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Szelevény Községi Ónkormányzat tisztelettel meghívja
a 2013. szeptember 28-án' szombaton tartandó
s zür eti felv o nul á sr a é s mul at s ógr a!

ll'30i Fogatosok, táncosok érkezése a Szelevényi Művelődésí
Házhoz

13.00: szüreti felvonulás' m{ísor a körforgónál
l3.30: Míísor a Ludas boltná|
14.00: Músor a Kossuth út és Rákóczi út keresztezódésénél
15.00: Műsor a Haleszi boltnál (KeÍekes Cseme8e)
15.30: Felvonulás csépáIa
17.00: Érkezés a Szelevényi Művelódési Házhoz

(Sze|evény, Kossuth u' 71.)
l9.oo: Mulatság kezdete, a Totyo8ó tánccsoport fellépése
20.00: Vacsora (marhalábszáI pörkölt)

Belépő vacsorával: 2000 Ft/fő felnótt' 1000 Ft/fó
gyermek

2l.00: Báli belépő vacsora nélkül500
elővételben vásárolható !

Zene - Tánc _ Büfé _ Tombola

Tombolatárgyak felajánlását várjuk a

JegyekkaPhatók: PugnerAndrásné 7013767365
Váradi Józsefné 70|33|833I
Pánczélné MolnáÍ Edit 70/3828476
Bertóksáídorné 7013'190683
Balla Józsefné 7012790382

2013. szePtember 29-én vasárnaP 21.30 órától

Szent Mihóly ün,epi TUZGYÚITÁ\!
Helyszíne: Sportpálya melletti tér

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

A Rendezóség

Ft/ő' kizárólag csak

q&
J

Művelődési Házba!

Mihály napját ünnepeljük szePtember 29-én. Eu!ópa-
szelte ismert pásztorünnep. Egyre több helyen meggyúlnak
a Szent Mihá$papi pásztoÍtüzek' ahogyan az a régi időkben
is szokás volt'

A katolikus hagyomány szerint szent Mihály arkangyal
egyike a 7 arkangyalnak' ó a mennyei hadak nagy vezére és
győzt€s harcosa, a halottak másvilági útjának kísérőtársa.
Jelképe hatalmas kardja' mellyel legyőz minden gonoszt.

Új piactér kialakításá ra pályázott
a település

tnkormányzatunk pályá-
Zatot nyúitott be a Vidékfei
lesztési Minisztérium Pályá-
zati kiírása alapján piactér
kialakításának támogatására.
A teryezett piactér a Hósök
telén, a coop Áruház sarkán
állna. Ismert, hogy a buszfor-
duló közelsége miatt közleke-
désbiztonsági okokból nem
lehet fix asztalokat telepítení
a jélenlegi árusítóhelyre, ezért
a tervezett új piac ennél bel-
jebb kell' hogy kerüljön. Az
áIusítás 182 négyzetméter
nagyságú térburkolattal ellá-
tott területen összesen hat da-

rab, egyenként 5 méter hosz-
szú betonasztalon történne. A
fejlesztés költsége' mintegy 7
míllió 900 ezer forint, ennek
90 százalékára pál/ztunk.

A megépítendő modern
piactérrel régi igényeknek
kívánunk eleget tenni a kul.
turált árusítás feltételeinek
megteremtésével, elősegítve
a he|yí mezőgazdasági ter-
mékek értékesítését is. Eddig
nem volt megfel€ló pályázati
kiírás, most sok hozzánk ha-
sonló adottságú önkormány-
zat is páIyáZík a viszonylag
alacsony országos keretle.

Novembertől úiabb rezsicstikkentés
A fíítési szezon kezdetével

11,1 százalékkal csökken a
villamos energia, a gáz és a
távfűtés ára.

Az újabb rezsicsökkentés
a kormány döntése alapián
november l-jén lép hatály-
ba, de erről még az Ország.
gyűlésnek is szavaznia kell.
Döntés született arról' hogy

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

A boldog gyóztes fiatalok
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2013. május 23-án' SzoI.
nokon a Szigligeti Színház-
ban megnéztük a Made in
HungáIia című musícalt.
Mindenkinek ajánlom, mert
feleithetetlen az előadás.

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

kiáIlítások' népzenei műso.
rok' szórakoztató elóadások,
könnyúzenei koncertek. Ter-
mészetesen, mint minden
évben, most is a rózsaünnepi
felvonulást vártuk a legjob-
ban, mert ez a leglátványo-
sabb része a rendezvénynek.
Sajnos az időjárás nem volt
most kegyes hozzánk, a fe|-

A Múvelődési H:áz hírei
denki érdeklődési kórének
megfelelő programok kózül
válo8athatott, volt világkö-
tészeti bemutató, virá8 és
rózsavásár, kulturális mii.
sorok, templomlátogatás,

vonulás végét elmosta az eső.
Mi is alaposan e}áztunk, de az
esti na8ysZínPadi Produkciók
feledtették Yeliink ezt a kis
kellemetlenséget. Az éjszakai
tűzijáték után' fáradtan, de
sok-sok élménnyel gazdagod'
va értünk haza. Remélem, jö-

vőre újra találkozunk.
Az év során rendszeresen

tudtunk árusokat fogadni'
hogy apróbb cikkekért ne
kelljen elutazniuk a község-
ból. Ez havonta 3-4 alkalmat
jelentett, általában délután.

Az év első felében február
hónaptól a helyi Pettífí Hor-
gász Egyesület számára keddi
és csütöItöki napokon helyet
biztosítottunk a horgász-
engedélyekkel kapcsolatos
ügyek intézésére.

2013. június 6-án a Műve-
lódési Házban kelúlt meg-
rendezésre a Szilver Álapfokú
Múvészeti Iskola vizsgabálja,
ahol bemutatkoztak a Móra
Felenc Általános Iskola tanu-
lói, a Miívészeti Iskola tanulói
és a szilver TSE versenyzői.
Nagyon sokan vettek részt a

A helyi Polgárőrség min-
den hónapban rendszeresen

megtaÍtia a klubtermünkben
az összejöveteleiket és a tobor-
zóit. Minden héten, csütórtö-
kön itt tartják próbáikat a To.
tyogó néPtánccsoPort tagiai.
Büszkék vagyunk rájuk, mert
a környező települések ren.
dezvényeire gyakran kapnak
meghívást, aminek szívesen
tesznek eleget. Nagy sikert
arattak Kunszentmártonban,
a cséPai és a tiszasasi faluna-
pon' ahol délelőtt és délután
is felléptek.

Országos Könyvtári Napok
2013. októbeI 7-től 13-ig

Az idén is csatlakozunk
az otszágos rendezvényhez.
A programsorozat cime:
Könyvtárak az emberi kap-
csolatokért, melyben lesznek
óvodás és kóIyiikprogramok,
a már hagyománynak számí-
tó Könyves-vasáInap, amikoI
rendkívüli nyitva taltással
várom az érdeklődőket.

(Pugner Andrósné)

Beindult az életaz óvodában
szeptemb€r 2-án nyitotta

kaPuit az óvoda. 32 óvodással
indul a 20l3114-es tanév, majd
évközben még 4-5 gyermek
váIható. Reggelente 8-9 új kis-
gyermek ismerkedik a szoká-
sokkal, az óvó nénikkel és a
dajka nénikkel' Nem könnyú
az elválás a családtól, de lassan
minden kicsi ,,beszokik''. Há-
Iom óvodapedagógus és 2 daj-
ka látja el a nevelési és egyéb
feladatokat intézményünkben.
Tvodánk a Nemzeti Közneve-
lésről szóló 20l1.évi cxc. tör-
vény, az óvodai Alapprogram,
a Néphagyományőrző óvodai
Nevelési Proglam és a 2013l
14-es Pedagógiai Munkat€rv
alapján működik.

Ebben az évben kiemelt
figyelmet fordítunk a hát-
rányos és halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermekek

felzátkőztatásáta, ami intéz-
ményünkben igen magas' 72
százalék. Másik fő feladatunk
a tehetséggondozás' melyet
leginkább a körzetben meg-
rendezésre kerülő versenyekre
való lelkiismeretes felkészí-
téssel, részvétellel kívánunk
megoldani. A tanév soIán a
már hagyományos rendezvé-
nyeket szeretnénk megtalta-
ni, melyhez komoly segítséget
nyúit a 13 fős szMK. A tele-
pülés rendezvényein szintén
részt kívánunk venni ebben a
tanévb€n is.

, l0 gyermeket készítünk fel
az iskolai életre.

Bízom benne, hogy a 2013/
14.es tanév a gyermekek, a
szülők és a fenntaltó megelé-
gedéséle sikeres lesz.

Váradi Józsefté
intézményyezető

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 színesfém lopások száma.
Az emberölések felderítésének eredményessége az utóbbi két
évben 100 %-os.

35 eulópai ország alkoholfogyasztását vizsgálták meg
a szakértők, valamint vizsgálták, hogy hány haláIeset
származlk a tíIzott szeszesital-fogyasztásból. A mediterrán
országokban, de Nyugat.Európában is kevesebb alkoholt
isznak. Közép.Kelet-Európában 7 7o-os növekedés fi.
gyelhetó meg. A haláleseték tekintetében az Egészségügyi
Világszervezet a balesetek, a májzsugor' és a rákos meg.
betegedésekkel való összefúggéseket vizsgálta. Az alkohol
okozta haláleset számát tekintYe Ma8yarország, Litvánia és
Romániavezetí alistát. Hazánkban kóIülbelül 10 ezer ember
halálát okozza évente az alkohol.

szeptembel elsejétól szabályséItésnek számítanak a
segélyhívó számokra érkező hamis bejelentések. A rendórség
őtezeÍtő| százötvenezer szabhat ki.
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Petőfi Horgász Egyesület
Egyesületünk 20t3. évben három horgiíszversenyt szeÍvezett' Április 13-án a

Miháczi |ános Emlékyerseny, május 18- án és 19 -én a 24 ótá,s tórpeharcsafogó verseny,
június 29.én pedig a Gyermek és isúsági horgászverseny került megrendezéste.

Miháczi ]ános Emlékverseny elneve-
zéssel az idén indult útiáIa a vándolkuPa,
a versenyen 20 horgász indult a díjakért.
Az emlékvelseny támogatói: Boldog Ist.
ván országgyűlési képviselő, a kunszent-
máÍtoni Ponty Horgászbolt és a Miháczi
család.

Első helyen Kerekes Ferenc végzett
(9'2a kü' második Jakab Róbert (6,35
kg)' míg a harmadik Miháczi László lett
(5'11 kg.). Á legkisebb hal Kerekes Ferenc
(4.3 cm), Iegnagyobb hal id. Sándorfi Já-
nos (44cm' 2'68 kg) nevéhez fűződik. Az
ósszes kifogott hal mennyisége: 6Z57 kg,
nemes ha|: 8 db. Boldog lstván országgyii-
lési képviselő különdíját' a vándorkupát
Kerekes Ferenc nyerte, a Miháczi család
különdíját (tíizzománcozott halat ábrá-
zoló kép) a legidősebb férfi horgász, a 69
éves Szarvák Mihály kapta. Valamennyi
résztvevő a Ponty Horgászbolt aiándékát
vihette haza.

24 órás törPehaIcsafogó velsenyt május
18-án és 19-én,25 versenyzővel - amelyből
5 egyéni és 10 kétfős csaPat - rendeztünk
a Nagytehenes Holtágon. A Y€Isenyen 416
db, összesen 39,87 kg 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
(6'20 kg,66 db)' Géresi Kálmán és Szi.
|ágyt Lász|ó páIos lett a halmadik (5,o2
kg' s6 db). Az egyéniben indulók közott

első helyezett: szvoboda Tamás (3,51 kg
24 db). A helyezettek a Ponly Hor8ász.
bolt felajánlásaként vásárlási utalvanyt
kaptak.

AZ egyesületi gyermek és ifjúsági
holgászvelsenyt június 29.én lendeztük
a Nagytehenesi Holtágnál. A 20 ftis me-
zőnyben 6 lány és 14 fiú méIte össz€ a tu.
dását.

Eredmények:
10 éY alatti leányokrrál első helyezett

Kerekes Ágota, a második helyezett Kol-
lár Karolin.

10 év feletti leányoknál az első helye-
zett Sárik lzabella, aki egyben a verseny
gyóztese lett. Második Sárik BeÍnadett,
harmadik Kripner Katalin, negyedik Hu-
nyadi Virág.

l0 év alatti fiúknál az első Laczkó Imre,
a második Horváth Bence, a harmadik
Nagy Zsombor és a negyedik Ivicz Gábor
lett.

10 év feletti fiúnál az első Lukács Nor-
bert, a rnásodik Harangozó Ádám, a har.
madik Kripner Miklós és a negyedik he-
lyezett Csík Norbert.

Ifjúsági kategóIiában első lett Huszár
Ákos, második Szilágyi Martin, harmadik
Goltva zoltán, a negyedik Horváth Patrik
és az ötödik hely Kripner Sándoré lett'

Gratulálunk a versenyzőknek és továb-
bi eredményes horgászatot kívánunk'

Bíró Lajos
PetőÍí HE' Títklir

A horgí sners eny díj azottj ai

Megkezdődött az iskola

A diákok közül nem biztos' ho8y
mindenki örült a szeptember elsejének.
Ennek ellenére a felnótteknek és a gyer-
mekeknek is fokozottabb figyelmet kell
Íordítani erre az időpontra. Ettő| a dá-
tumtólkezdódően a reggeli, a déli, illetve
a délutáni órákban az iskolák környékén
növekedni fog a kerékpáros és gépjármű-
ves forgaIom. Néhányjó tanács megfoga-
dásával el lehet kerülni a baleseteket.

A jáÍmúvezetők a közl€kedési szabá-
lyok betartásán feliil, kiemelt figyelmet
fordítsanak a kerékpárral közlekedő fel-
nóttekre és gyermekekre. Aki gépkocsit
vezet, |udia, hogy sokszor a kerékpáro-
sok nincsenek tisztában a közlekedési
szabályokka|, és egy-egy ba|esetet úgy
lehet elkerülni, ha az autós ',enged".

Másik baleseti forrás a gyermekek
kerékpáros közlekedés€ és kerékpárjuk
felszereltsége. Kérem a szülőket, hogy
nézzék át gyermekük kelékPárját, hogy
minden szükséges felszereléssel el legyen
látva. A gyelmekeknek is szükségük van
a közlekedési szabályok ismeretére. MáI
tavaly elkezdódött a keIékPáros oktatás
az iskolában. Ennek ellenére azonban a
szülők fele|óssége is, hogy a fiata|ok is-
merjék a kózlekedési szabályokat.

A közlekedésben részt vevő gyeÍme-
kek és felnőttek testi épségénekmegóvása
érdekében kérek mindenkit, hogy körül-
tekintóen, nagyon figyelmesen vegycn
részt a közúti közlekedésben' Szeptember
hónapban az iskolák kórnyékén a polgár-
őrök és a rendőrök segítik a közlekedést.

A bátorság elismerése
PintéI sándor b€lügymínisztel BátoI-

ságért érdemielet adományozott a kar-
cagi Bácsi Sándor rendőr óImesternek'
valamint Kiss László rendőr őrmester
kunszentmártoni ÍendőrkaPitányság
járőrének, akik 2013. július 16-án halá-
los közúti közlekedési baleset solán saiát
testi épségüket is veszélyeztetve nyríllot.
tak segítséget a rászorulóknak, valamint
a keletkezett ttiz o|tásában is közremÍj-
ködtek.

Csónakázott egyet
Egy helyi hölgy a kapitányságon beje-

lentést tett 2013. június 17-én, Szelevény
Körös-Parton egy fához lánccal kikötött
ladikiát eltulajdonították úgy, ho8y a lán-
cot elvi8ták. A csónak értéke százezer fo.
rint. Másnap a sértett b€ielentette, hogy
az eltulajdonított csónakot sértetlenül
megtalálták, azt az elkövetó a folyón len.
tebb a PaÍthoz kikötötte.

Kuflszentmárto,1
Rendórkapilónyság

dr. Barath Éva t,őrnagy'
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Épti| az Í$ árv izv édelmi rendszer
a Körös-zugban

Áz elmúlt hetekben megkezdődött a Közép-Tisza.vidéki
Y iziigyi |gazgatő sátg legnagyobb költségű árvízvédelmi pro-
jektiének kivitelezése a Hármas-Körös jobb partján.

Az Úi széchenyi Teru ke-
retében, európai uniós támo-
gatással 3,3 milliárd forintból
megvalósuló, árvízvédelmi
fővédvonal-fejlesztési be-
ruházás során a folyo jobb

PaÍtján, szelevény térségében
(8,3 kilométeres hosszban)
és Mesterszállás köÍzetében
(2'3 kilométeren)' valamint
Szelevény belt€rületén (250
folyóméteren) összesen, mint-
egy 10 850 folÉméteren a
mértékadó árvizszíntet egy
méterrel meghaladó magassá-
gúIa éPítik át a íővédvonalat.
Kiküszöbölik annak kereszt-
metszetbeli és szerkezeti hiá-
nyosságait, továbbá megúiul-
nak az éríntett töltésszakaszt
kelesztező mútáIgyak is.

Á projekt eredményeként
a Hármas.KöIös torkolatától
egészen Kunszentmártonig
teljes lesz a védelmi biztonság'
valamint kiküszöbölik a véd-
vonal magassági hiányossága-
i! a Mesterszállás és Mezőtúr
közötti töltésszakaszon.

A kivitelező KötiviéP B
Kft. ósszesen mintegy félmil-
lió köbméternyi földet mozgat
meg, 16800 né8yzetméternyi
tóItésburkolatot épít ki' és az
új gáttestekben szivárgó rend-
szert is kialakít. Szelevény
térségében jelenleg két sza.
kaszon zajlanak a töltéséPí-
tési munkák, az agyagpaplan
átgyúrása' a föld visszatÓltése
réteges tömörítéssel, ugyan-
akkor a tóközei és a tőkefoki
szivattyútelePek felújítása is
megkezdődött.

A kísajátítás folyamatban
van, a fakitermelés várhatóan
év végéig befejeződik. A kivi-
telező tervei szerint a töltés.
építési munkálatok még eb-
ben az évben elkészülnek' és
kezdódik a szivárgó rendszer
(2+000-tól 10+000.ig) éPíté-
se. A szivattyútelepek rekonst.
rukciója jól halad, 2013-ban
elkészül a tóközei, a tőkefoki
és a mesterszállási szivattyú.
telep' 2014-Ie marad a töltés.
korona szilárd burkolatának
a kialakítása és a harangzugi
szívattyútelep íejlesztése.

Az igazgatóság felsZólította
az összes projekt kivitelezé-
sében dolgozó kivitelezó vál.
lalkozót' hogy 2013.november
15-ig valamennyi projekttel
érintett fővédvonalán állítsa
helyre a védbiztonságot. No-
vember 15-e után az idójárás
függvényében további mun-
kavégzésre adható engedély az
országos víZügyi F őiBazgató -
ság (oVF) jóváhagyásával.

Mint emlékezetes' 2006 ta.
vaszán, a Tiszán és a Hármas-
Körösön minden idők legna-
gyobb árhulláma vonult le,
amely a térségben 3000 ember
él€tét és otthonát íenyegette és
csépa, Tiszasas és Szelevény
kitelepítésének elrendelését
indokolta' A lakók egy része
azonban ott maradt, és a víz-
ügyi szakemberek irányításá-
val közremúködótt a sikeres
védekezésben.

(kötívizig)

Megkezdődö tt a 20|3 l 2014- es tanév
Mindenki nagy érdeklő-

déssel várta az idei tanévkez-
dést, amely nagy változásokat
hozott a tavalyihoz képest.
A szülők már a tankönyvek
megvásárlásakor szembe.
sültek azzal' hogy mostantól
nem úgy juthatnak a köny-
vekhez, mint eddig. Á leg.
nagyobb változás az, hogy az
új köznevelési törvény életbe
lépésével elindult az egész
napos nevelés, ami azt jelen-
ti, hogy mindenki délután 16
óráig napközis, s csak ezután
lehet elhagyni az iskolát. Ez
a vártnál kisebb ellenállásba
ütközött. Á gyerekek szeret.
nek az iskolában lenni' csak
kevesen zsörtölődnek a nap-
közi miatt.

A tanulókkal rendszeresen
sétálnak a pedagógusok, gyak.
ranmennek a községiiátszótér.
re. Az iskolában a szabadidőt

iátékkal' sPorttal, szakköri és
csoPoltköÍi foglalkozásokkal
teszik változatossá.

Született
Nagy Tibor és Kazai Ildikó gyerrneke:
NagI FlóÍa Nikolett 2013.július 4-én.

Bobvos Róbert és Varga Álexandra gyermeke: Bobvos RóbeÍt
Tamás 2013. július 6-án.

A babókt1ak és szüIeiknek jó egészsége kívónunk!

Házasságot kötött
Biró Csaba és Lovas Julianna 20l3. ápdlís 20-án.

Bobvos Zoltán és Papp Matialn 2013. máius l8-án.
Be!ényi ImIe és Kovács Anna 2013. augusztus17:énImIe és Kovács Anna 20l3. augusztus17:én.

Eletre szóló boldogsógot a Póroklak! Á

25 éves házassági évfordulójukhoz
gntulálunk!

KÍausz Gytirgynek és
csillának (20l3. május l4.)

Elhalálozott

A tanítási idó délelőtti ré-
szében az elsó és a negyedik,
valamint a második és a har-
madik osztály tanul közösen,
összevont osztályokban. Á
nevelői gárda viíltozott, de a
gerínce változatlanul meg-
maradt. Munkahelyet változ-
tatott Krucsó Erika. Szülés
előtt áll Kerekesné dr. Hol-
ló Helga, így ő nem kezdett
szeptemberben. Tóthné Sári
Éva cselkeszőlóben tanít. Új
kolléganót köszönthettünk az
iskolában Varga Erika szemé-

$ben' Munkáját mindenki
igyekszik segíteni.

Az iskola ósszességé.
ben nyugodtan, zökkenók-
től mentes elkezdést tudhat
maga mögött.

Á közeljövőben a szülói
értekezletekkel, iskolai ren-
dezvényekkel folytatódik az
iskolai élet.

Ezekhez várjuk a kedves
érdeklődőket.

Az iskola dolgozói

ANYAKÖNYVI HÍREK

csányi-Tóth János 2013. máius l3-án. Élt 69 évet.
Lakatos József2o13. május 23-án. Élt 58 évet.

Romhánl András 2013. május 27 .én, ÉIt72 évet.
EtnIé kiike t m e gó Í i zzük !


