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Családolqnak ajándék a téli tűzelő,
gyeríneleeknek a rnikliláscsomag

Önkormányzatunka2}I7- Szelevény Község Önkor-
es évben szociális célú tü- mányzatának Ügyrendi és
zelőanyag páIyázat kereté- Szociális Bizottsága bírálta
ben 240 mázsa barnakő- el. 46 család felelt meg a
szén támogatásra jogosult, feltételeknek. A támogúst
melyre a támogatás iránti az ormos Szén Zrt. szállit_
kérelmet 201 7. november 

1a I<l az önkormány zathoz,
17-ig..lehetett U:"Y"llil'; 'a kiosztar.ál a jogosultak
Tüzelőanvas támosatást -;...-..:-:,'-'

azok kap'haín ak, aki k" Sze- "':":"'-':,::|:"*'Az önkormányzat általlevenY KoZSeg ko^9az9a- felaiánlott mikuláscsoma-tási területén bejelentett '-'-/-':':;' ,;"
lakóhellyel uugy ,á.tárk;- got a Mikulás adta át 2017,

dási heilyel áa.u..rn"t !ec5m|e1 6,án minden

és 2017. bktober hónapiá_ Szelevénybe járő óvodás

ban aktív korúak eilataóa_ és iskolás gyermek részére.

ra, időskorú ak járad,ékára, Hagyományainkhoz híven
települési támogatásra vol- aZ önkormányzat min-
tak jogosultak vagy hal- den 14 év alatti szelevényi
mozottan hátrányos hely- gyermek részére ebben az
zetíi gyermeket nevelnek, évben is egy-egy csomag
A beérkezett kérelmeket szaloncukrotajándékozott.

TéIen még veszélyesebbek a kátyús uta§ így van ez
Szelevényben a közel 3 km-es bekötőúton is. Az itt élők
azt szeretnék, hogy a településüket jó minőségű úton le-
hessen megközelíteni. Mire számíthatnak? Erre Vántsa
Zo|tán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. )ász-Nagykun-
Szolnok me gyei igazgatója adott választ.

,, A 45Il2 - esj elű szelevényi
bekötőút mintegy 2,6 kilo-
méter hosszú szakaszának
útfelújítása a Terület- és

Településfejlesztési Opera-
tív ProgrambóI páIyázati
támogatással valósul meg.

A kivitelezési munkála-
tok közbesz erzési eljárását
2017. novemberében zárt1,1k
(e, az ezt követő kötelező
szerződéskötési moratóri-
um van már csak folyamat-
ban. A vállalkozási ,szer-

ződést előreláthatólag még

idén aláírhatjuk, a kivite-
lezési munkálatok pedig a

téli üzemeltetési időszakot
követően, jövő év tava-

szán kezdődhetnek meg.

A munkaterület átadását

követően terveink szerint
közel 3 hónap alatt a mun-
kálatok be is fejeződhetnek.
A felújítási munkálatokig a

téli üzemeltetési időszak-
ban az útszakaszon a szük-
séges kátyúzási munkálato-
kat hideg aszfaltkeverékkel
végzik el szakembereink,"

Tblepíilésiink minden lakójának áldott és békés karácsonyi ünnepeket kívánunk.
Az eíőttiink álló 2018-as esztendő hozzon fejlődést, eredményeket a településnek,

a családoknak, legyen erőnk és egészségünk,
Pánczél r'erenc polgórmester és Szelevény Község Önkormónyzata

Szeretet meghívjuk

akor kezdődő2017. dece

szelevénv) n tartandó
ünnepségre,MINDENKI,

melyen mind* ozatos

szelevénv/ nyzata

A ,,Nagyszakállú" megérkezett az iskolába
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Három évtizede tanítia és neveli a szelevényi gyermekeket
Képesítés nélküli pedagógusként kezdte még 1986-ban,azőta is hű a szelevényi iskolához, Tóth Emma tagintéz-

mény-vezető. A gyerekekről és az ünnepvárásról beszélgettünk az iskolában.

- Sok a hátrányos helyze-
tű gyermekük?

- Sajnos magas a számuk,
a 36 gyerekb ől 16 fő, ez adő-
dik abból is, hogy kevés a
munkahely és több szülő
nem dolgozik. Akik gyer-
mekvédelmi kedvezmény,
ben részesülnek, ők ingyen
étkezhetnek, 19-en vannak.

- Az elmúlt harminc év
alatt valóban minden vál-
tozott. A környezetünk, vál-
toztunk mi magunk, a csaló-
dok, de a gyermekek is.

- Sokban változtak a gye-
rekek. Azt tapasztaljuk,
bizony nem mindig pozi-
tív irányba, és ma már ne-
hezebb kordában tartani
őket. Akkoriban volt mun-
kahely, más volt az élet,
a társadalom. Tálan nl,u-
godtabban éltünk, több idő
volt egyrnásra. A szülőkkel
egynást támogatva kell
nevelnünk, alakítgatnunk
gyermekeinket. Minden
szülővel tartjuk a kapcsola-
tot, ha probléma van, segí-
tőkészek.

- Közeledik a karácsony,
várja a felnőtt és várja a
gyermek, de előtte megérke-
zik a Mikulás.

- A képviselő-testülettől
minden tanuló kap egy cso-

magot, amit a Mikulás ad
át egy-két mondat kíséreté-
ben. Az időseknek karácso-
nyi műsorral készúlünk, és

mivel az a tapasztalatunk,
hogy egyre többen jönnek
az ünnepi músorra, így eb-
ben az évben már nerr' az
iskolában, hanem a műve-
lődési házban tartjuk de-
cember 2I-én az ünnepsé-
get.

- Afaalatt ajándék, Önök-
nél is együtt a család, de mi

felnőttek inkább az utóbbi-
nak örülünk jobban.

- Igen, ez így van. Ritka,
amikor mindann},lan együtt
vaglrunk. Az a legszebb ré-
sze, amikor a gyermekeim
hazajönnek Budapestről, az
öcsémék Esztergomról és a
szülők kunszentmártonból.

Közös találkozás és ilyenkor
nem sietősek a beszélgeté-
sek sem,

Örömmel számolt még
be Tóth Emma arról, hogy
az iskolában nagy sikere
van a november végi Mó-
ra-hétnek. A gyerekek sze-
retik ezeket a délutánokat,
ahol sport, a vetélkedő és a
játék a foszerep, A,,Csillag
születik" bemutatóra pedig
külön készülnek tánccal,
verssel vagy éppen hang-
szeres előadással. Végül
hozzátette, ho gy szerencsés
helyzetben vannak. hiszen
bármilyen segítséget kérnek
az önkormányzattól, a lehe-
tőséghez képest mindig a

segítségükre van a testület,
közösen próbálják megol-
dani a feladatokat.

- Nagyon sok változáson
mentünk keresztül az e|-

múlt időszakban. Amikor
idekerültem az osztályom
Iétszáma 27 fő volt, az is-
kola nyolc osztályába kö-
zeI száz gyermek járt. Az
évek múlásával csökkent a
gyermeklétszám, először
csak 6 osztály maradt Sze-
levényben, mára már csak
az összevont alsóosztály 36
gyermekét tanítja három
pedagógus. A többiek Cser-
keszőlőbe járnak át, 'l/rár
annak is örülünk, hogy az
elmúIt pár év alatt kicsit
nőtt a létszám.

- Hogyanlátja a szelevényi
gy erekek tov óbbt anulás át?

- Űsy gondolom rend-
ben van. A továbbtanulás
fugg u hozzáállástől, a ké-
pességtől. Többen mennek
főiskolára, egyetemre, de
szakmát szinte mindenki
tanul. Móra-hét az iskolában

szüLETEsNapI KöszöNrő

A fotó tíz éve,2007-ben készúlt. Kérjük, hogy aki olvas-
sa, aki látja, írjon pár gondolatot, hogyan emlékszik vissza
az elmúlt évekre és éppen hol tart az élete. Örömmel vesz-
szük, ha fotót is tesztek az írás mellé. A levelet a könyvtárba
tegyétek le, vagy az önkormányzat e-mall címére küIdjétek:
szelevenv(Eexternet.hu

Meghívást kaptunk ok-
tóber 2l-re egy társunk,
Korcsog Istvánné születés-
napjára. Titokban szervezte
részére a családja a kecske-
méti Fekete Gólya Etterem-
be. Korunknak megfelelő
népi tánccal, kedvenc nőtájá-
val kedveskedtünk. A finom
ebéd után nótázgattunk a
vendégekkel. Feledhetetlen
élmény volt.

November 9-ére a Tiszaugi
Idősek Napjára is kaptunk
meghívót. A rendezvény a

Művelődési Otthonban volt,
sokan voltak a községből, de
az Idősek Otthonából is. Népi
tánccal és sok szép nótával
sikerült jó hangulatot terem-
teni. Óriási élmény volt látni
a sok vidám arcot, nótáztak
tapsoltak. Nagy örömünkre,
kérték menjünk még sokszor.
Köszönjük a meghívást a Ti-
szaugi Idősek Otthona veze-
tőjének.

Tisztelettel:
a SzeIevényi Népdalkör
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A kicsik az ünnepre készülnek
Az elmúlt időszakban igen változatos, színes tevékeny-

ségekkel teltek mindennapjaink a Hétszínvirág Óvodában.
A ,,Csillaghúr" áItaI meghirdetett rajzpályázatra nyolc kisgyer-
mek készített rajzot. Ertékelésükre később kerül sor, de nagyon
szép, esztétikus alkotások születtek. Nem csak a nagycsoporto-
sok, hanem már a középső csoportosok is rajzoltak, ők is na-
gyon kreatívakvoltak.

{E§#
Négy kisgyermek, a Kunszent-

mártonban megrendezésre kerülő
Márton-napi szavalóversenyen mu-
tatta meg tehetségét. Két nagycso-
portos kislány, Csécs Barbara, Szabó
Anna Sára, a középső csoportosok
közül Szabó Dorina Eva és Takács
Flóra képviselte az óvodánkat és a
települést. Nagyon büszkék vagyunk
rájuk! A fotón a gyerekek Fehér Eva
vezető óvónővel.

*§§db
November 23-án BoI-

dog István országgyűlési
képviselő látogatott el hoz-
zánk. Népmeséhez kötő-
dő társasjátékot, kártyát,
népmese DVD-ket és egy
nagyon szép mesekönlwet
ajándékozott a gyerme-
keknek. A kicsik örömmel
fogadták az ajándékokat
és a képviselő által elmondott népmese is tetszett mindenkinek.
Ezúton is köszönjük!

*#h'
A következő napok a Mikulás-várással teltek, már minden

kisgyermek nagyon ízgatott volt. Megismertetjük a gyermeke-
ket Szent Miklós történetével, mivel néphagyományőrző óvodai
programmal dolgozunk, fontosnak tartjuk a hagyományokhoz
kötődő ismeretek, legendák átadását. A Mikulás után az adventi
készüIődés, az ünnepre való ráhangolódás tölti ki napjainkat.
Műsorral készülünk az idősek karácsonyára és az óvodában is
megünnepeljük majd a karácsonyt a szülőkkel és a támogató-
inkkal együttl

Mindenkinek boldog ünnep eket kívánnak a Eétszínvirőg
Óvoda gyerrnekei * dolgozCIí!!!

ls

Adi úi életet
2017. november 18-26. kö-

zött Magyarország ismét részt
yett az Európai Hulladék-
csökkentési Hét kampányá-
ban, melynek fókuszában az
,,Adj új életet tárgyaidnak!"
vagyis a kreatív újrahasznosí-
tás, az eszközök, tárgyak javí-
tása vagy elajándékozása állt.
A Földművelésügyi Minisz-
térium céIja az volt, hogy fel-
hívja a figyelmet a hulladék
keletkezésének megelőzésére,
annak csökkentésére,

tárgyaidnak!
Mire figyeljünk a min-

dennapok során, hogy egy
élhetőbb környezetben é1-
jünk? Pár példa: Annyi ételt
főzzink, amennyi el is fogy!
Csapvizet igyunk és kerüljük
a palackozott itaiok vásárlá-
sát, Tapossuk laposra a palac-
kokat, italos dobozokat, úgy
tegyük a szelektív gyűjtőbe.
Kerüljük a túlcsomagoit ter-
mékek vásárlását. A felesleges
dolgainkat ne dobjuk ki, ha-
nem ajándékozzlkeI.

Petőfi Horgászegye§ület
A Petőfi Horgászegyesü-

let október 2B-án tisztűjitő
közgyűIést tartott, melynek
során változások történtek,
ezek 2018. január elsejével
lesznek érvényesek. Az elnök
Sárik Zsolt marad,az alelnök
Benke Zoltán lesz, aki Sáfár
Sándort váltja. Az egyesület
gazdaságí vezetője pedig a
jövőben Kerekes Ferenc, aki
Talmácsi Erzsébetet váltja.
A titkár Korcsog Zoltán, aki
Bíró Lajos helyett látja eI a
feladatokat. Az ellenőrző,
illetve a fegyelmi bizottság

képviselői testüIetében válto-
zás nem történt.

A napijegyek továbbra is a
Presszóban (Nagy Györgyné
Katalinnál), illetve Kerekes
Ferenc boltj ában nyitvatartá-
si időben lesznek elérhetőek.

Előreláthatólag a hor-
gászegyesület 2018 február
hónapban üI össze űjra, ez-
után bővebb információval
tudunk szolgálni a működés,
illetve a jövőbeli tervekkel
kapcsolatban.

(Korcsog Zoltán)

vezessünk óvatosan!
A tél beköszöntével máris

több súlyos baleset történt.
A megváltozott látási és út-
viszonyok miatt fokozott
veszéIyhelyzettel kell szem-
benéznie minden közleke-
dőnek. ködös útszakaszokon
csökkentsük járművünk se-
bességét és fontos a követési
távolság növelése. Lehetőleg
tartózkodjunk az előzéstőIt,
Hosszabb utaknál tartsunk
gyakrabban pihenőt. A lát-
hatóságunk érdekében a gép-
jármű valamennyi fényszó-

róját és írányjelzőjét tartsuk
tisztán, de ügyeljünk a szél-
védő tisztaságára is!

közlekedésünk során szá-
moljunk az úttesten gyalo-
gos, kerékpáros, vagy lassú
jármú közlekedésére vagy
álló meghibásodott jármúre!
Ha kiszállunk az autóból, la-
kott területen kívüIi útszaka-
szokon mindig vegyük fel a
fenyvisszaverő mellényt! Le-
gyen nálunk folyadék, takaró
és feltöltött mobiltelefon.

ANYAKÖNYVI HÍREK
50 éves házassági évfordulót ünnepel

2017. december23-ánz
Kengyel Antal és Varga Anna.

Elhalálozott:
Szántó Lász|ó 2Ol7. október l4-én. Elt 53 évet.

Hegedűs Bálint2OI7. november rs-én. Élt 57 évet,
Danyi fózsefné (született: Takács Piroska) 2017. november' 

26-én. É,lt 86 évet.

Hálás szíl.vel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk Szántó Lász|ő temetésén részt

vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoznak.

A evászoló család
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HÍREr :

A könyvtárban október 10-én író-o1- *
vasó találkozó keretében Sás Károly és .
Sás I]dikó tartott előadást az általános ,

isko]ás és óvodás gyerekeknek Csillag- <,

hur es barátai címmel. A Csillaghúr {
együttes ötletes és igényes muzsiká- -
val lépett színpadra. Fontos értékeket I
képviselve és továbbadva, valamint i
megszépítve mind a gyermekek. mind Ia felnőttek hétköznapjait, Felejthetet- (
len élményt nyújtoLtak mindnyájunk I
számára. Köszönjük, hogy a mi kis te- |
lepülésünkre is elhozták Csillaghúrt es !barátaitl $

(Ezen olvasás szeretetére és fontosságóra |;

tanító program a Verseghy Ferenc Könyv- i1.

tár Könvvtarellalasi Szblsállató Rendizer''^
1KSZNiamogatásával vaTosuIt meg.) (

Az októberi népmese vetítés nagy si-
kert aratott az óvodások körében, ezért
minden hónapban tartunk egy ,,Mese,
napot" a könyvtárban, mely a gyerme-
kek olvasásra nevelésében is nagy segít-
séget nyújt. W

Novemberben 130 db új felnőtt és
gyermekkönyv érkezett a könyvtárba.
A múlt tanév végén egyeztettem a pe-
dagógusokka1,, és az általuk kiválasztott
új kötelező olvasmányokból többet is
tudtam rendelni, így a gyerekeknek nem
kell megvásárolniuk a könyveket,

{ryp
Kérem azokat az olvasókat, akik-

nél még van lejárt kölcsönzésű vagy
könyvtárközi könyv, azt december 19-
ig legyenek szívesek hozzák vissza.

Békés, karácsorryi ünnepeket
boldog újévet kívárrok

az olvasóknak!

Most, a jelenben légy segítségünkre,
Szűzanyánkl A most-ban, a jelenben
dől el minden. A jelen pillanatunkkal
ugyanis ítéletünket írjuk. A jelen pi1-

lanatban benne van az üdvösség, de a
kárhozat lehetősége is. A jelen és halá-
lunk pillanata titokzatos kapcsolatban
vannak egymással. Az Üdvözlégy Má-
riában is erre kérjük a Magyarok Nagy-
asszonyát:,,ImádkozzáI érettünk most
és halálunk órájánt" Sokszor a holnap,
a jövő aggaszt minket, pedígaz örökké-
valóság szempontjából a jelen és halá-
lunk pillanatában clől eI minden.

Százezrek mennek templomba vagy
éppen maradnak otthon, keresik örö-
müket, boldogságukat. Mindenki hor-
dozza lelkéb en, szívében megfo galma-
zott egyéni vagy település szintjén, a
nemzet egészére vonatkozó kéréseit. Ez
így van rendjén, de mégis az a legszebb
kérő ima ezekben a napokban advent
elején, ha azt merjük kérni Istentől,
amit ő akar adni nekünk: hogy újból
olyan gyermekei lehessünk, akikre rá
meri bízni fia születését, nevelgetését,

,,emberré faragását" t Keserűen tapasz-

taihattuk már - nem is olyan régen

a történelem napjait szemlélr,e, hog,v

hová jutunk, ha Isten nélkül mi kez,
dünk el gondoskodni önmagunkról.

Isten atyai jóságának lehettünk ré-

szesei most advent első vasárnapján
egyházmegyénk fcipásztora, Dr. Beer
Miklós püspök jelenlétével, bátorító
szavaival indított az idei év adventjé-
nek útjára. Isten gondoskodik népéről,
rólunk, rólatok! Krisztussal, az apostol
utóddal indulhatunk el, Máriával kar,
öltve a titkok estéjébe belemerülve, eb-

ben az évben új formában és új lehető-
ségegekkel, hogy olyan karácsonyunk
legyen, ameiyben valóban megszületik

Jézus, a Kiscled, a Gyermek, az EIet,
Szülessen meg mindnyájunkban egy
új élet, egy szebb élet utáni vágy, ame-
lyet tovább munkálva egy szebb jövőt
teremthetünk a jövendő nemzedéknek,
gyermekeinknek, unokáinknakl

Kegl,elmekben g:rzdag ádventi idő-
szákot, karácsoiryi lrészületet kÍvánok
minden kedves Testvérentnek!

Az Úr legkisebb szolgája András atya
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Beer Miklós püspök, Pánczél Ferenc polgármester és Antal András atya


