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Új piactérkialakítására pályázott
a település
SzelevényKözségi Ónkormányzat tisztelettelmeghívja
a 2013.szeptember28-án'szombatontartandó

szür etifelvonulá sra és mulatsógra!
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Fogatosok,táncosok érkezése
a SzelevényiMűvelődésí
Házhoz
szüreti felvonulás'm{ísora körforgónál
Míísora Ludasboltná|
Músora Kossuth útésRákóczi útkeresztezódésénél
Műsor a Haleszi boltnál (KeÍekesCseme8e)
Felvonulás csépáIa
Érkezés
a SzelevényiMűvelódésiHázhoz
(Sze|evény,
Kossuthu' 71.)
Mulatság kezdete,a Totyo8ó tánccsoportfellépése
Vacsora (marhalábszáIpörkölt)
Belépővacsorával:2000 Ft/fő felnótt' 1000Ft/fó
gyermek
Báli belépővacsoranélkül500Ft/ő' kizárólag csak

vásárolható!
elővételben

Zene - Tánc _ Büfé_ Tombola
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Tombolatárgyakfelajánlásátvárjuk a MűvelődésiHázba!
JegyekkaPhatók: PugnerAndrásné
Váradi Józsefné
Pánczélné
MolnáÍEdit
Bertóksáídorné
Balla Józsefné

7013767365
70|33|833I
70/3828476
7013'190683
7012790382
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5 méterhosztnkormányzatunk pályá- rab,egyenként
Zatot nyúitottbe a Vidékfei szúbetonasztalon
történne.A
lesztésiMinisztériumPályá- fejlesztésköltsége' mintegy 7
zati kiírása alapján piactér míllió 900 ezer forint,ennek
pál/ztunk.
kialakításánaktámogatására. 90 százalékára
A teryezettpiactéra Hósök
A megépítendőmodern
telén,a coop Áruház sarkán piactérrel régi igényeknek
állna. Ismert,hogy a buszfor- kívánunkelegettenni a kul.
duló közelségemiattközleke- turált árusítás feltételeinek
désbiztonságiokokból nem megteremtésével,
elősegítve
lehet fix asztalokat telepítení a he|yí mezőgazdasági terezért mékekértékesítését
is. Eddig
a jélenlegi
árusítóhelyre,
a tervezettújpiac ennélbel- nem volt megfel€ló pályázati
jebb kell' hogy kerüljön. Az kiírás,most sok hozzánk haáIusítás 182 négyzetmétersonló adottságúönkormánynagyságútérburkolattalellá- zat is páIyáZíka viszonylag
tottterületenösszesenhatda- alacsonyországoskeretle.

Novembertőlúiabbrezsicstikkentés
A fíítési
szezonkezdetével
11,1 százalékkalcsökken a
villamos energia,a gáz ésa
távfűtésára.
Az újabbrezsicsökkentés
a kormány döntése alapián
november l-jén lép hatályba, de erről mégaz Ország.
gyűlésnekis szavazniakell.
Döntés születettarról' hogy

kiszéIesítik a gyermekek
utáni adikedvezm ényt' igy
a jövóben nemcsak a személyi jövedelemadóból' ha.
nem a járulékból is le Iehet
majd vonni, segltve ezzel a
kisjövedelmű' gyermekes
családokat.A családi adókedvezménytjanuár l-jével
kiteriesztik.

Szent Mihóly ün,epi TUZGYÚITÁ\!
Helyszíne:
Sportpályamellettitér
Minden kedvesérdeklődőt
szeretettel
várunk!
A Rendezóség
Mihály napját ünnepeljük szePtember29-én.Eu!ópaszelte ismert pásztorünnep. Egyre több helyen meggyúlnak
a Szent Mihá$papi pásztoÍtüzek' ahogyan az a régiidőkben
is szokás volt'
A katolikus hagyomány szerint szent Mihály arkangyal
egyike a 7 arkangyalnak' ó a mennyei hadak nagy vezéreés
győzt€ s harcosa, a halottak másvilági útjánakkísérőtársa.
Jelképehatalmaskardja' mellyel legyőz minden gonoszt.
A boldoggyóztesfiatalok

sZELEVÉNY

2. oldal

20I3.SZEPTEMBER

A MúvelődésiH:ázhírei
2013. május 23-án' SzoI.
nokon a Szigligeti Színházban megnéztük a Made in
HungáIia című musícalt.
Mindenkinek ajánlom, mert
feleithetetlenaz előadás.

2013. június 22-én e1y 32
főből áuó lelkes kis csapat
tal vettünk részt a szőregi
RózsaúnneP rendezvényén.
új embeNagy örömömre
rek is csatlakoztak hozzánk,
akik eddig csak hallomásból
értesültekarról, hogy milyen
jól szoktuk éIezni magunkat
ezen a kiránduláson. Min.

denki érdeklődési kórének
megfelelő programok kózül
válo8athatott, volt világkötészeti bemutató, virá8 és
rózsavásár, kulturális mii.
sorok,
templomlátogatás,

vonulás végételmosta az eső.
Mi is alaposan e}áztunk,de az
esti na8ysZínPadiProdukciók
feledtették Yeliink ezt a kis
kellemetlenséget. Az éjszakai
tűzijáték után' fáradtan, de
sok-sok élménnyelgazdagod'
va értünk haza. Remélem,jövőre újratalálkozunk.
Az év során rendszeresen
tudtunk árusokat fogadni'
hogy apróbb cikkekért ne
kelljen elutazniuk a községból. Ez havonta 3-4 alkalmat
jelentett,általában délután.
Az év első felébenfebruár
hónaptól a helyi Pettífí Horgász Egyesület számára keddi
éscsütöItöki napokon helyet
biztosítottunk a horgászengedélyekkel kapcsolatos
ügyek intézésére.
2013.június 6-án a Művelódési Házban kelúlt megrendezésrea Szilver Álapfokú
MúvészetiIskola vizsgabálja,
ahol bemutatkoztak a Móra
Felenc Általános Iskola tanulói, a MiívészetiIskola tanulói
és a szilver TSE versenyzői.
Nagyon sokan vettek részt a

kiáIlítások' népzenei műso.
rok' szórakoztató elóadások,
könnyúzenei koncertek. Természetesen, mint minden
évben,most is a rózsaünnepi
felvonulást vártuk a legjobban, mert ez a leglátványosabb része a rendezvénynek.
A helyi Polgárőrség minSajnos az időjárás nem volt
most kegyes hozzánk, a fe|- den hónapban rendszeresen

Beindult az életazóvodában

megtaÍtiaa klubtermünkben
az összejöveteleiket ésa toborzóit. Minden héten,csütórtökön itt tartják próbáikat a To.
tyogó néPtánccsoPort tagiai.
Büszkékvagyunk rájuk, mert
a környező települések ren.
dezvényeiregyakran kapnak
meghívást, aminek szívesen
tesznek eleget. Nagy sikert
arattak Kunszentmártonban,
a cséPaiésa tiszasasi falunapon' ahol délelőtt ésdélután
is felléptek.

Országos Könyvtári Napok
2013.októbeI 7-től 13-ig
Az idén is csatlakozunk
az otszágos rendezvényhez.
A programsorozat cime:
Könyvtárak az emberi kapcsolatokért,melyben lesznek
óvodás éskóIyiikprogramok,
a már hagyománynak számító Könyves-vasáInap, amikoI
rendkívüli nyitva taltással
várom az érdeklődőket.
(PugnerAndrósné)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KözgyííIés ülésén
beszámoló hangzott eI a megye 20|2-es közbiztonsági
helyzetéról.Farkas |ózsef megyei lendőIfőkaPitány elmondta,
hogy 2012-ben az ismertté vált bűncselekmények száma
mintegy 7 %-os növekedést mutat. A bűncselekmények
sorában ugrásszerűen megnőtt a színesfémlopások száma.
az utóbbi két
eredményessége
Az emberölésekfelderítésének
évben100 %-os.

szeptemb€ r 2-án nyitotta felzátkőztatásáta, ami intézkaPuit az óvoda. 32 óvodással ményünkben igen magas' 72
indul a 20l3114-estanév,majd százalék.Másik fő feladatunk
évközben még 4-5 gyermek a tehetséggondozás'melyet
váIható. Reggelente8-9 újkis- leginkább a körzetben meggyermek ismerkedik a szoká- rendezésrekerülő versenyekre
sokkal, az óvó nénikkel és a való lelkiismeretes felkészídajka nénikkel' Nem könnyú téssel, részvétellelkívánunk
35 eulópai ország alkoholfogyasztását vizsgálták meg
az elválás a családtól, de lassan megoldani. A tanév soIán a
a szakértők, valamint vizsgálták, hogy hány haláIeset
minden kicsi ,,beszokik''.Há- már hagyományos rendezvészármazlk a tíIzott szeszesital-fogyasztásból.A mediterrán
Iom óvodapedagógusés2 daj- nyeket szeretnénk megtaltade Nyugat.Európában is kevesebb alkoholt
országokban,
ka látja el a nevelési és egyéb ni, melyhez komoly segítséget
7 7o-os növekedés fi.
Közép.Kelet-Európában
isznak.
feladatokatintézményünkben. nyúit a 13 fős szMK. A teleaz Egészségügyi
tekintetében
gyelhetó
meg.
A
haláleseték
Tvodánk a Nemzeti Közneve- pülés rendezvényein szintén
májzsugor'
és
a rákos meg.
a
balesetek,
a
Világszervezet
résztkívánunk venni ebben a
lésrőlszóló 20l1.évicxc. törbetegedésekkelvaló összefúggéseketvizsgálta. Az alkohol
vény,az óvodai Alapprogram, tanévb€ n is.
okozta haláleset számát tekintYe Ma8yarország, Litvánia és
l0 gyermeketkészítünkfel
a Néphagyományőrzőóvodai ,
Romániavezetí alistát. Hazánkban kóIülbelül 10 ezer ember
NevelésiProglam és a 2013l az iskolai életre.
Bízom benne,hogy a 2013/ halálát okozza éventeaz alkohol.
14-es Pedagógiai Munkat€ r v
14.es tanév a gyermekek, a
alapján működik.
Ebben az évben kiemelt szülők ésa fenntaltó megelészeptembel elsejétól szabályséItésnekszámítanak a
sikereslesz.
figyelmet fordítunk a hát- gedéséle
A rendórség
segélyhívószámokra érkezőhamis bejelentések.
Váradi Józsefté
rányos és halmozottan hátszabhat ki.
százötvenezer
őtezeÍtő|
rányos helyzetű gyermekek
intézményyezető
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Petőfi HorgászEgyesület
Egyesületünk 20t3. évben három horgiíszversenytszeÍvezett' Április 13-án a
Miháczi |ános Emlékyerseny, május 18-án és19 -éna 24 ótá,s tórpeharcsafogó verseny,
június 29.én pedig a Gyermek ésisúsági horgászverseny került megrendezéste.
Miháczi ]ános Emlékverseny elnevezésselaz idénindult útiáIaa vándolkuPa,
a versenyen 20 horgász indult a díjakért.
Az emlékvelsenytámogatói: Boldog Ist.
ván országgyűlésiképviselő,a kunszentmáÍtoni Ponty Horgászbolt ésa Miháczi
család.
Első helyen Kerekes Ferenc végzett
(9'2a kü' második Jakab Róbert (6,35
kg)' míg a harmadik Miháczi László lett
(5'11kg.). Á legkisebbhal KerekesFerenc
(4.3cm), Iegnagyobb
hal id. Sándorfi János (44cm' 2'68 kg) nevéhezfűződik. Az
ósszes kifogott hal mennyisége:6Z57 kg,
nemesha|:8 db.Boldoglstván országgyiilési képviselő különdíját' a vándorkupát
Kerekes Ferenc nyerte, a Miháczi család
különdíját (tíizzománcozott halat ábrázoló kép) a legidősebb férfi horgász, a 69
évesSzarvák Mihály kapta.Valamennyi
résztvevőa Ponty Horgászbolt aiándékát
vihette haza.

első helyezett:szvoboda Tamás (3,51 kg
24 db). A helyezettek a Ponly Hor8ász.
bolt felajánlásakéntvásárlási utalvanyt
kaptak.
AZ egyesületi gyermek és ifjúsági
holgászvelsenyt június 29.én lendeztük
a Nagytehenesi Holtágnál. A 20 ftis mezőnyben 6 lány és14 fiú méIteössz€ a tu.
dását.
Eredmények:
10 éY alatti leányokrrál első helyezett
Kerekes Ágota, a második helyezettKollár Karolin.
10 év feletti leányoknál az első helyezett Sárik lzabella, aki egyben a verseny
gyóztese lett. Második Sárik BeÍnadett,
harmadik Kripner Katalin, negyedik Hunyadi Virág.
l0 évalatti fiúknál az első Laczkó Imre,
a második Horváth Bence, a harmadik
Nagy Zsombor ésa negyedik Ivicz Gábor
lett.
10 évfeletti fiúnál az első Lukács Norbert, a rnásodik Harangozó Ádám, a har.
madik Kripner Miklós ésa negyedik helyezett Csík Norbert.
IfjúságikategóIiában első lett Huszár
Ákos, második Szilágyi Martin, harmadik
Goltva zoltán, a negyedik Horváth Patrik
ésaz ötödik hely Kripner Sándorélett'

24 órás törPehaIcsafogó velsenytmájus
18-ánés19-én,25versenyzővel- amelyből
5 egyéniés10 kétfőscsaPat - rendeztünk
a NagytehenesHoltágon. A Y€ I senyen 416
db, összesen 39,87kg törpeharcsát fogtak'
Csapatok köztil az első helyet ordasi
Sándor és ordasi László szerezte me1
(Z53 kg' 9s db), a második helyen Jakab
Róbert és Galvrácsi Attila páros végzett
Gratulálunk a versenyzőknekéstováb(6'20 kg,66 db)' Géresi Kálmán és Szi. bi eredményeshorgászatotkívánunk'
|ágyt Lász|ó páIos lett a halmadik (5,o2
Bíró Lajos
kg' s6 db). Az egyénibenindulók közott
PetőÍíHE' Títklir
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Megkezdődött

az iskola

A diákok közül nem biztos' ho8y
mindenki örült a szeptemberelsejének.
Ennek ellenérea felnótteknek ésa gyermekeknek is fokozottabb figyelmet kell
Íordítani
erre az időpontra.Ettő| a dátumtólkezdódően a reggeli,a déli,illetve
a délutáni órákban az iskolák környékén
növekedni fog a kerékpáros ésgépjárművesforgaIom.
Néhányjótanácsmegfogadásával el lehetkerülni a baleseteket.
A jáÍmúvezetőka közl€ k edési szabályok betartásán feliil, kiemelt figyelmet
fordítsanak a kerékpárral közlekedő felnóttekre ésgyermekekre. Aki gépkocsit
vezet, |udia, hogy sokszor a kerékpárosok nincsenek tisztában a közlekedési
szabályokka|, és egy-egy ba|esetetúgy
lehetelkerülni, ha az autós ',enged".
Másik baleseti forrás a gyermekek
kerékpárosközlekedés€ és kerékpárjuk
felszereltsége.
Kérem a szülőket, hogy
nézzékát gyermekük kelékPárját,hogy
minden szükségesfelszereléssel
el legyen
látva. A gyelmekeknekis szükségükvan
a közlekedési szabályok ismeretére.MáI
tavaly elkezdódött a keIékPárosoktatás
az iskolában. Ennek ellenéreazonban a
szülők fele|óssége
is, hogy a fiata|okismerjéka kózlekedésiszabályokat.
A közlekedésben részt vevő gyeÍmekek ésfelnőttektesti épségénekmegóvása
érdekében
kérekmindenkit, hogy körültekintóen, nagyon figyelmesen vegycn
részta közúti közlekedésben'Szeptember
hónapban az iskolák kórnyékéna polgárőrök ésa rendőrök segítika közlekedést.

A bátorságelismerése
PintéIsándor b€ l ügymínisztel BátoIságért érdemielet adományozott a karcagi Bácsi Sándor rendőr óImesternek'
valamint Kiss László rendőr őrmester
kunszentmártoni ÍendőrkaPitányság
járőrének,akik 2013.július 16-án halálos közúti közlekedésibalesetsolán saiát
testi épségüketis veszélyeztetvenyríllot.
tak segítséget
a rászorulóknak, valamint
a keletkezettttiz o|tásában is közremÍjködtek.

Csónakázott egyet

A horgí sners eny díjazottj ai

Egy helyi hölgy a kapitányságonbejelentésttett 2013.június 17-én,Szelevény
Körös-Parton egy fához lánccal kikötött
ladikiát eltulajdonítottákúgy,ho8y a láncot elvi8ták. A csónak értéke
százezerfo.
rint. Másnap a sértettb€ i elentette, hogy
az eltulajdonított csónakot sértetlenül
megtalálták, azt az elkövetó a folyón len.
tebba PaÍthozkikötötte.
Kuflszentmárto,1
Rendórkapilónyság
dr. Barath Évat,őrnagy'
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Épti|az Í$ árvizv édelmirendszer Megkezdődött a 20|3l 2014-estanév

a Körös-zugban

A tanításiidó délelőttiréMindenki nagy érdeklődésselvárta az idei tanévkez- szébenaz elsó ésa negyedik,
Áz elmúlt hetekben megkezdődött a Közép-Tisza.vidéki
dést,amelynagyváltozásokat valaminta második ésa harY iziigyi |gazgatő sátglegnagyobb költségű árvízvédelmi prohozott a tavalyihoz képest. madik osztálytanul közösen,
jektiének kivitelezése a Hármas-Körös
jobb partján.
A szülők már a tankönyvek összevont osztályokban. Á
A kísajátításfolyamatban megvásárlásakor szembe. nevelői gárda viíltozott,de a
Az Úi széchenyiTeru keretében,
európai uniós támo- van, a fakitermelésvárhatóan sültek azzal' hogy mostantól gerínce változatlanul meggatással3,3milliárd forintból évvégéig
befejeződik.A kivi- nem úgy juthatnak a köny- maradt. Munkahelyet változmegvalósuló, árvízvédelmi telező tervei szerint a töltés. vekhez, mint eddig. Á leg. tatott Krucsó Erika. Szülés
fővédvonal-fejlesztési be- építési
munkálatok mégeb- nagyobbváltozásaz, hogy az előtt áll Kerekesnédr. Holruházás során a folyo jobb ben az évbenelkészülnek'és újköznevelési törvény életbe ló Helga, így ő nem kezdett
térségében
Tóthné Sári
PaÍtján,szelevény
kezdódik a szivárgó rendszer lépésévelelindult az egész szeptemberben.
(8,3 kilométereshosszban) (2+000-tól10+000.ig)éPíté-napos nevelés,ami azt jelen- Évacselkeszőlóbentanít.Új
és MesterszállásköÍzetében se.A szivattyútelepek
rekonst. ti, hogy mindenki délután16 kolléganótköszönthettünk az
(2'3 kilométeren)'valamint
rukciója jól halad, 2013-ban óráig napközis, s csak ezután iskolábanVargaErika szeméSzelevénybelt€rületén (250
elkészüla tóközei, a tőkefoki lehet elhagyni az iskolát. Ez $ben' Munkáját mindenki
folyóméteren)
összesen,mintésa mesterszállásiszivattyú. a vártnál kisebb ellenállásba igyekszik segíteni.
egy 10 850 folÉméterena
Az iskola ósszességé.
telep'2014-Iemarad a töltés. ütközött. Á gyerekek szeret.
mértékadó árvizszíntet egy
ben
nyugodtan, zökkenókiskolában
lenni'
csak
nek
az
meghaladómagassá- korona szilárd burkolatának kevesenzsörtölődnek a nap- től menteselkezdésttudhat
méterrel
gúIaéPítikát a íővédvonalat. a kialakításaésa harangzugi közi miatt.
magamögött.
íejlesztése.
Kiküszöbölik annak kereszt- szívattyútelep
A tanulókkalrendszeresen Á közeljövőben a szülói
Az igazgatóság
felsZólította sétálnak
metszetbeliésszerkezetihiágyak. értekezletekkel,iskolai rena pedagógusok,
nyosságait,továbbámegúiul- az összes projekt kivitelezé- ranmennekaközségiiátszótér. dezvényekkelfolytatódik az
töltésszakaszt sébendolgozó kivitelezóvál.
nak az éríntett
re. Az iskolábana szabadidőt iskolai élet.
is.
kelesztezőmútáIgyak
lalkozót'hogy 2013.november
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