûvelõdési
Házban a harmonika virtuózok két órás koncertjét
november 15-én, délután.

A reggeli indulás után délelõtt érkeztünk meg Pécsre. Elsõ
utunk a Zsolnay Kulturális Negyedbe vezetett. Itt
szabadprogramként fedezhettük fel a porcelánmanufaktúra
területét. A Gyugyi gyûjtemény dr. Gyugyi László válogatott
kerámiáit mutatta be, míg a látványmanufaktúra által mi is
tanúi lehettünk, hogyan készítik a Zsolnay porcelánokat. Ezen
kívül a család- és gyártörténeti kiállítást tekinthettünk meg,
valamint tiszteletünket tettük a családi mauzóleumban. A délutáni varázsórán fizikai és kémiai kísérletekkel ismerkedtünk.
Planetáriumi óránkon a bolygókat és a naprendszert
vizsgáltuk közelebbrõl. Késõ délután kirándulást tettünk a
Tettyére, ahonnan -a hegy tetejérõl-csodálatos panoráma
nyílt az esti városra. Este elfoglaltuk a kollégiumban a
szállásunkat, majd mindenki a kívánsága szerinti pizzát
rendelhette.
Másnap tíz órakor a Cella Septichorában 90 perces foglalkozásként IV. századi ókeresztény sírépítményekben
kerestünk idõkapszulákat. A kapszulák különbözõ helyekre
voltak elrejtve, amit önállóan kutattunk fel. Bennük egy
papíron információ volt, melynek segítségével egy
keresztrejtvényt kellett megfejtenünk. Miután mindenki
készen lett, idegenvezetõ mutatta be a temetkezési helyeketaz UNESCO Világörökség részét-, s megtudhattuk, hogy
ennek „párja” csak Rómában található.
Késõbbiekben a Széchenyi téren és környékén sétáltunk,
bejárva a belvárost. Itt megtekintettük Leonardo Da Vinci
szobrát, és a török megszállás idején épített Dzsámit, sõt még
egy török fürdõ romjai közt is barangoltunk, s fotózkodtunk a
lakatfal elõtt is.
Ebéd után, délután indultunk haza. A hosszas buszozás
után este értünk Székkutasra, ahol az iskola elõtt már
szüleink vártak bennünket.
Emlékezetes, programokkal teli napokat töltöttünk
Pécsett. Köszönjük!
Tóth Aranka 8. osztályos tanuló

A székkutasi Harmonika Klub 2005-ben alakult, Berei Béláné
emlékére. Amikor az egykori tanárnõ elhunyt, akkor született
meg a gondolat, hogy a harmonikások egy társaságot alapítanak annak érdekében, hogy rendszeresen találkozzanak és fejlesszék a tudásukat. A klub tagjai azóta minden novemberben
koncerttel kedveskednek az érdeklõdõknek, így történt ez idén
is. Az eseményen Labozár Antal prímás, valamint Mizsei Zoltán
vendégharmonikás is fellépett.
D.R.

Fa ablakkeretek ingyen elvihetõk!
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