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Nyolc gyermek ballag el a szelevényi Hétszínlíróg TtlodóbóI

2013. MÁ]Us

Több kisgyermekiink lesz

|elenleg 33 kisgyermek jár
óvodánkba, közülük szep-
temberben nyolcan kerülnek
iskolába. Áprilisban 13 új
óvodást írattak be, í8y 2013/
14.es tanévben váIhatóan 38
kisgyermekünk lesz.

Ebben az évben sok prog.
ramban vehettek részt a ki-
csik. Legutóbb kirándultunk
szentesen a '' Műszakiak ma-
jálisán'' A gyeÍmekek és szü-

az ővodában
leik is jól érezték magukat'
A nagycsopoltosok sPolt. és
köInyezeti vetélkedőkön vet-
tek részt. Felléptek a faluna-
pon versekkel és tánccal' Az
anyák napját méltóképpen
megúnnePeltük.

Az évzáró és ballagási ün-
nePélyt 2013. máius 31-én 16
órakor taltiuk. Másnap' jú-
nius i-jén' szombaton részt
veszünk a ,,Gáti futáson'' 6

óvodás kisgyermek részvéte-
lével' majd a szülőkkel közö-
sen gyermeknapi rendezvény
lesz az óvoda udvarán. Á nyIí'
ri nagytakarítási szünet 2013.
július 22-től augusztus 30-ig
talt. Ekkor kelüi sor az óyoda
helyiségeinek tisztasági me-
szelésére' kisebb kalbantaltá-
si munkák elvégzésére.

' Vóradi Józsefné
ifitézménlyezetó

Felhívás!
2013. iúnius 22-én (szom-

baton) rendezik a XV' Sző-
re8i RózsaünnePet. A tava.
|yi évhez hasonlóan most
is autóbuszos kírándulást
szervezünk a rendezvény.
re, melyre ielentkezni 2013.
június 7.ig lehet a Művelő-
dési Házban, a nyitvatartási
időben. A részletes program
még szervezés alatt van, de
az utazás feltételeiről tudok
táiékoztatást adni. várom az
érdeklődőket.

Pugnerné Zsuzsa



Sikeres falunapon 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 kti-
szöntő szavai után, a Kunszentmártoni
Fúvószenekar koncertjével indu}t a sza-
badtéri programunk' melyet Tassonyi
zsolt karmester vezényelt. Folytatása-
ként a Kunszentmártoni Városi Nőklub
esernyós tánca következett, akik ízelítőt
adtak színes repertoárjukból és bemu-
tatták' hogy nemcsak népzenére tán-
colnak. A lelkes közönség nagy tapssal
jlta|mazta a produkciót. A szomszéd
településsel egyre jobb kapcsolat alakul
ki, szívesen vállalnak egymás rendezvé-
nyein bemutatót, fellépést.

Folytatásként a Szelevényi',Totyogó''
néPtánccsoPolt léPett a színpadra. Ke.
vés olyan tánccsoPort múködi\ amely
nem hangszeres kísérettel vagy gépi ze-
nével' hanem maguk a táncosok, kiegé-
szülve a 4 tagú kórussal, végig táncolva
és énekelve mutatiák be műsorukat. A
városi Nőklub táncosai is bebizonyítot-
ták, hogy őrzik a népi hagyományokat,
néPtáncbemutatójuk után a két cso-
port közös énekléssel' nőtázássa| záÍta
műsorát. Elfogadták meghívásunkat a

"Iereván |ányai'' hastánccsoPort ta8iai'
Tóth Anett vezetésével' akik szintén
KunszentmáItonból érkeztek. A tehet-
séges lányok elbűvölő hastáncukkal szó-
rakoztatták a köZönséget.

DéIutáni programunk a ffzó. és tor-
tasütó velseny eredményhirdetésével, a
díjak átadásával kezdődött. A főzőver-
seny elsó helyezettje a ,,RendőIök csa-
pata lett' akik a Vándorkupát egy évig
őIizhetik. Második helyen a ,'Gátőrök

kezdete óta folyík
táncoktatás, Kósa
Iqtván vezetésével.

A he\i általá.
nos iskola osztá-
lyonkénti színes
műsoraival foly.
tatódott a Prog-
ram, melÉen lát-
hattunk kánkánt,
western táncot'
polkát. Köszön-
jük a gydrekeknek
és felkészítésben
résztvevő pédagó-
gusoknak a tartal-
mas, színvonalas
músorokat.

Á bemutatók
után a szülőh a

csaPata'', míg a ''Mozgáskorlátozottak nagyszülőkés a gyerekek közösen vettek
csapata,, a harmadik b,elyet szerezte részt a családi vetéIkedőkón.
meg. Ktilöndíjjal köszöntük meg simon
Imlének és segítőinek a finom ebédet.

Á tortasütő velsenyre három tor.
ta készült. Látványta széPek voltak, és
más-más ízvilágot képviseltek. A fődí-
jat' melyet Boldog lstván országgyűlési
képviselő ajánlott fel, Kecskés Józsefné
Rózsika vehette át, a feketeeÍdő ízesíté-
sú, magyar címerrel díszített tortájáéÍt.

Á délutánt a gyerekek bemutatóila,
műsolaila éPítettük. A Hérszínvirág Övo-
da négy nagycsoportosa, Sfurdorfi Laula
. Kuti Bettina, majd Bencsik Marcell és
Molnár }ános mondott el egy.egy verset.
Ezlltán aZ óvodások Szilver táncbemu.
tatója következett. Az óvodában a tanév

A felnóttek és a fiatalok kispályás fo-
cimérkózésen mérték össze erejüket. Á
szabadtéri színpad programja a Dalma
Dance Klub két csoportiának mazsorett
bemutatój áva1 folytatódott' felkészítójük
Polgár Edina volt. Hagyományainkhoz
híven, a sportpályán kiielölt helyen, most
ís bárki kipróbálhatta az iászkodást
Oberna Norbert segítségével'

Az esti zenés szórakoztató műsort a
MERT együttes nyitotta meg két órás
konceltjéve]. Á közönsé8 együtt énekel-
te a slágeÍeket az együttessel. Rendez-
vényünket utcabállal záÍt|Lk. Zenét a
szolnoki Ámadeus Rock& Roll zenekar
szolgáltatta. Az omega, Illés' Hungária
és a Beatles együttes régi slágereire tán-
colhatott a ktizónség.

Az időjárás most nem volt olyan ke-
gyes hozzánk, mint az elmúlt években,
így a tervezettnél másfél órával korábban
befejeztük rendezvényünket. Egész nap
ugrálóvá5 kirakodóvásár, fagyi, ételek és
italok várták a kikapcsolódni vágyókat.

Köszöniük minden fellépőnek' hogy
egész nap szórakoztattak bennünket, a
vendégeknek, hogy elfogadták meghí-
vásunkat, mindazoknak' akik eljöttek
és jelenlétükkel megtisztelték rendezvé-
nyünket. Külön köszönjük míndazoknak
a segító közreműködést, akik a szerve-
zésben és a rendezvény lebonyolításában
részt vettek.

Puqner Andr.jsné

A díjak kiosztása aÍalunapon. Pugheí Afidrá$é fiellett Páficzel Fercfic
poLglií,nester és Bo]dog Ist!ón oÍszóggyűIési kép1]ise\ő.



Közeleg az év vége!
Május 11-én _ a meteo-

rológusok elórejelzése elle-
nére - ragyogó nap virradt
szelevény lakóira. A délelőtti
rendezvények után délután
az iskolások léptek fel' Áz
osztályok különböző stílusú
táncprodukciókka| szóra-
koztatták a közönséget. Á
sikeres fellépés után családi
vetélkedő következett, ahol
gyerekekből és felnőttekből
á1ló csapatok mérték össze
ügyességüket és tudásukat.
A versenyszámok köZött
volt például zsákban futás,
kanállal vízhordás, labdate-
relés fejjel' találós kérdések,
környezetvédelmi totó. Áz
első helyezett csaPat csoko-
ládétortát kapott, ame]yet
Sárik Lászlóné Jolika néni
sütött és adott ajándékként.

Felajánlását ezúton is kö-
szönjük! A többi csapat sem
távozott üres kézzel, csoko-
ládét és cukorkát kaptak. A
megfáradt csapatokat hot-
doggal és üdítővel vendégel-
tük meg.

Közeledik az év vége|,
Ilyenkor még inkább rá kell
kapcsolni a gyerekeknek a
tanulásla, hogy eredményes
éYeÍ záÍjarlak és szép bizo-
nyítványt kapjanak . Az élzá-
ró ünnePség időPontja: 2013.
június 14-én, l5.30-kor lesz.

Ezúton szeretnénk kö-
sztinetet mondani azoknak,
akik felajánlották jtivede-
lemadójuk 1 százalékát isko-
Iánk alapítványának, i étve
bármilyen más módon segí-
tették intéZményünket!

(A pedagogusok)

Könyvtári újdonságok
Együttműködési me8ál-

laPodást kötöttünk a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei
velseghy Ferenc Könyvtárral
annak érdekében, hogy rend-
szelesen gyarapítsuk a kön1w-
tári állományt. A tervszerű
állománygyarapítás érdeké.
ben figyelemmel kísérjük az
olvasói igényeket, az egyedi
információk iránti kérése-
ket igyekszünk maximálisan
teljesíteni' Térítésmentesen
biztosítiuk a könyvtári alap-

szolgáltatásokat. Az országos
rendezvényekhez csatlako-
zunk, olvasási népszeÍűsítő
programokat szervezünk.

Új szolgáltatásként folyó-
iratok, hírlapok állnak az
olvasók rendelkezésére. Az
Új Néplap naPonta, a szivár-
vány Heted 7 Határon című
gyermeklap havonta, az Eső
irodalmi lap negyedévenként
megjelerró számával várjuk
olvasóinkat.

Pugner Andrósné

Gyógynövényeínk
A máriatövis a salaktalanító
gyógynövények közé talto-
zik' így fogyasztása. a fogyó-
kúra során is hatékony lehet,
ugyanis minden diéta első
lépése a méregtelenítés. A ter-
mészet1yógYászat is elismeri'
hogy a máriatövis kiváló szer
a máj regenerációjához, hoz-
zájárul az egészséges sejtek
telmelődéséhez is. Hatékony
szernek számít a gyomorpa-
naszok esetén, de segít legyűI-
ni a fáradtsá8ot is. A legegy-
szerúbb, ha tea formáiában
fogyasztjuk.

Vitamintaltalmát tekintve a
csalán rangos helyet foglal el
a tavaszi gyó8ynövények listá.
ján a gyermekláncfúvel együtt.
l00 g csalánsaláta háromnapi
C.vitamin-mennyiséget, vala-
mint e8ynaPi kalciumot és A-
vitamint taÍtalmaz, de találunk
benne magnéziumot, vasat' és
nem csak méregtelenít, hanem
energiát is ad. A 8yermeklánc-
fű étvágygeljesztő és emésztést
javító gyógynövényünk' mely-
nek gyulladáscsökkentő hatása
is van. Teája fokozza a máj és a
vesék aktivitását.

Intelneten is intézhető az er-
kölcsi bizonyítvány kéIelmezé-
se mellett a személyi igazolvány
Pótlása is. Ehhez mindössze
Ügyfélkapu-regisztrációval kell
rendelkeznie a bejelentőnek. Ha
az ügyintézéskor illeték vagy
díj megfizetésére is szükség
van, intelneten keÍesztül ban-
ki átutalással vagy bankkár-
tyás fizetéssel 1slehetséges.

A parlagfií elleni védekezést
már most meg kell 'kezdeú - fi-
gyelmeztetnek a szakemberek.
Azokon a szántóföldi területe-'
ken, ahol a nagy mennyíségú
csapadék, vagy a belyíz miatt a
növényzet kiPusztult, a terület
száIadása után a paÍla8fű töme
ges megjelenése váIható.

Magyarországon a parlag-
fúszezon augusztus eleiétól
szeptember végéi8 tart. Minden
ötiidik ember szenved parlagfri
allergiában, €zéIt fontos, hogy
mindenki felelősséget éÍezze\
a 8yomnövény virágzásának
megakadályozásában, és kör-
nyezetét gyommentesen taItsa.

A KoÍmány 2013. május l5-i
ülésén döntött a kéménysepró.
ipari közszolgáltatásról szóló
töf vény végrehajtási kolmány-
Iendelete közszolgáltatás diát
megállapító rendelkezésének
megváltoztatásáról. A módo-
sítás az l egységnyi munkará-
fordításra figyelembe vehető
legmagasabb, 4000 forintos ösz-
sze8et ötven százalékkal, 2000
forintra mérsékli' 2013. iúlius
l-1.ével további rezsicsökkentés
valósul meg a viziközmij-szol-
gáltatásban és hulladékszállítás-
ban. A víz- és csatornadíjak az
idén a januári összeghez képest
csökkennek tíz százalékkal.

Termékbernutatók
A JNSZ ['egyei Kormányhivatal FogyasztóVéde|mi Felügye|őségének
taoaszla|atai a|apián nem csökkent azoknak a íogyasztói panaszoknak a
száma' meIyek a termékbemutalókon lörténő vásáIlásokhoz kapcso|ódnak'
Fe|hívják a figye|met, hogy Vását|ás előlljárjanak eI körü|tekintően, a szer
ződés a|áirásakor íigyelmesen o|Vassák e| az abban fog|allakat. Ha mégis
vásáro|nak' a termék kéZhezvéte|ét követó 8 munkanapon be|Ül elá|lhatnak
a szeződéstő| indok|ás né|kÜt. Nem csak szórolapon, hanem lelefonoo' |e.
Vé|ben is invitá|ják fő'eg a nyugdÍasokal bemutalókta' Van o|yan eset, hogy
egészségügyiÍelmórésre szó| a meghivás' és a he|yszinen derül ki' hogy
termékértékesités is folyik. E|óforduIt az is, hogy a Vásár|ó rész|etfizetesi
megál|apodást kötött a keleskedőve|, Ugyanakkor meg |epelésérc egy pénz-
intézeiiől kapolt tájékoztatás szerint a keÍeskedő a vásárló nevében áruvá-
sár|ási kö|csönt vett fel, igy a Íogyasztó a bank fe|é vo|i köte|es törleszteni
kamalla| növe|t tartozását' A vásár|ó a szeÍzódés a|áirásáVa| meobizta a
cégel' hogy nevében áruvásáÍ|ásj köIcsönt igénye|jen'

Sándor Istvánt
boldoggá avatják

A boldoggá avatás deklétu.
mának kihildetését 20l3. máI-
cius 27-én engedélyezte Ferenc
pápa. október 19.én tartiák
sándoI István vértanú szalézi
szerzetes boldoggá avatási
szeltartását a budaPesti szent
István-bazilikában. A mártír-
halált halt fiatalember az első
szolnoki, akit a római katoli-
kus egyház a boldogok sorába
emel, Don Bosco Szaléziak is
első boldogjukat tisztelhetik a
sztálinista egyházüld<izés áldo-
zatául esett sándor Istvánban.

1914.ben született szolno-
kon. Nyomdász akart lenni,
ezé|t m€nt 1936-ban Budapest-
re a Sza\ézi rend rákospalotai
nyomdájába. Nagy fe]adatot
kapott a hányatott solsú és
áIva fiatalok vezetésével, neve-
lésével, és ezt a hivatását még
véItanúsága árán sem adta fel.
Koholt vádak alapján a Buda-
Pesti HadbíÍóság l952. októbel
28.áÍl táÍgyaha nlyét' kötél ál.
tali halálra ítélték, melyet 1953.
június 8-án haitottak végre.
Sírhelye még ma sem ismert,
valószínúleg a rákoskeresztúri
Ú1 koztemeiő 30t-es parcellájá.
ban hantolták el.

A máItír soÍsú szelzetes
boldoggá avatásának egyház-
megyei eljárása 2006-ban kez-
dődött és 2007-ben fejeződött
be, ez idő alatt számos tanút
hallgattak meg. Ennek folyta-
tásaként a szentszéki eljárás
2008-ban indult, eredménye.
ként a bíborosok kollégiumá.
nak döntése idén január 15-én
született meg. A pápa rnárcius
27-ért fogadta Angelo Amatót,
és engedékzte 63 új boldog
dekrétumának kihiIdetését.
Közöttükvolt az a dekrétum is'
amely elismerte sándor István
véItanúságát.
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Távoltartás
2013, márcivs 24-én egy hölgy telefonon tett bejelentést. Az

élettársa egy késsel megfenyegette, hogy megöli, mert nem ad
neki cigit. Ezt követóen a sértett kiszaladt a lakásból' aki az
eset során sérülést nem szenvedett, a cselekmény miatt azon.
ban magánindítvánnyal élt élettársa ellen zaklatás miatt. ÁZ
elkövetó a kunszentmártoni rendőlkapitányságla előállításra
került, ahol gyanúsított kihallgatása során a cselekmény elkö.
vetését részben elismerte' A férfivel szemben ideiglenes meg-
elóző távo]tartás keriill eIrende|ésre.

Egészséges a sport
2013. iúnius elsején kerül megrendezésre a már hagyo-

mánnyá vált Kőrös gátfutás. A rendezvény a legtöbb ember-
nek a sPoltról szól' vannak azonban olyanok, akik ezt brín-
cselekmény elkövetésére használják ki. Kérünk mindenkit,
hogy értékeik megóvására fordítsanak nagyobb figyelmet! Ne
hagyják órizetlenül éItéktáÍgyaikat, azokat a kísérőknek, hoz-
zátartozóknak adiák át megőrzésre.

Szelevényen a jármű- és gyalogosforgalom is megnövek.
szik, ami veszélyt jelenthet a gyalogosokra és a járrniivel közle-
kedőkre is. Kérjük, hogy minden kózlekedő köIültekintóen, a
szabályokat betartva vegyen részt a közúti forgalomban a saját
és mások testi éPségének megóvása érdekében!

Ku n s z e nt fi ór t o n R e n dó * ap it óny s ág
ar' őaratn Lva r.ornagy

ANYAKöNYVI HÍREK

Emlékezés az elesett katonákra
Május utolsó vasárnapján a háborúkban elesett katonák-

ra emlékezünk' Ez a nap; a Hősök Napja. Á hősök emlék-
ünnepének eredete egy 19u-es törvényre vezethetó vissza.
Akkor mondták ki először, hogy ''nemzetünk hősi halotta-
inak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre
kell juttatni és az utókor számára meg kell öriikíteni''.

Tedd a jót!
Tégy mifldefi jót' a,nit
Megtehetsz,
Ott, ahol lagy,
Úg' ahogy teheted,
Akkorát' amekkorát t ehet sz,
De minílig, szüfltelen ez leglen
A programod

Sík Sóndor: Tedd a jót!
Tekixtet néIkül arra, hogy
Másoknaktetszik
Vagy nem,
Tekintet $éIküI arra, hogy
Lótjók'e wgy nem,
Tekíntet xélküI arra,

hogy lesz-e
Sikere lagy nem,

szü|etétt
siposzso|tés Bobvos Erjka gyermeke| sipos zso|tzo|tán' 2013' február26.án'

|Vagyal Kata|in gyermeke| l.4agyal Kaia|in 2013. április5-én'
Pásztor Zo|tán |stván és DombiEdina Emese
gyermeke: PásztorÁlon, 2013. ápriIis 5.én.

szabados NorbeÍt és zsurkai Renáta
gyermeke: szabados Renáta' 2013., május 4-én.

szabó lstván és Fazekas EVa
gyermeke|szabo Dorina Eva 20í3' május 8.án.

Házasságot kötött
Bió csaba és EÍósJulianna 2013' ápri|is 20.án'

50 éves házassági évfo]du|ó
Takács |stván és Dányi||ona:2013' április 14.
Tóth Imre és Gugcsó Etelka:2013. május4'

25 éves házassági évfoÍdu|ó
Varga János és Jancsó Anikó| 2013. május 7

Klausz György és Kengyel csi||a| 2013' május 1Z

EIha|á|ozott
Dávid JózseÍné sinka llon a 2013. Íebuá| 27'én' É|t'77 éue|'

Romhányi Andrásnó Bornemisszá |\4argit2013. március 7.én' É|t71 éVet.
szabó Juliánna 2o13. március 8.án' Élt 74 évet,

Bencsik |stvánné VáradiJuIianna 2013' március 11.én. E|t 99 éVet.
szilágyi JózseÍ 2o13 ' ápri|is 9.én' É|t 64 évet'

Rozmis Pétéiné Nagy ||ona 2013' ápri|is íí.én. É|t 84 évet.
szi!ádiDánie|né BeÍényil|ona 2013' ápri|is 17.én' É|t76 éVet.
PomáziJózseíné Kiss [IáÍia 2o13. áp |is 27.én. É|t78 évet'
szabo Imréné Nagy Mária 2o13' ápli|is28-án' É|t79 évet'

LengyétZoltánné Horváth Erzsébet 2o13. május 4-én. Élt87 éVet'
Bomemissza sándorné VargaJu|ianna 2013' május 8-án. E|t9í éVet'

Kö5zönétnyiIvánítá5
Há|ás szíWe| mond unk köszönélet mindazoknak' akik félejthetet|en ha|ottunk'

szi|ágyi József temetésén részt Vettek' slíára virágot' koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoznak'

A gyászo|ó csa|ád

Há|ás sziwelmondunk köszönetet mindazoknak' ákik Íe|ejthetet|en halottunk'
szi|ádi Dánie|né temetésén tészt vettek, s!íáravirágot' koszorút h6|yeztek,

gyászunkban osztoznak.
A gyászo|ó csa|ád

Há|ás sziwel mondUnk köszönete1 mindazoknak, akik íeIejthetetlen ha|oltunk,
szabó |mréné temetésén részt vettek' skjáraVkágot, koszorút helyeztek'

gyászunkban osztoznak'
A gyáVo|ó csa|ád

Hálás szívveI mondunk köszönetet mindazoknak, akik feIejtheteüen haIottunk'
PomáziJózseíné temelésén részt vettek' sírjáravirágot, koszorút he|yeztek'

gyászunkban osztoznak'
A gyászo|ó csa|ád

Falunap 2013.


