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Nyolcgyermekballagel a szelevényi
Hétszínlíróg
TtlodóbóI

Több kisgyermekiink lesz
az ővodában
|elenleg33 kisgyermekjár
óvodánkba, közülük szeptemberbennyolcan kerülnek
iskolába. Áprilisban 13 új
óvodástírattakbe,í8y 2013/
14.estanévbenváIhatóan38
kisgyermekünklesz.
Ebben az évbensok prog.
ramban vehettekrészta kicsik. Legutóbb kirándultunk
''
szentesena Műszakiakmajálisán'' A gyeÍmekek
ésszü-

leik is jól éreztékmagukat'
A nagycsopoltosok sPolt. és
köInyezeti vetélkedőkön vettek részt.Fellépteka falunapon versekkel és tánccal' Az
anyák napját méltóképpen
megúnnePeltük.
Az évzáró ésballagási ünnePélyt2013. máius 31-én16
órakor taltiuk. Másnap' június i-jén' szombaton részt
veszünk a ,,Gáti futáson'' 6

Felhívás!

2013.iúnius22-én(szombaton)rendezika XV' Szőre8i RózsaünnePet.A tava.
óvodás kisgyermekrészvéte- |yi évhez hasonlóan most
is autóbuszos kírándulást
lével'majd a szülőkkel közösen gyermeknapirendezvény szervezünk a rendezvény.
leszaz óvoda udvarán.Á nyIí' re, melyreielentkezni2013.
ri nagytakarítási
szünet2013. június 7.ig lehet a Művelőjúlius22-től augusztus30-ig désiHázban, a nyitvatartási
talt. Ekkor kelüi sor az óyoda időben. A részletesprogram
alatt van, de
helyiségeinek
tisztasági me- mégszervezés
az utazásfeltételeiről
tudok
kisebbkalbantaltászelésére'
táiékoztatást
adni.várom az
si munkák elvégzésére.
érdeklődőket.
Vóradi Józsefné
'
Pugnerné
Zsuzsa
ifitézménlyezetó

Sikeresfalunapon szórakozhattunk
2013. május ll-én a hagyományainknak megfelelően megtartottuk a falunapi rendezvényünket' Á bográcsfőző versenyre
hét csapat jelentkezett' d€ úi ötletként, ebben az évben meghird€ttük a ,,szelevény tortáia" elnev€zésű tortasíitő versenyt is.

Pánczél Ferenc Pol8ármester ktikezdete óta folyík
szöntő szavaiután, a Kunszentmártoni
táncoktatás, Kósa
Fúvószenekar
koncertjével
indu}ta szaIqtvánvezetésével.
A he\i általá.
badtériprogramunk' melyet Tassonyi
nos iskola osztázsolt karmestervezényelt.Folytatásalyonkénti színes
kénta Kunszentmártoni Városi Nőklub
műsoraival foly.
esernyóstáncakövetkezett,akik ízelítőt
tatódott
a Progadtak színesrepertoárjukbólésbemulátram,
melÉen
tatták' hogy nemcsak népzenére
tánhattunk
kánkánt,
colnak.A lelkesközönség nagy tapssal
western táncot'
jlta|mazta a produkciót. A szomszéd
polkát. Köszöntelepüléssel
egyrejobb kapcsolatalakul
jük
a gydrekeknek
ki, szívesen
vállalnak egymásrendezvéés
felkészítésben
nyeinbemutatót,fellépést.
résztvevő
pédagóFolytatásként
a Szelevényi',Totyogó''
gusoknak
a tartalnéPtánccsoPolt
léPetta színpadra.Ke.
mas,
színvonalas
vésolyan tánccsoPortmúködi\ amely
músorokat.
nem hangszereskísérettel
vagy gépizeA díjak kiosztása aÍalunapon. Pugheí Afidrá$é fiellett Páficzel Fercfic
Á
bemutatók
poLglií,nesterésBo]dogIst!ón oÍszóggyűIési
nével'
hanemmaguka táncosok,kiegékép1]ise\ő.
után a szülőh a
szülve a 4 tagúkórussal,végigtáncolva
csaPata'', míg a ''Mozgáskorlátozottak nagyszülőkés a gyerekek közösen vettek
ésénekelvemutatiák be műsorukat.A
csapata,, a harmadik b,elyet szerezte részta családi vetéIkedőkón.
városi Nőklub táncosaiis bebizonyítotmeg. Ktilöndíjjal köszöntük meg simon
A felnóttekésa fiatalokkispályásfoták, hogy őrzik a népihagyományokat,
Imlének éssegítőineka finom ebédet.
cimérkózésen
mérték
össze erejüket.Á
néPtáncbemutatójuk
után a két csoÁ tortasütő velsenyre három tor. szabadtéri
színpadprogramjaa Dalma
port közös énekléssel'nőtázássa| záÍta ta készült.
Látványta széPekvoltak, és Dance Klub kétcsoportiánakmazsorett
műsorát. Elfogadták meghívásunkata más-más ízvilágot képviseltek.A fődí- bemutatójáva1folytatódott' felkészítójük
|ányai''hastánccsoPort
ta8iai' jat' melyet Boldog lstván országgyűlési Polgár Edina volt. Hagyományainkhoz
"Iereván
Tóth Anett vezetésével'
akik szintén képviselő ajánlott fel, Kecskés
Józsefné híven,a sportpályán kiielölt helyen,most
KunszentmáItonbólérkeztek.A tehet- Rózsika vehette át, a feketeeÍdőízesíté- ís bárki kipróbálhatta az
iászkodást
lányok elbűvölő hastáncukkalszó- sú,magyar címerrel díszítetttortájáéÍt. ObernaNorbertsegítségével'
séges
rakoztattáka köZönséget.
Az esti zenésszórakoztatóműsort a
Á délutánt a gyerekek bemutatóila,
DéIutániprogramunka ffzó. éstor- műsolailaéPítettük.
A Hérszínvirág
Övo- MERT együttesnyitotta meg kétórás
tasütó velsenyeredményhirdetésével,
a da négynagycsoportosa,Sfurdorfi Laula konceltjéve].
Á közönsé8 együtténekeldíjakátadásávalkezdődött. A főzőver- . Kuti Bettina, majd Bencsik Marcell és te a slágeÍeket
az együttessel.Rendezseny elsó helyezettjea ,,RendőIök csa- Molnár }ános mondott el egy.egy verset. vényünketutcabállal záÍt|Lk.Zenéta
pata lett' akik a Vándorkupátegy évig Ezlltán aZ óvodások Szilver táncbemu. szolnoki Ámadeus Rock& Roll zenekar
őIizhetik. Második helyen a ,'Gátőrök tatója következett. Az óvodában a tanév szolgáltatta.Az omega, Illés'Hungária
ésa Beatlesegyüttesrégislágereiretáncolhatotta ktizónség.
Az időjárás most nem volt olyan kegyeshozzánk, mint az elmúltévekben,
ígya tervezettnélmásfélórával korábban
befejeztükrendezvényünket.
Egésznap
ugrálóvá5 kirakodóvásár, fagyi,ételekés
italokvárták a kikapcsolódnivágyókat.
Köszöniük minden fellépőnek'hogy
egésznap szórakoztattakbennünket,a
vendégeknek,
hogy elfogadtákmeghívásunkat, mindazoknak' akik eljöttek
ésjelenlétükkelmegtiszteltékrendezvényünket.Külön köszönjük míndazoknak
a segítóközreműködést,akik a szervezésbenésa rendezvénylebonyolításában
résztvettek.
PuqnerAndr.jsné

Közeleg az évvége!

Sándor Istvánt

Május 11-én_ a meteo- Felajánlását ezúton is köboldoggá avatják
Intelnetenis intézhetőaz errológusok elórejelzéseelle- szönjük! A többi csapat sem
A boldoggá avatásdeklétu.
kölcsi bizonyítványkéIelmezénére- ragyogó nap virradt távozott üres kézzel, csokosemelletta személyiigazolvány mának kihildetését20l3. máIszelevény
lakóira. A délelőtti ládét és cukorkát kaptak. A
Ferenc
Pótlása is. Ehhez mindössze cius 27-énengedélyezte
rendezvényekután délután megfáradt csapatokat hot- Ügyfélkapu-regisztrációval
kell pápa. október 19.én tartiák
az iskolások léptekfel' Áz doggal ésüdítővel vendégel- rendelkezniea bejelentőnek.Ha sándoI István vértanúszalézi
osztályok különböző stílusú tük meg.
az ügyintézéskorilleték vagy szerzetes boldoggá avatási
szeltartását a budaPesti szent
táncprodukciókka| szóraKözeledik
az év vége|, díj megfizetéséreis szükség
István-bazilikában. A mártírvan,
intelneten
keÍesztül
bankoztatták a közönséget. Á Ilyenkor még inkább rá kell
halált halt fiatalemberaz első
sikeresfellépés
után családi kapcsolni a gyerekeknek a ki átutalással vagy bankkár- szolnoki, akit a római katolivetélkedőkövetkezett, ahol tanulásla, hogy eredményes tyás fizetéssel1slehetséges.
kus egyház a boldogok sorába
emel, Don Bosco Szaléziakis
gyerekekbőlés felnőttekből éYeÍzáÍjarlak és szép bizoA parlagfiíelleni védekezést
á1ló csapatok mértékössze nyítványt kapjanak . Az élzá- már most meg kell 'kezdeú - fi- első boldogjukat tisztelhetik a
áldoügyességüketés tudásukat. ró ünnePségidőPontja: 2013. gyelmeztetneka szakemberek. sztálinistaegyházüld<izés
zatául esettsándor Istvánban.
A versenyszámok köZött június14-én,l5.30-korlesz. Azokon a szántóföldi területe-'
1914.ben született szolnovolt például zsákban futás,
ken, ahol a nagy mennyíségú kon. Nyomdász akart lenni,
Ezúton szeretnénk kövagy a belyízmiatt a ezé|tm€ n t 1936-banBudapestkanállal vízhordás,labdate- sztinetet mondani azoknak, csapadék,
relésfejjel'találós kérdések, akik felajánlották jtivede- növényzetkiPusztult, a terület re a Sza\ézirend rákospalotai
nyomdájába. Nagy fe]adatot
környezetvédelmi totó. Áz lemadójuk 1 százalékát isko- száIadásaután a paÍla8fűtöme
gesmegjelenése
váIható.
kapott a hányatott solsú és
első helyezettcsaPatcsoko- Iánk alapítványának, i étve
Magyarországon a parlag- áIva fiatalok vezetésével,
neveládétortát kapott, ame]yet bármilyen más módon segí- fúszezon
augusztus eleiétól lésével,
ésezt a hivatását még
Sárik Lászlóné Jolika néni tettékintéZményünket!
szeptembervégéi8
tart. Minden véItanúsága
árán sem adta fel.
sütött ésadott ajándékként.
(A pedagogusok) ötiidik ember szenvedparlagfri Koholt vádak alapján a Buda-

Pesti HadbíÍóságl952. októbel
28.áÍl táÍgyaha nlyét' kötél ál.
tali halálra ítélték,
melyet1953.
június 8-án haitottak végre.
Együttműködési me8ál- szolgáltatásokat.Az országos
Sírhelyemég ma sem ismert,
laPodást kötöttünk a Jász- rendezvényekhez csatlakovalószínúlega rákoskeresztúri
Nagykun-Szolnok Megyei zunk, olvasási népszeÍűsítő
A KoÍmány2013.május l5-i Ú1 koztemeiő 30t-esparcellájá.
velseghyFerencKönyvtárral programokat szervezünk.
üléséndöntött a kéménysepró. ban hantoltákel.
A máItír soÍsú szelzetes
annakérdekében,
hogyrendÚj szolgáltatásként folyóipari közszolgáltatásról szóló
szelesengyarapítsukakön1w- iratok, hírlapok állnak az töf vényvégrehajtásikolmány- boldoggá avatásának egyháztári állományt. A tervszerű olvasók rendelkezésére.Az Iendelete közszolgáltatás diát megyei eljárása 2006-bankezdődött és2007-benfejeződött
állománygyarapításérdeké. Új Néplap naPonta, a szivár- megállapító rendelkezésénekbe, ez idő
alatt számos tanút
ben figyelemmelkísérjükaz vány Heted 7 Határon című megváltoztatásáról.A módo- hallgattak meg. Ennek folytaolvasói igényeket,az egyedi gyermeklap havonta, az Eső sításaz l egységnyimunkará- tásaként a szentszéki eljárás
információk iránti kérése- irodalmi lap negyedévenként fordításra figyelembe vehető 2008-ban indult, eredménye.
legmagasabb,
4000forintosösz- ként a bíborosokkollégiumá.
ket igyekszünkmaximálisan megjelerró számával várjuk
sze8etötven százalékkal,2000 nak döntéseidénjanuár 15-én
teljesíteni' Térítésmentesen
olvasóinkat.
forintra mérsékli'2013. iúlius születettmeg. A pápa rnárcius
biztosítiuka könyvtári alapPugner Andrósné l-1.ével
további rezsicsökkentés 27-értfogadta Angelo Amatót,
valósul meg a viziközmij-szolés engedékzte 63 új boldog
gáltatásbanéshulladékszállítás- dekrétumának kihiIdetését.
ban. A víz- éscsatornadíjak
az Közöttükvolt az a dekrétumis'
januári
idén
a
összeghez
képest
amely elismertesándor István
A máriatövis a salaktalanító Vitamintaltalmát tekintve a
csökkennek
tíz
százalékkal.
véItanúságát.
gyógynövények közé taltocsalán rangos helyet foglal el
zik' így fogyasztása. a fogyóa tavaszi gyó8ynövényeklistá.
Termékbernutatók
kúra során is hatékonylehet, ján a gyermekláncfúvelegyütt.
A JNSZ ['egyeiKormányhivatal
FogyasztóVéde|mi
Felügye|őségének
ugyanis minden diéta első l00 g csalánsalátaháromnapi
taoaszla|atai
a|apián
nemcsökkentazoknak
panaszoknak
a íogyasztói
a
lépése
a méregtelenítés.
A ter- C.vitamin-mennyiséget,valaszáma'meIyek
a termékbemutalókon
lörténővásáIlásokhoz
kapcso|ódnak'
Fe|hívják
a figye|met,
hogyVását|ás
mészet1yógYászat is elismeri'
előlljárjanak
eIkörü|tekintően,
mint e8ynaPi kalciumot ésAa szer
ződés
a|áirásakor
íigyelmesen
o|Vassák
e|az abbanfog|allakat.
Hamégis
hogy a máriatövis kiváló szer vitamint taÍtalmaz,de találunk
vásáro|nak'
a termék
kéZhezvéte|ét
követó8 munkanapon
be|Ül
elá|lhatnak
a máj regenerációjához, hoz- benne magnéziumot,vasat' és
a szeződéstő|
indok|ás
né|kÜt.
Nemcsakszórolapon,
hanem
lelefonoo'
|e.
zájárul az egészségessejtek nem csak méregtelenít,
hanem
Vé|ben
is invitá|ják
fő'ega nyugdÍasokal
bemutalókta'
Vano|yan
eset,hogy
telmelődéséhezis. Hatékony energiátis ad. A 8yermekláncegészségügyiÍelmórésre
szó|a meghivás'
ésa he|yszinen
derülki' hogy
is folyik.E|óforduIt
az is, hogya Vásár|órész|etfizetesi
szernek számít a gyomorpa- fű étvágygeljesztő ésemésztést termékértékesités
megál|apodást
kötötta keleskedőve|,
Ugyanakkor
meg|epelésérc
egypénznaszok esetén,de segítlegyűI- javító gyógynövényünk' melyintézeiiől
kapolttájékoztatás
szerinta keÍeskedő
a vásárlónevében
áruváni a fáradtsá8ot is. A legegy- nek gyulladáscsökkentő hatása
sár|ásikö|csöntvettfel,igya Íogyasztó
a bankfe|é
vo|iköte|estörleszteni
szerúbb, ha tea formáiában is van. Teájafokozza a máj ésa
kamalla|
növe|ttartozását'
A vásár|óa szeÍzódés
a|áirásáVa|
meobizta
a
cégel'
hogynevében
áruvásáÍ|ásj
köIcsöntigénye|jen'
fogyasztjuk.
vesékaktivitását.

Könyvtári újdonságok

Gyógynövényeínk

allergiában,€ z éIt fontos, hogy
mindenki felelősségetéÍezze\
a 8yomnövény virágzásának
megakadályozásában,és környezetét
gyommentesen
taItsa.
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sZELEvÉNY

4. oldal

ANYAKöNYVI

Távoltartás
Az
2013,márcivs 24-énegy hölgy telefonon tett bejelentést.
élettársaegy késselmegfenyegette,hogy megöli, mert nem ad
neki cigit. Ezt követóen a sértettkiszaladt a lakásból' aki az
eset során sérüléstnem szenvedett,a cselekménymiatt azon.
ban magánindítvánnyal élt élettársaellen zaklatás miatt. ÁZ
elkövetó a kunszentmártoni rendőlkapitányságla előállításra
került, ahol gyanúsítottkihallgatása során a cselekményelkö.
vetésétrészbenelismerte' A férfivelszemben ideiglenes megelóző távo]tartáskeriill eIrende|ésre.

Egészséges
a sport
a már hagyo2013.iúnius elsejénkerül megrendezésre
a legtöbb embermánnyá vált Kőrös gátfutás.A rendezvény
nek a sPoltról szól' vannak azonbanolyanok,akik ezt brínhasználják ki. Kérünk mindenkit,
cselekményelkövetésére
megóvásárafordítsanak
nagyobbfigyelmet!Ne
hogy értékeik
hozazokata kísérőknek,
hagyjákórizetlenüléItéktáÍgyaikat,
zátartozóknakadiák át megőrzésre.
is megnövek.
a jármű- ésgyalogosforgalom
Szelevényen
jelentheta gyalogosokraésajárrniivelközleszik,ami veszélyt
kedőkreis. Kérjük,hogyminden kózlekedőköIültekintóen, a
szabályokatbetartvavegyenrészta közúti forgalombana saját
megóvásaérdekében!
ésmásoktestiéPségének
Ku nsz entfi ór ton R endó* apitónyság
ar' őaratn Lva r.ornagy

SíkSóndor: Tedda jót!
TekixtetnéIkülarra, hogy
Másoknaktetszik
Vagy nem,
Tekintet$éIküI
arra, hogy
Lótjók'e wgy nem,
Tekíntet
xélküIarra,
hogylesz-e
Sikerelagy nem,

Tedd a jót!
Tégymifldefi jót' a,nit
Megtehetsz,
Ott, ahol lagy,
Úg' ahogy teheted,
Akkorát' amekkorát tehetsz,
De minílig,szüfltelen ez leglen
A programod

HÍREK

szü|etétt
gyermeke|
2013'
február26.án'
siposzso|tzo|tán'
Bobvos
Erjka
siposzso|tés
gyermeke|
Kaia|in
2013.
április5-én'
Kata|in
l.4agyal
|Vagyal
Emese
|stván
ésDombiEdina
Pásztor
Zo|tán
gyermeke:
2013.
ápriIis
5.én.
PásztorÁlon,
Renáta
szabados
NorbeÍt
észsurkai
4-én.
gyermeke:
Renáta'
2013.,
május
szabados
EVa
szabólstvánésFazekas
gyermeke|szabo
8.án.
Dorina
Eva20í3'május
Házasságot kötött
2013'
ápri|is
20.án'
Bió csabaésEÍósJulianna
50 éves házassági évfo]du|ó
április14.
Takács
|stván
ésDányi||ona:2013'
május4'
TóthImre
ésGugcsóEtelka:2013.
25 éves házassági évfoÍdu|ó
2013.
május
7
Varga
JánosésJancsóAnikó|
2013'május
1Z
csi||a|
KlauszGyörgyésKengyel
EIha|á|ozott
Íebuá|
27'én'
É|t'77
éue|'
sinkallona 2013.
DávidJózseÍné
7.én'
É|t71
éVet.
|\4argit2013.
március
Andrásnó
Bornemisszá
Romhányi
74évet,
2o13.
március
8.án'Élt
szabóJuliánna
E|t99éVet.
2013'
március
11.én.
|stvánné
VáradiJuIianna
Bencsik
' ápri|is
9.én'
É|t
64évet'
szilágyi
JózseÍ
2o13
íí.én.
É|t
84évet.
2013'
ápri|is
Rozmis
Pétéiné
Nagy||ona
ápri|is
17.én'
É|t76
éVet.
2013'
szi!ádiDánie|né
BeÍényil|ona
É|t78
évet'
2o13.
áp |is27.én.
Kiss[IáÍia
PomáziJózseíné
É|t79
évet'
NagyMária2o13'
ápli|is28-án'
szaboImréné
Élt87
éVet'
2o13.
május
4-én.
Horváth
Erzsébet
LengyétZoltánné
2013'
május
8-án.E|t9íéVet'
VargaJu|ianna
Bomemissza
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Emlékezésaz elesett katonákra
Május utolsó vasárnapjána háborúkbanelesettkatonákra emlékezünk'Ez a nap;a Hősök Napja.Á hősök emlékeredeteegy 19u-estörvényrevezethetóvissza.
ünnepének
Akkor mondtákki először, hogy ''nemzetünkhősi halottamegfelelőmódon kifejezésre
tiszteletét
inak kegyeletteljes
kell juttatniésaz utókor számáramegkell öriikíteni''.
Falunap 2013.

