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§züreti felvonulás és mulatság
Az önkormányzat szervezésében eb-

ben az évben is rnegrendezésre kerüIt a
hagyományos szüreti mulatság. A helyi
és a környező településekről, Csépá-
ró1, Tiszasasról, Cserkeszőlőbő1, Tisza-
kürtrői és kunszentmártonból érkező
fogatosokat bográcsgulyássa1 várták,
Pánczél Ferenc polgármester a körforgó-
náI nyitotta meg a mulatságot. Az óvodá-
sok, iskoiások és a Szelevényi Népdalkör
eiőadása után elkezdődött a szüreti fel-
vonulás. 13 lovaskocsival indult el a me-
net és minden megállóhelyen előadták a
műsorokat. Az esti programon új népdal-
csokorral ismét fellépett a népdalkör és a
Homoki Barátság Klub egy tagja. Vacso-
rára a 150 fcís vendégseregnek marhaláb-
szár pörkölt főtt bográcsban.

Sok tombolatárgy került felajánlásra,
így a vendégeknek sikerü]t szép és hasz-
nos ajándékokat nyerni.

A szervezők a következőknek kö-
szönik a tombola felajánlásokat: Bozsik
Mártonné, Bumeráng ABC, COOR Ho-
moki Barátság Klub, Kelemen Tünde,
Kerekes Csemege, Mátyus Gábor, Szabó
Illés, Székely Károly, Tüzép. A jó han-
gulatról Gulyás István és Fia zenekara
hajnalig gondoskodott, Az önkormány-
zat ezúton is köszöni mindenki segítő
munkáját. (Fotón: Sári Boldizsár, Benke
Zoltán, P ánczéI Ferenc, Kasza iános)

Ki sgy er mekek a Hétszínv irág Óv o dáb an,
Az intézmény hírei a 3. oldalon.

Védőnői szolgálat a településen

Novemb er
i-jétől új védő-
nő kerül a te-
lepüIésre, négy
órában Szele-
vényen, négy
órában Tisza-
sason teljesít
,,szoIgáIatot".
Mindig kis-
gyermekekkel
foglalkozott,
a szakma, a
hivatás szere-
tetével beszél
munkájáró1.
}ávorszkyné Kakuk Anita Nyíregyházá-
ró1 költözött Csépára, amely nagy válto-
zást jelentett életében. Magáról és mun-
kájáró1 röviden így beszélt.

- A védőnői feladat a terhes- illetve
a csecsemőgondozás, az óvodások, is-
kolások egészségmegőrzése. Szeretem a
munkám. Kis településen nincs külön
iskolai védőnő, így én most a magzat tb-
gantatásától egészen az őyodán, iskolán
keresztül végigkísérem a szelevényi és a
tiszasasi gyermekek életét.

Itt él a párom, vannak nehézségek,
de mindent át lehet hidalni. szokom a
környezetet, a tájat, a közlekedést, Ma-
gamról annyit, hogy bölcsődében 9 évet
dolgoztam, csoportban és vezető helyet-
tesként, azt mege\őzően pedig a kőrház
koraszülött o sztáIyán voltam.
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Vannak sikere s pály ázatok, fej lő dik S zelevény
2006-ban született egy ötlet arról, hogy Szelevény községnek legyen saját újságja. Eveken keresztül havonta

olvashatták az itt élők, hogy mi történik az iskolában, az óvodában, hírt kaptak az önkormányzatimunkáról, a
nyugdíjasokról, a különböző klubokról, a helyi emberek mindennapjairól. Majd kis időre csend lett, hiszen két
éve nem került a helyi lap a postaládába.

sikeres lesz, egy-egy trak-
tort szeretnénk vásárolni és
grédert, a földutak rendbe-
tételére és karbantartására.
Evek óta sikeres a Belügymi-
nisztérium szociális célú tü-
zelőanyag vásárláshoz kap-
csolódó támogatása, amely
5000 főt meg nem haladó
telepüIési önkormányzatok
számára írnak ki. Tavaly
közel 60 rászoruló család ré-
szesült ebbő1.

Az 1038 fős lélekszámú
Szelevényben is csökkent a
munkanélküliség, hiszen az
elmúlt években több köz-

munkást foglalkoztattak, a
mostani 15 fővel szemben.
Több embernek sikerült el-
helyezkedni. Van, aki Kecs-
kemétre jár át, de vannak,
akik idénymunkán, a me-
zőgazdaságban dolgoznak.
A közmunkások többsége
pedig a telepüIésen lévő par-
kok terek, közterüIetek és
temető rendbetételén dol-
gozik, vagy a majorban az
állattenyésztésben segéd-
keznek - feleztebe atájékoz-
tatástPánczél Ferenc.

(Kővári Anna)
Az oryosi rendelő felújítási munkáit mutatja a polgármester.

Mától ismét kezükben Illetve a másik pályázatunk
tarthatják a megújult, színes hasonló címmel, de a haleszi
újságot, mellyel kéthavonta kultúrházunk energetikai
igyekszünk megjelenni. OI- felújítását érinti, 24.919.000
vashatnak majd a fejleszté- forintos beruházással.

;eklő|,kiilönböző jogsz,abá,- _ A polgármesteri hivatal,
lyokról, helyi,esemény:|.:9]l r, ;iíi;i"r'agyon szép, deintézményeink munkájáról iZniZőuírtu,áiműködik. Ma
és az ítt élő emberek min- á"ar''ű'i"árir,éppen felújí_dennapjairól. Első.út t.ITg- ;;;;, ;;";ű. §ikerüIt ide is
szetesen mosl is a községhá- ;;í;;;;;";';rl;l;í?""" 

'""" '
zára vezeteLL, ahol a poleár- r'ry'_'*'"- 

.-"'-",
mester, pánczéIp..err'.ufioit - Igen, beadtuk_a páIyá-
tájékoztalást a teleptilés, z.atot az..épület felújítására
éíintő feilesztésekről. ' és nyertünk is energetikai

-NécInyertpáIyázatunkf",;*:n:'u:",uÍ$'3n'_::
van, melyekrő_l a.szerződé- ;;;;;;i '- "-'
seket megkötöttük - kezdte '"''"""':
a polgárűester. - Amit már A polgármester eimond-
a izeÉvényiek is látnak, fo- lu; l'osy .mindegyik beru-
lyik a murika az orvosi ren- házás nyíIászárók cseréjét,
delő fetúiításán, amely vár- külső hőszigetelést, fűtés-
hatóan már ebben az'évben korszerűsítést jelent, míg a
átadásra kerül, Ez pontosan polgármesteri ,hivat_al épü-
a TOP-4.1.1-15 (TÓrület- és letére_ napkollektorok is ke-
Településfejlesztési Opera- :lJ"..| Ittsajnos apáIyázati
tív Prograír) ,,Egészsé§ügyi kilrásban nincs benne a fö-
alapellÍtás infraítruktírá'lis dém_ cseréje, felújítása, amit
fejlésztések Szelevény Házi- majd saját erőből igyekeznek
orvosi Szolgálat éptileténqk megvalósítani, mivel na-
felújítása" éímen 

- szerepel, gyon íossz állapotban van.
és 'a támogatás összége: A tájékoztatóban elhangzott
32.150.000 foiint, - még, hogy a testület nem

A többi nvertes oáIvázat_ csak pályázati lehetőségek-

"át 
is h;;;;;;;; .ik;;áő; |9 ,ár:,!,1".T. amit tud. sa-

""t u -""t at. ÚegúFÍÉt ját erőbői valósít meg, Ilyen
kultúrházunt , a sí.í,"e"vi volt az i:|gl" qqY]\,"r4.1e-
és a haleszi. A Top 3.r.í_ nek,felújítása 10.896.185 fo-
15-JN1 "o"t *-a"vruii lill9ó], illeyg a ravataloző
epiletek*é.g.tir."ir.oírr.- felujítása 12,955,10| forint-
rűsítése Szelevény Községi Dol,

Onkormányzat Kulturális - A fejlesztések nem áII-
és Tudományos Kiállítóterei nak le, hiszen két páIyáza-
épületeinek energetikai fel- tunkvár elbírálásra - sorolja
újítása" (Szelevény, Kossuth PánczéI Ferenc. Vidékfej-
űt 71,.), ahol a támogatás lesztési pályázatunk közös
összege: 65.020.980 forint. Tiszasassal, amennyiben

Dolgoznak az orvosi rendelő épületének átalakításán.

Bursa-Hungarica
2018. évi pólyózat kiírósa

Szelevény Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumával együttműködve a 2018. évre kiírta a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkorm ányzati,,A' és,,B"
típusú ösztön díjp áIy ázatát.

A páIyázatíkíírás az interneten a http://www.emet.gov.
hu cím alatthozzáférhető. A páIyázat beadásához a Bursa
Hun garica Elektronikus P áIy ázatkezelési és E gyüttműkö -

dési Rendszerében egyszeri páIyázői regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx

Azok a pályázők, akik a korábbi pályázatí években re-
gisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra,
ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphet
nek be az EPER-Bursa .rendszerbe. Amennyibe n a pályáza-
ti kiírásban szereplő feltételeknek megfelel, a regisztráciőt
követően lehetséges a pályázatí adatok feltöltése.

A pályázatí űrlapokat a személyes és pályázati adatok
feltöltését követően, kinyomtatva aláírva mellékleteivel
együtt (jövedelemigazolás, eredeti hallgatói jogviszony
igazolás) a polgármesteri hivataIban kelI leadni.

ApáIyázat benyújtási határideje: 2017. november 07.

pánczél Ferenc
polgármester
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Több színes programot terveznek
a Hétszínvirág Óvodában

A nyári szünet után őszi
hangulatot idéző dekoráció-
val díszített csoportszobában
vártuk a gyermekeket. Az ld-
varunk is gazdagodott egy új
mászókás csúszdával, mely a
régi famászóka he$re került.
A többi udvarijátékot is felújí-
tottuk, lefestettük. A kerítés
festésére, a mosdóban a csa-
pok cseréjére is sor került. Kö-
szönjük az önkormány zatnak
a támogatást és az anyagi se-
gítséget, amit az előző évben
is folyamatosan megkaptunk.

Személyi feltételeink meg-
felelőek, 2 ővodapedagógus és
két dajka látja el a gyermekek
nevelését, gondozását. A 2017 -
18-as tanévet 2l kisgyermek-
kel kezdtük meg egy vegyes
csoportban. Kilenc kisgyer-
mek nagy, öt középsős és hét
kiscsoportos korú.

Szeptember első napjai-
ban 4 új kisóvodás érkezett.
A Ieendő ovisok életében a
szeptember elhozza a válto-
zást, hiszen kiszakadnak a
megszokott környezetükből
és az édesanyától való elválás
sem könnyű. Ezt az elválást
könnyítjük meg azzal, hogy
otthonrói elhozhatják ked-
venc játékaikat, ezzel is segít-
ve a beilleszkedést, Nagyobb

társaik is sokat segítenek a
kicsiknek, szeretettel fordul-
nak feléjük, kézen fogják őket,
megmutatják nekik a játé-
kokat, a mindennapi szoká-
sok elsajátításában segítenek
nekik. Ennek is köszönhető,
hogy a kicsik szinte sírás nél-
kül szoktak be az óvodába és
elmondhatjuk, hogy már pár
nap után jókedvűen, moso-
lyogva jönnek.

A mese, a mozgás, az ének-
lés és az egyéni beszélgetések
mindennaposak. Reggelente
kézműves-ábrázoló tevékeny-
séget biztosítunk a gyermekek
számár a, természetesen diffe-
renciáltan - mindenki a saját
képességeinek - kedvének való
technikát választhat.

A tavalyi évhez hasonlóan,
most is sok színes programot
tervezünk, természetesen sze-
retnénk ezekbe a programok-
ba a szülőket is bevonni. Az
első ilyen rendezvényünk a
szüreti fe]vonulás volt, ahol a
gyermekek nagyon ügyesek
vo}tak. Tehát a nevelési év vi-
dáman, jókedvűen indult, mi
igyekszünk, bogy ez így is ma-
radjon továbbra is.

Fehér Eva
óvodavezető

Ősszel is biztonságosan
A megváltozott időjárás új vezetési technikát és nagyobb

körüItekintést igényel. A |ász-Nagykun-Szolnok Megyei Rend-
őr-főkapitányság tájékoztatója felhívja a figyelmet-az óvatos
közlekedésre.

Ószi időszakban a hidakon, felüljárókon és erdősávval vé-
dett útszakaszokon fokozottabban ügyeljünk az úttest csúszós-
ságára. Mindig használjuk a biztonsági övet!

Esőben a jármővezető által belátott távolság csökken, A
közlekedő jármúvek távolságát sokan tú1-, sebeóségét viszont
alulbecsülik. Egyes utakon számítani kell arra, hogy az esővel
együtt megjelenhetnek állati erővel vont jármúvek, mezőgaz-
dasági gépek. Az említett járművek által felhordott sár csúsiós-
sá teheti az utakat!

Kérjük, fogadják meg alábbi tanácsainkat:
Alaposan vizsgáltassa át jármíivének műszaki állapotátl Ei-

lenőrizzék a gépkocsi fűtőberendezéseinek működésél! A nyári
gumiköpenyek tapadási tulajdonságai hideg időjárási viszo-
nyok között jelentős mértékben csökkennek, Ne használjon 4
mm-nél kisebb mintázat mélységű gumiabroncsotl Fordítson
különös figyelmet a gumiabroncsok ievegőnyomására! Semmit
ne csináIjon hirtelen! Haladás során az autó stabilitása jeges
útszakaszra való ráfutáskor váratlanul megváltozik. Ebben-az
esetben minden hirtelen mozdulat a kormányon, féken, gázon
tragédiához vezethet. Gázlevétellel és motorfékkel csökkentse
a sebességet!

Fekete Tamósné c. r. őrnagy kiemelt főelőadó
Kun sz entm ór to ni Re n d őrk ap it óny s óg

Tiszasason a szelevényiek is

A Szelevényi Népdalkör
másfel havonta jár fellépni a Ti-
szasasi Alkony Gondozási Köz-
pontba, hogy az idősek ottho-
nában éIőket szórakoztassa. A
népdalkör tagjai: Y ár adí | ózsef-
né, Varga Anikó, Simon Im-
réné, Kun Andrásné, Korcsog
Istvánné, |ancsó ]ózsefné, Lo-
vas Istvánné, Bencsik Lászlőné,
Cseh Mihályné, Mátyus Gábor-
né, Benke Andrásné. Most |an-
csó }ózsefné és Váradi Jőzseíné
beszél a tiszasasi programróI.

- Mindig szívesen megyünk
az idősekhez, nagyon várnak
minket, készülnek arra, hogy

velünk együtt nótázhassanak.
Öröm nekünk, hogy még a fa-
lubeliek is belátogatnak. Ránk is
pozitív hatással van minden ta-
lálkozás. Az idősek otthonában
szelevényiek is vannak: IJer czeg
Rozália, Sziiágyi Károly és neje,
Tóth Károlyné, Zsindely Imre,
akiknek külön öröm az anap,
amikor ott vagyunk - számo]-
nak be a hölgyek.

Utolsó fellépéskor elkísérte
a csapatot PánczéI Ferenc po1-

gármester is, aki meghatottan
hallgatta és léztevégíg a múso-
runkat és a kedves fogadtatást.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Virágos ablak a településen

50 él,vel ezelőtt,2ol7. október l4,én kötött házasságot:
Bencsik Elek és Berényi Katalin

Házasságot kötőtt 2017, augusztus 19-én:
Szűcs Norbert és Nádudvari Mária

Elhalálozott:
Nagy |ózsefné Dudás Mfuia2Ol7. augusztus 23-án,

Elt 85 évet.
Kakuk Pálné Molnár Erzsébet Ilona
2Ol7. szeptetnber !2-én. Elt 86 évet.
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2Ot7. szeptember l-jén tartottuk tanévnyitó ün-
nepségünket. Iskolánkban 36 diák kezdte meg tanul-
mányait, két összevont osztállyal. Az 1-4. osztály osz-
tályfőnöke Kerekesné dr. Holló Helga, a 2-3. osztáIyé
pedig Sárközi Zsuzsanna.

Az első hónapot mozgai-
mas nappaI zártuk. Szeptem-
ber 30-án, szombaton, aka-
clályversenyt szerveztünk. A
tanulóink mellett a szüIők is
aktív részesei voltak a prog-
ramnak. A délelőttöt zenés
bemelegítő tornával kezdtük,
majd a diákoknak csapatok-
ban het állomáson kellett
bizonyítaniuk ügyességüket.
A feladatok helyszínei a te-
lepülés különböző pontjain
voltak, melyekhez a járdára
felfestett nyilak segítségével
jutottak el. A gyerekek lel-
kesen dobálták a zoknikat,
gyűjtötték a pálcikákat, hord-
ták szívószállal a korongokat,
merőkanállal a kislabdákat,
seprűvel terelték, illetve le-
pedőből iepedőbe adogatták
a labdát. A visszaérkező csa-

patok kidíszítették menetle-
velüket, melyet szintén pon-
tokkal értékeltiink. Ajánciék
nélkül senki sem távozott,
rnindenklt jutalmaztunk egy
kis édességgel. Köszönjük a

szülőknek, hogy sokan eljöt-
tek, segítettek, együtt játszot-
tak a gyerekekkel!

Az ebédet minden tanu,
ló részére az önkormányzat
biztosította, majd kezdődött
a szüreti felvonulás. Az isko-
lásaink tánca nagy sikert ara-
tott Szelevényen, Haleszban
és Csépán egyaránt.

A tanév során megrende-
zésre kerülő programjainkra
szeretettel várjuk a szüIőket
és minden kedves érdeklődőt.

Az iskola pedagógusai

Szelevény utcáit naponta járja Kulik Istuánné
a település postása.

Margitka,

EMIEKEZTÜNK, ÜNNEP§ITÜNK!
Erezzék, hogy fontosak!

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október el-
se|ét az ldősek Világnapjává. Magyarországon több mint
kJrmillió időskorú. öo éú feletti eóber él. A szerencsések
családban vaev közel a szeretteikhez, cie ebben a mai vi-
iásban sokan"élnek esvedül. Ne hagyiuk őket magukra, ne
roTraniunk. Iegven idő"íík. Hosszú dÓlsos élet van Áogotttik,
tanuliunk bölióesséeükből, élettapaszTalatukbó] és ne csak a
vilásíapon, születéínapon, karácsonykor, hanem a minden-
nnpót b'un is fejezzúk tii. lrogy fontosak, érezzék szeretetün-
ket, tiszteletünket.

Aradi vértanúk - nemzeti gyásznap
Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezett az ország.

A kormánv 200l-ben nyilvánitotta a magyar nemzet gyasz-
napiává olitóber 6-át, ámikor az l848-49-es lorradalom és

szá6adságharc ieverése után Aradon kivegzett l3 vértanúra,
vaiaminúz aznap Pesten kivégzett grof -Batthyány Lajosra,
Magyarország eiső fiiggetlen. i-elelóikormányának minisz-
terelnökére emlekeznek.

Az 1956-os forra<ialom és
szabadsásharc kezdetenek,
valamint"a mas\ xr köztar-
sasas 1989. e.,í'kikiáltásá-
nak "napia. ,,l956. oktober
23-a öróí<re be van iegvezve
a szabad emberek, á íiabad
néoek krónikáiba. A bá-
tolság. az öntudat, a diadal

október 23.

i
naoiivolt" _ méltatta 1960. {.re- al ,.F
okióber 23-án|. F. Kennedy, Amerika elnöke a magyar 56-os
forradalmat.

A széchenvi-család nagycenki mauzóleuma történelmi za,
rándokhelÚ. Itt, az évsíázados hársíák árnyékában, a krip-
taépületbeh alussza örök álmát Széchenyi István, a ,,Legna-
gy<ibb magyar". A lejáratnáI a felirat: Voltunk, mint ti, lesz-
tek, mint mi, por és hamu,
Belénk hasít a fáidalom. a íelismerés, hogy eg,yszer eljön az
idő. Mindenszeirtek és halottak napján emlékezünk, gyer-
tvát svúitunk, csendben lépiük át a t-emető kapuiát, szaúunk
Éalk]talán a karácsony utái-r, ezekben a napokban ta.lálkoz-
nak a távol élő rokonok, akik érzik, tudják, hogy ilyenkor egy
szál virággalvissza kell menni, sírni kell vagy éppen régi em-
iékeken iáosolyoq,ni. A kisgyerek nem érti a csendet, a szo-
morúsásot. vidáóan lépdelózüIei mellett, a tizenéves siettet-

"e 
úrtáít. rési emlékek',rtán k rt*t ru, a felnőttek már átérzlk,

tudjá'k, hógy'ig9í}, eljön az idő, ahogyan a Széchenyi-kriptán
is ott van: por és hamu.
Maid iönnek ismét a hétköznapok, hazavittük szeretteink
á*Íét éi, Orirzük a lángot otthoh, hiszen velünk vannak ők
egész évben.
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