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Iskolások a köry,vtárban

Az áItalános iskola második és

harmadik osztályos tanulói már-
cius 28-án délelőtt látogattak el a
könyvtárba, ahol a néphagyomá-
nyokról, a húsvétról beszélgettünk
és népmesét nézhettek a gyerme-
kek. Húsvéti locsoló verseket és ki-
festőket vihettek haza emlékül.

,,Áldott szép Pünkösdnek
gyönyörű ideje"

Piros pünkösd napját virággal
köszöntik Európa sok országá-
ban. Magyarországon is piros
betűs nap a pünkösdhétfti, 20iB-
ban május 21-re esik. Pünkösd a
húsvétot követő ötvenedik nap,
ünnepét a keresztény egyház an-
nak emlékére tartja, hogy }ézus
mennybemenetele után a Szent-
lélek leszállt az apostolokra. Pün-
kösd az egyház születésnapja.
Az ünnephez számos népszokás,
hagyomány tartozik, az ember és
a természet szeretetét is hirdeti,
hiszen megújul, kizöldül körü-
löttünk minden, a kiskertek teli
virággal. Szüleink, nagyszüleink
tudták, hogy ilyenkor pihenni,
ünnepelni kell. Köszönteni az űj
életet, imádkozni a bő termésért,
a gyermekáldásért. Sok helyen
tartottak búcsújárást, a mai napig
aő búcsújáróhely Csíksomlyó,
mely az utóbbi években nem csak
keresztény, de összmagyar zarán-
dokhellyé is vált.
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- 24z0O DISCO

Légvár: |1-17 őráig

A kiskörei duzzasztás eredmé-
nyeként a,z apadás lehetővé tette,
hogy a KOTIVIZIG április 18-án
megszüntesse az elsőfokí árvíz-
védelmi készültséget a Tiszán.
Szolnoknál 668 cm-t, Tiszaugnál
540 cm-t mutatott a vízmérce a
duzzasztást követően.
A Hármas-Körös is apad: április

I9-én Szarvasnál 513 cm, Kun-

§ZEIEVENy NAp}A
20l8. április 28. (szombat)

Főzőverseny előkészületei és főzőverseny
Az otthon készített torták behozatala
Arcfestés gyermekeknek
Megnyitó - Pánczé| Ferenc polgármester
Tortasütő és ftízőverseny eredmény-
hirdetése
Szelevényi Hétszínvirág Óvoda
műsora, az Altalános Iskola előadása
}§okedli bohóc gyermekműsora,
utána a színpad mellett fo\tatódik
3 órás lufi hajtogatással!
SZOTYOLA zenekar
előadása
Bódi Renáta örökzö]d-
és operett slágerek
Mr. Rickretro dalok
Csordás Tibor ex- Fiesta
Kerozin
AKz6

Tűzijáúék

Kirakodóvását büfé, fagyí, ételek és italok egész nap
a Sportpálya területén

}ó szórakozást és kellemes időtöltést kíván
Szelevény Község Önkormá ny zata|

szervezők a műsorválto ztatás jogát fenntartj ákl

sZentmártonnál 580 cm volt a víz-
állás.
Az igazgatőság továbbra is I.

fokú belvízvédekezést folytat több
belvízvédelmi szakaszon, többek
között a tiszakécskei, illetve a ci-
bakházi szakaszon is. Az elöntés
nagysága az igazgatőság területén
5100 hektár, a megyében a vízbo-
rítás 4150 hektárt tesz ki.
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Április 8-i orsággytilési viilasztrisi eredmények
a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján

}ász-Nagykun-Szolnok megyében a szavazatok 49,35
százalékiit a Fidesz-KDNP kapta, a második legtöbbet
26,19 százalékot a Iobbik, őket követi az MSZP-PM 10,69
százalél<kal, az LMP 4,68 százalékkal és a Demokratikus
Koalíció 4,3 százalél,kaL A megyében 190615 érvényes
szav azatot számláltak,
Szelevény, }asz-Nagykun-Szolnok megFe 4. sámú

valasztókerti{e tehez tartozk A településen két helyen történt
a szavazÁs. A 001-es szavazókörben a névjegpéköen 617
vrflasáópolgar neve szerepel, a szayazÁson 379-en jelentek
meg, az érvényes szavazatok sáma 37I. Ahárom, le$öbb
szavazatot kapott jelölt FIDESZ-KDNP jelöl§e Boldog Iswán
204, Csányi Támás a Jobbik orsággl,tílési képúselő-jelöI§e
I09, azMSZP-Párbeszed jeloltje Rózsa Endre 50.
Halesz, 002-es szavaáköróen a névjegpékben 183 fi

szerepel, ebből megjelent 114 valasztópolgar. Az érvényes
szavazat 113, ebből a három legtöbbet kapott érvényes
szavazat:Fidesz-KDNP jeloltjére 73 -arr, Iobbik jelöl§ére 25-en,
u, MSZP-Páheszed jelöltjére 10-en adtákle volaukat.
A megye mind a négy oiszágos egyéni választókerületében

a Fidész-KDNP jelöltje győzött, Az l-es szolnoki
választókerületben Dr. Kallai Mária kapta a le$öbb
voksot, 22555 érvényes szavazatot, mely 42,62 száza|ék,
A 2 -es szárnű választókerületben, a j ászberényi körzetben
Pócs János 23777 szavazalíal52,09 százalékkal győzött, A
karcagi, 3-as körzetben Kovács Sándor 56,55 száza!él<kal
25978 szavazaftal nyert, A 4-es, törökszentmiklósi
körzetben Boldog i'swán 20846 igen vokssal 45,22
száza|éId<a|győzőÚ. Ebben a körzetben a szavazőpolgárok
létszáma 7 3256, ebből szavazott 46883.
Az országgyí,lés összetétele 1 00 százalékos feldolgozásnál:
FIDESZ-KDNP 133 fő (66,83o/o)

Jobbik 26 fő (I3,07o/o)
MSZP-Párbeszéd2} ő (10,05 %)
DK 9 ő (4,52o/o)
LMP B fő (4,02o/o)
Magyarorsági Németek Orságos Önkorrn ánlrzz;ta 1 fó (0,5 %)

Függetlenlő(0,5%)
E§.utt I fő (0,5 o/o)

Aköztársasási elnök máius B-án délelőtt 10 órára hívta
össze a kepviÖlőket, Ádei |ános hivatala azt is közölte:
a valasztás eredménye alapján Orbán Vildort, a Fidesz-
KDNP listavezetőjét kérte fel a kormányalakítási
tárgyalások megkezdésére.

,,A szívem mindig aTiszazugba húzott"
Űj jegyzője van a településnek

2018. április 1-től vezetem a Tiszasasi Közös Önkor-
mányzaii Hivatalt és állok Tiszasason és Szelevényen
az állampolgárok rendelkezésére.

Bemutatkozásképpen a következőket szeretném el-
mondani. czucziné keresztes Anitának hívnak, kun-
szentmártonból származom. Jelenleg is a településen
élek ferjemmel és közel kétéves kislányunkkal.Igazga-
tásszervező és Németor szágban végzett európai uniós
kő zigazgatási menedzsment d iplomával rendelkez em.
2Oti-től Tiszakürt község - majd később a szervezeti
átalakítások miatt Nagyrév község - )egyzői feladata-
it láttam eL |egyzői munkám előtt Kecskemét Megyei
|ogú Város Polgármesteri Hivatalának az Európai Uni-
ós támogatássa-l megvalósuló projektekhez kapcsolódó
költségvétési tervezési feladatokat láttam el, azelőtt pe-
dig közel három évig a Budapesti Corvinus Egyetem
KŐzigazgatástudományi Karán dol goztam nemzetközi
referensként.
Úgy gondolom, annak ellenére, hogy nem egybefüggó

es nem magvar közisazsatási szervnéI szereztem elsó,
több mint fia.ret .uÍ, tápurrtalataimat, nem vált hát-
rányomra, hisz olyan ismeretekre tettem szert, melyet
.rupán szakkönyvek olvasásával nem lehet elsajátítani.
A s'zívem mindi! a Tiszazugba húzott, még 1Íőiskolai
szakdolgozatomát is Cserkeszőlő fejlődésérő1 írtam.
2014. tavasza őta kőzigazgatási alapvizsga tanfolya-

mok tartására és vizsgáztátásra jogosult vagyok. A
Települési Önkormány?atok Orszá§os Szövetsége és
a Mágyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Köz-
szolgálati Dolgozók programjaiban trénerként műkö-
dök közre. Rendszeresen részt veszek a Nemzeti köz-
szolgálati E gyetem kőzigazgatási továbbképzési prog-
ramjainak minősítésében és az egyetem Kőztgazgatás-
tudományi Doktori Iskolájában doktori tanulmányo-
kat folytátok. Aktív felsőfóku német és tárgyalóké|es
angol nyelvtudással rendelkezem. Szabadidőmet a
családommal a természetben szeretem eltölteni.

A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatalnál vég-
zett páIyafltásom során arra fogok törekedni, hogy
munkatársaimmal szakmailag felkészült és lelkiisme-
rete s mu nkát nyúj tsu n k az áIfampol gá rok érdekéb en
és megelégedésére.

. Amit tudunk, tegyük meg a biztonságunkért
Yígyázzunkés óvjuk családunkat, értékeinket, otthonunkat. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság kéri, hogy fogadjákmegaz

alábbi tanácsokat.
. A bejárati ajtó legyen több ponton záródő,korszerű zárralfe\szerelt. Fontos, hogy a hátsó ajtók, garázsajtók is keilő védelem-

mel rendelkezzenek.
. Az ablakokat is megfelelő zárraIkell ellátni, az ivegte betörésgátló fóliát ragasztani.
. A lakásajtót és a kertkaput akkor is zárja kulcsra, ha otthon tartózkodik.
. A belárati ajtóra és a névtáblára célszerú csak a vezetéknevet kiírni. kevésbé lehet következtetni arra, hogy hányan élnek az

adotl lakásban.
. utazási szándékáró1 ne beszéljen idegenek előtt, gondoskodjon arról, hogy postaládáját rendszeresen ürítsék.,
Számos lehetőség ái1 a lakosság rendelkezésére annak érdekében, hogy betörésbiztossá tehessék otthonaikat. Ilyenek a vezeték

nélküli kapucsengő, az elektronikus ajtóék, a nyitásérzékelő, az üvegtörés jelző, a mozgásérzékelős belépésj elző vagy a telefo-

nos mozgásérzet<éIa.Amennyiben mégis bűncselekmény áIdozatáváválik, haiadéktalanul értesítse a rendőrséget (107, 112)l Ne

változtassa meg a helyszínt, meft megnehezíti a nyomok rögzítését. Fontos leszögezni, hogy minden körülmények között nagy

hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre.
Fekete Tamásn! 

1,,y, 
argy

kiemelt íőelőadó
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Sűrű program az ővodában
Az eltelt időszakban is változa-

tos eseményekkel teltek napjaink az
óvodában. |anuárban került sor a
tanköteles gyermekek iskolaérett-
ségi felmérésére. Ebben a tanévben
kilenc tanköteles korú gyermekünk
van és szeptembertől mind a kilen-
cen megkezdhetik az iskolát, amit
má1 nagyon várnak. Meglátogattuk
az első osztályosokat, részi veháttünk
az őrákon, Az ovisoknak nagyon tet-
szett, hogy beülhettek az iskolapad-
ba, játékos feladatokat oldhattak meg,
kipróbálhatták az interaktív táblŰ,
kézműveskedhettek. Köszönjük a ta-
nító néniknek a lehetőséget és a ked-
ves fogadtatást!
A farsangi mulatságunk nagyon jól

sikerült,_ a gyermekek már ,ugyo,
várták, hogy különböző jelmezékbe
bújhassanak és vidám versekkel, éne-
kekkel űzzik el a telet. Az óvodában
rendeztük most meg, mivel kevesebb
gyermek .van az előző évekhez képest
és soka kiscsoportos korú. Így csalá-
diasabb hangulatban telt el a délután.
A bevételt az SZMK a gyermekek ki-
rándulására fogja kötteni.
Vidám délelőttöt töltöttünk a helyi

könyvtárban, ahol,,Ribizli bohóÓ''
szőrakoztatta a gyermekeket. Kö-
szönjük a lehetőséget, nagy élmény
volt a gyermekeknek és örömmel ve-
szünk részt ezeken a rendezvényeken.
A következő időszak is igen moz-

galmasnak igérkezik. Kis műsorral
készülünk a falunapra és az Anyák
napjára. M ájus elején, Tiszaföldváron
kerül megrendezésre a Vl. Tiszavirág
környezeti vetélkedő. Tavaly is na]
gyon szépen szerepeltek a gyerekek.
Most is hat gyermekkel fogunk részt
venni, nagyon érdekes témák lesznek
és nagyon készülünk rá! A felkészü-
lésbe szeretnénk bevonni a szülőket
is!

A Hétszínvirág óvoda dolgozói

ANYAKÖNYVI HÍREK
Róbert és Varga Alexandr

gyermeke
Bobvos András,

2018. január 10-én született.

Seres Mihály és Czinka Barbara
gyermeke

Seres Zsófia Nóra,
2018. február 17-én született.

Tavaszi zsongás az iskolában
A tavasz első hónapja, a március is

mozgalmasan telt el. Az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc eseményeire
va_]ó. m,es9nrlékezést fontosnak tarquk
iskollánk életében. Ezért több módon ké-
sztilünk erre az iinnepre. Már egy héttel
előtte nemzeti színbe öltöztek iianter-
mek és a folyosó. Március 14-én színvo-
nalas műsort adtak elő a gyerekek, majd
a Petőfi parkban elhelyezflik az átaluk
készített zászlókat, kokárdákat. Délután
a tiszasasi szavalóyersenyen minden
osztiily képüseltette magát.
A tiszaftildvári terri,leti olvasóverse-

nyen Szabó Illés 3. osztályos tanuló vett
részt, ahol harmadik hélyezést ért el.
Ezúton is gratulálunk neki.
Március 20-rin tartothrk az iskolanü-

togatónkat, melyre szeretettel vártuÉ a
leendő elsősöket. A délelőtt folvaman
ismerkedtek az iskolával. Ízelitát kap -

tak a matematika és olvasás órából, ki-
próbrálhatták az interakív táblát. Tech-
nika órán tavaszi üdvözlőlapot készítet-
tek Elményekkel gazdagoávaindultak
isszaaz óvodába.
A következő tavaszi ünnepiink a hús-

vét volt. A gyerekek színes, díszes to-
jásokat festettek. Ezekkel díszítetttik a
folyosót és az udvaron lévő bokrokat, A
tavaszi szünet utiin a kávészünet nevű
együttes műsorán vettiink részt a mű-
velődési háaban.
Az elkövetkezendő időszakban a ta-

nulás-tanítás mellett még rengeteg te-
endő vár ránk. Az egyik ilyen program
a hulladékgl.újtés, melyhez az Önök se-
gítségét szeretnénk kérni. Amennyiben
van papír vagy femhulladék aháztartá-
sukban a tanulóinknak ajánlják fel.

Az iskola pedagógusai

3. oldal

Föld napja, április 22.

szelektíven
gyűjtjük-e a hulladékot? Friss
terméket vásároljunk és ne
csomagoltat. Mindehhez fontos a
szemléletváltás. A statisztikai adatok
szerint a megvásárolt élelmiszer
egyharmada kerül a kukába, eev
négyfős család napi vízfog vaszt#á
500 ]iter. Evente i,z milli-íra Prr
palack .,,születik". Legyünk tudatos
vásárlók és éljünk-' műanvaeok
nélkü1. ültessün'k fát, terméIlÍnk
haszonnövénveket.
A 2lszázÍ,dban nagyon fontos

a huIladék újrahasinosítása, a
szelektív hulladéi<gyűjtés. Mindezek
ismeretét már az iskolában kel]
kezdeni. A környezettudatosság

a rossz szokásaink eldobásával
kezdődik és akkor lehet eredményes,
ha be tudjuk vonni a családokat, a
gyermekeket. Évente 74 millió tonna
szemét keletkezik hazánkban.
Minden évben csökken a lerakott

hulladék mennyisége, de még jobb
eredményt érhéttin-k el, ha a7 Űnió
elfogadja azt a kötelező irányelvet,
miszerint 2030-ra a megtérmelt
hulladéknak csak a I0 százalékát
lehet lerakni minden uniós
országban Ez ma Magyarországon
50 százalék.
Döbbenetes adatok derülnek ki epv

felmérésből, miszerint az otthű'i
kuka tartalmának 50 százaléka
komposztálható lenne, és a kidobott
hulladék egyharmada élelmiszer.
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A szelevényi könyvtárban március
20-án Tormási Attila (Ribizli bohóc)
vidám zenés-verses műsorát nézhették
meg a Hétszínvirág óvoda óvodásai:
Dalolj verset az évszakoknak címmel.
Az olvasás szeretetére és fontosságára
tanító program a KSZR támogatásával
valósult meg.
Az előadás igazán nagy sikert aratott a

gyermekek körében.

Könyvtári óra keretében márci,,ls 22-

énazálta!ános iskola első és negyedik
osztályos tanulói látogattakel a

könyvtárba. Mesét olvastam a

diákoknak, illetve a könyvtárban
való viselkedésről, beiratkozásrőI
tartottam ismertetőt. Az őra végén a
gyermekek szabadon nézegethettek,
olvasgathattak a korosztályuknak
megfelelő könyvekből.

Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség 2018. márcitts 22. és 29,

között 19. alkalommal rendezte megaz
Internet Fiestát, melyhez könyvtárunk
most is csatlakozott, ennek keretében
három programra került sor
Könyvtár Internet Egészség - címmel:
március 22-én és 23-án ,,Egyink úgy,

hogy jól legyünk|" Az egészséges

táplálkozás címmel - receptes oldalak
bemutatása, szakkönyvek ajánlása,
március 28-án délután E-ügyintézés -
Intézze ügyeit otthonról.

,,Trendhagyó" irodalom órán
vehettek részt két csoportban az

első és negyedik, illetve a második
és harmadik osztályos gyerekek
április 5-én, melyet a Kávészünet duó
tartott. Versek megzenésítésével, a

gyermekek aktív bevonásával együtt
tartottak színvonalas előadást.
Ertékes és tartalmas előadások
voltak a gyerekek nagy örömére.
Az olvasás szeretetére és

fontosságára tanító program a KSZR
támogatásával valósult meg.

,,A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi:
ártatlan lelkében van valami égi: egész kedves valója olyan nékünk, mint
a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűségJ'

(Gárdonyi Géza)
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ANYÁK NAPJA

Minden év május első vasárnapja az
édesanyáké és természetesen az őket
ezen a napon felkereső gyermekeiké.
A köszönet és köszöntés jöjjön tiszta
szívből és őszintén, a ki nem mon,
dott szavak és gondolatok helyett egy
öleléssel, egy csokor virággal hálál-
ják meg az elmúlt évek aggódásait,
szeretetét, derűs és borús perceit.

Hazánkban a Magyar Ifjúsági Vö-
röskereszt tartotta az el,ső ünnepet
1925-ben, a májusi Mária-tisztelet
hagyományaihoz kapcsolódva. Ezen
a napon számos országban ünneplik
az édesanyákat, így például Auszt-
riában, Ausztráliában, az Amerikai
Egyesült Államokban, Görögország-
ban, de ekkor kapnak virágot Peru-
ban és Tajvanon is az anyák, nagy-
mamák.

Az apák napját Magyarországon
június harmadik vasárnapján tart-
ják, többek között ekkor ünneplik
az édesapákat az Egyesült Királyság-
ban, Franciaországban és Horvátor-
szágban is.


