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2018. január 31-én a Magyar Honvéd-
ség 86. Szolnok Helikopter Bázis kato-
nái megemlékezést tartottak a Hősök
terén lévő emlékparkban Lükő Zsolt
hadnagy tragikus halálának tizedik
évfordulóján. Az emlékműnél Szele-

vény Község Önkormányzata nevében
PánczéI Ferenc és HorváthnéPomázi
Erika koszorúzott, de megemlékeztek
az általános iskolások, többen pedig
mécsest gyújtottak.

2008. január 31-én kiképzési repülés
során az MN 86, Szolnok Helikopter
Bázis Mi-8T típusú szállítóhelikop-
tere Óballa közelében leszállás során
a földet érés pillanatában bepördüIt,
felborult, majd kigyulladt. A személy-
zet súlyos sérülésekkel hagyta el a gé-

pet, azonban Lükő Zsolt posztumusz
hadnagy, aki egy íedéIzeti technikus
oktatását végezte, nem tudta elhagyni
az égő gépet.

A községben élők örök időkre szívük-
be zárták az MH 86. Szolnok Helikop-
ter Bázis bátor katonáját, aki a 2006-os
tavaszi árvíz idején bajtársaival men-
tette az emberi éIetet, az értékeket. A
Tisza középső és alsó szakaszán, vala-
mint a Körösök gátjain katonák ezrei
küzdöttek a természet erőivel. köztük
volt Lükő zsolt főtőrzsőrmester. Rá két
évre a hadnagy szolgálatteljesítés köz-
ben elhunyt. A hős katonáról parkot
neveztek el a településen, nevét már-
ványtáblába vésték.

Pályázati pénzekből §aiát erőből
élhetőbb és szebb a település

Az elmúlt évek sikeres pá|yázati lehetőségeinek köszönhetően elmond-
hatjuk, hogy Tiszazug egyik folyamatosan fejlődő települése Szelevény.

2018. január 24-én ünnepélyesen átadták az orvosi rendelő megújult
épületét, ugyanakkor a Magyar Közút munkatársai kihelyezték azt a táb-
lát is, amelyen az á|l, hogy hamarosan elkezdődik a közel 3 km-es bekötőút
felújítása.

Fq'

ÜnnepéIyesen átadták a Jelújított oryosi rendelő épületét. A nemzetiszínű szalag
átlágásával Boldog István, Dr. Kállai Mária és Pánczél Ferenc avatta fel az épületet.

e§

Az egészségház átadásán a vendé-
geket a polgármester, Pánczél Ferenc
fogadta. Jelen volt Dr. Kállai Mária
kormányme gbízott, Boldog István, a

térség országgnílési képviselője, Dr.
Bodor Brigitta a kunszentmártoni és

Rácz Péter, a mezőtúrí járási hivatal-
vezetők, a megyei Területfejlesztési
Ügynökség v ezetője Karancsi Tamás,
Imrei István a kivitelezők részéről, a
térség polgármesterei és az önkor-
mányzati képviselők.

- Ennek a településnek a megbe-
csülését mutatja, hogy mennyien el-
jöttek, és azt, hogy Szelevény ismét
lépett egyet előre. Mutatja a telepü-
lésvezetésnek, a helyi és az ország-
gl,tilési képviselők munkájának, a
kormányzati intézkedéseknek, a helyi
közösségnek az erejét, összefogását

- mondta Dr. Kállai Mária. A kor-
mánymegbízott hangsúlyozta, hogy
ha a vidék é1, az ország is fejlődik és

Magyarország történelme során a vi-
dék mindig meghatározó volt. A kor-
mány évek őta azért dolgozik, hogy
meglegyen a vidéki ember becsülete,
büszkeség legyen itt élni - mondta.
A fejlesztés hozzájárd a népesség
megtartásáh oz> az életminőség javí-
tásához, továbbá az épilet energia-
takarékos üzemeltetéséhez. A kor-
mánymegbízott hangsúlyozta, hogy
az épilet küllemében szép, de ami
igazán fontos, az energiatudatosság
felismerése, hiszen az őnkor mányzat
az itt keletkezett megtakarítást másra
tudja felhasználni.

(Foly,tatás a 2. oldalon)
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Pályázati pénzekből és saiát erőből élhetőbb és szebb a település
Boldog István, mint a térség or-

szággl.tílési képviselője elsőként a
hozzá tartozó 23 település fejlesztési
lehetőségeit említette. Az elmúlt idő-
szakban a térség több mint 40 milli-
árd forinto s p áIyázati p énzhez j utott,
ebből Szelevény is több mint 100 mil-
liót kap. Hangsúlyozta, hogy minden
település sokat fejlődött, de a dinami-
kus fejlesztéshez szükség van a közle-
kedés fejlesztésére is, Itt, a képviselő
kitért a M44-es gyorsforgalmi útra,
amely a térséget érinti, így a Kon-
doros-Békéscsaba, illetve a Tisza-
kürt-Lakitelek szakaszra.,,2022-re

bekötjük a gyorsforgalmi hálózatba
Tiszazugot és ez ad igazi lendületet
a térségnek - mondta. Legnagyobb
probléma az országnak, a térségnek
a népességcsökkenés, de ilyen beru,
házásokkal megpróbáljuk itt tartani
a lakosokat. Ha az intézmények mo-
dernek, az ítháIőzat jó és munkahe-
lyeket tudunk teremteni, akkor ez jó
ok arra, hogy az emberek maradja-
nak' - mondta Boldog István.

A szelevényi gyermekek egy része
Cserkeszőlőbe jár iskolába, itt több
mint félmilliárd forintból újul meg az
intézmény, új osztálytermek, torna-
terem épül. Örömmel számolt be ar-
ról, hogy Tiszazugjó úton jár, hiszen
hamarosan két nagyobb beruházás is
elindul. kunszentmártonban és cser-
keszőIőn, ahol 100-100, embernek
tudnak munkát biztosítani.

A település polgármestere az átadá-

si ünnepségen kitért az e7őzmények-
re, hiszen az ,,Egészsé*ügyi alapel-
látás infrastrukturális fejlesztések
Szelevény Háziorvosi Szolgálat épü-
letének felújítása" címen még 2016.
április 26-án adtákbe a páLyázatot a
Terület és Településfejlesztési Opera-
tív Program (TOP-4.1.1-15) kereté-
ben. A pályázatot 20L7 májls 4-én a
Nemzetgazdasági Minisztérium Re-
gionális Fejlesztési Operatív Progra-
mokat Irányítő Hatósága sikeresnek
minősítette és vissza nem térítendő
támogatásban részesítette. Ezzel eI-
indulhatott az ötvenéves épület fel-
újítása.
- Ennek a sikeres páIyázatnak

köszönhetően állunk itt az orvosi
rendelőnk, az egészségházunk át-
adásán, melynek támogatási össze-
ge 32.150.000 Ft. Az itt élők tudják,
hogy mekkora szüksége volt Szele-
vénynek a felújításra, a jövőben egy
kulturált, 2I. századi rendelő várja
az embereket, tiszta, világos váróval,
rendelővel. Itt kap helyet a fogorvosi
rendelő, a védőnői szolgálat, itt lesz a
családsegítő irodája - mondta Pán-
czélFerenc.

Szólt a többi sikeres pályázatrőI,hi-
szen megújulás előtt á1l a szelevényi
és a haleszi kultúrház, mindkét épü-
letben energetikai korszerűsítés tör-
ténik, itt a támogatás összege Szele-
vényben több mint 65 millió forint,
Haleszben pedig közel 25 millió, A
polgármesteri hivatal épületének
felújitására is sikerrel pá|yázott Sze-
levény, itt is energetikai korszerűsí-
tésre kerül sor, mely szintén TOP-os
páIyázat, ez 42 mlllriő forint. A födém
cseréjét saját erőből teremti meg az
önkormányzat - hangsúlyozta Pán-
czél Ferenc.

- A felsorolt beruházásokra 164
millió forintot fordíthatunk, köszön-

hetően a Széchenyi 2020 keretén be-
lü1 lehívható forrásoknak. köszönet
mindazoknak, akik hozzáj ár ultak p á-
lyázataink sikerességéhez - mondta a

településvezető, majd így fol1tatta:
- Kis település vagyunk, de büszkék

vagl.unk arra, hogy nem csak páIyá-
zati lehetőségekre várunk, hanem
vannak olyan fejlesztések, meiyeket
saját erőből oldunk meg. Ilyen volt az
iskola és aravata\ozó felújítása.

Mára kevesebben élnek Szelevény,
ben mindenki keresi a boldogulását.
csökkent a munkanélküliek száma,
több embernek sikerült elhelyezked-
ni a környező településeken. Dolgos
emberek lakják Szelevénlt, közösen
dolgozunk az önkormányzati ta-
gokkal, a íaluban élőkkel, hogy még
szebb és élhetőbb legyen, és próbá-
lunk még tőbb pályázati pénzt ide-
hozni a fejlesztések érdekében, és

annak reményében, hogy talán fia-
taljaink is itt maradnak, itt találnak
megélhetést.

(Fotók:MJA)

Pályázati felhívós
Az ORFK - Országos Baleset-megelőzési Bizottság

20l8-ban is meghirdeti gyermekrajz-pályázaár.

,,Biztonságos közlekedés gyermekszemmel" címen,
óvodások (3-6 éves), alsó tagozatos (7-10 éves) és felső ta-
gozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére. A
rajzoknak kiemelten a biztonságos, szabályos kerékpáros
közlekedést kell bemutatnia. Az alkotások mérete kizáró-
lag Al4 vagy Al3 méret lehet. Alkalmazott technikák: gra-
fit, színes cerlza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, diópác,
szénrajz.

A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni: - készítője ne-
vét, életkorát, csoport/osztáIyát - lakcímét, valamint - az
oktatási intézmény nevét, e-mail címét és telefonszámát.
A beérkezett páiyaművek értékelését felkért zsőrívégzí, és

korosztályonként a legjobbnak ítélt 6-6 alkotást juttatja el
az Or szágos Balesetmegel őzési Bizottsághoz.

BeküIdési határidő: 2018. április 13. Beküldési cím:
}ász-Nagykun Szolnok Megyei Balesetmegeiőzési Bizott-
ság 5000 Szolnok, Baross út 39.
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Iskolai élet
'Az őszt szünet előtti napon tartottuk meg a halloween par-

tit, melynek keretében mécsestartókat, ajtódíszeket késziter
tünk a gyerekekkel, Az etkészült tárgyakat nagy örömmel vit-
ték haza tanulóink, Hosszú évek óta novemberben Móra-hetet
szervezünk, amelyen délutánonként változatos programokat
kínálunk tanítványainknak. Ebben az évben hetőn ,,Vost
mutasd megl", kedden sportversenyeket, szerdán egészséges
életmód vetélkedőt, csütörtökön,,Csillag születik'; műsort
szerveztünk.

Heteken keresztül készültünk a karácsonyra, hogy szín-
vonalas műsorral kedveskedjünk a szüIőknek és a megjelen-
teknek. Rendezvényünkön a szokásos büfe és tombola Áeilett
ajándéktárgyakat is árusítottunk, melyet a pedagógusok és ta-
nulók közösen készítettek. Ezúton szeretnénk megköszönni a
szülők segítségét és közreműködését.

|anuár 26-án záríuk az első felévet. Ekkor kapták meg a
gyerekek a felévi bizonyitványt. Az első osztályosokat még
szövegesen értékelíük minden tantárgyból. A többi osztáIy át-
Iaga a következőlett:

2. osztáIy:3,53

3. osztály:4,16

4. osztály:4,28

Kedves szülők! Kérjük adójukt %o-áva|
támogassák iskolánkat.

Szelevényi Iskoláért Alapítvány 18829400-1-16

Mindenti karácsonya
. Szelevény Község ön- melyben a faiu legidősebb
kormányzata szervezésében emberét, a 93 éveJ Kalcsú
december 19-én került meg- |ózsefet kieme]ten köszön-
rendezésre a ,,Mindenki Ka- tötte, az óvodások betlehemi
rácsonya" ünnepség, melyen műsora következett, utána
az idősek a hagyományoknak az iskolások ünnepi előadá-
megfelelően most is aján- sát láthatták a 1elenlévők, Ezt
dékot vehettek át az önkor- követően Molnárné Bódi Re-
mányzat jóvoltából. A pol- náta énekesnő fellépése zárta
gármester köszöntője után, az eseményt.

Minden nap alkotni szépet és
maradandót

Korcsog Istvánné Haj-
ni néni 75 éves szelevényi
nagymama, hobbija a ké-
zimunkázás. Ismeri a hor-
golást, kötést, hímzést,
neccelést, riselést, makra-
mézást, de a nyugdíjba vo-
nulása óta legfőképpen a
gobelin készítése a kedven-
ce. Hatalmas türelemmel és
precizitással készíti a műve-
it. A képen látható csend-
élet a hosszú téli estéken ké-
szült majdnem négy évig, és
az alkotás nagysága 50 cm

x 80 cm. Hajni néni nyáron
nem igazán kézimunkázik,
mert ahogy mondja van
más hobbija is és ilyenkor
inkább horgászik vagy ki-
rándu1.

Eleinte csak, vizes tájké-
peket, vágtázó lovakat ké-
szített. Ez az első csendélet,
amit kihímezett, de már a

családtó] megkapta a követ-
kező munkára a felkérést,
ami elkészítése két-három
évig biztosan eltart. Sok ké-
pet elajándékozott már, de
a lakását is számtalan alko-
tása díszíti. Bármerre is jár,

biztos, hogy a kézimunka-
boltokat, kiállításokat meg-
látogatja.

Fogadjuk meg!
Ha a konyha ragyog ket, telefonunkat akár

a tisztaságtól, még nem naponta is tisztíthatjuk.
biztos, hogy nincs több Sűrűn használt szempil-
ezer baktérium a kör- laspirált, kefeket hetente
nyezetünkben. Mire fi- mossuk át forrő szappa-
gyeljünk? Súrűn cserél- nos vizzel, Es kinek jut
jük a mosogatószivacsot. eszébe a kulcsok átmo-
Használatutánakonyhai sása ecetes, szódabikar-
vágódeszkát ecetesvízzel bónás vizze|? Mindenki
mossuk át. A fürdőszoba tudja, hogy wc-használat
lefolyójára is figyeljünk, után alaposan kezet kell
ugyanúgy mint a töröl- mosni. Egyes kutatások
gető ruhánkra. A női szerint a nőknek egyti-
retikült nem árt hetente zede, a ferfiaknak egy-
fertőtlenítő kendővel át- negyede megfeledkezik
törölni. Számítógépün- erről.

Hosszú hétvégék
A legközelebbi újság

megjelenéséig több hosszú
hétvégénk is lesz. Négyna-
pos hétvége március 15-i
nemzeti ünnepünk, ami-
kor 15-e csütörtök, mun-
kaszüneti nap, március l6.
péntek pihenőnap, melyet
március l0-én kell ledol-
gozni. Szinén négynapos
pihenőnk lesz húsvétkor.

Március 30. nagypéntek,
április 1-j" húsvétvasár-
nap,2-a húsvéthétfő.

Négynapos lesz május
elseje is, hiszen keddre
esik. Április 30. hétfő pi-
henőnap, így a szombat-
tal és vasárnappal együtt
hosszú hétvégénk lesz,
Ápritis 21. szombat mun-
kanap.
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Ev végén az ünnepi ké-
szülődés, az ünnepre való
hangolódás jellemezte napja-
inkat. A,,Mindenki Karácso-
nyan" betlehemes műsorral
kedveskedtünk a telepüIés"

apraja-nagyjának". A gyere-

kek nagyon lelkesen készül-
tek, nagyon ügyesek voltak
és ezáItal űgy érzem sikerült
megalapozni az ünnep han-
gulatát minden résztvevő lel-
kében. Sokat beszélgettünk a
gyerekekkel a szeretetrőI, az
egymás iránti türelemről, tisz-
teletről és megértésrőI. Szeret-
nénk elérni, hogy az ünnep
vísszahozzarégi varázsát és ne

csak az ajándéktárgyak jelent-

sék a karácsonyt a gyermekek
és a családok számára.

Az óvodában is tartottunk
karácsonyi ünnepséget. A
szülők által vásárolt ajándé-
kot minden kisgyermek ha-

zavltte. A szelevényi önkor-
rr.ány zat j óvoltábóI mindenki
kapott szaloncukrot, arnit az
otthoni karácsonyfa alá tehet-

tek az oviban kapott játékok-
kal együtt. A szülők sütivel,
üdítővel is megvendégelték a
gyermekeket. Az óvoda dol-
gozói pedig saját készítésű
asztali diszekkel, a közösen
feldíszített karácsonyfival és

az esztétikus dekorációval já-

ru|takhozzá az ünnepi han-
gulat megteremtéséhez.

Mindenkinek szeretném
megköszönni, aki valamilyen
formában támogatta az ővo-
dát az elmúlt évben és hozzá-
járult a gyermekek óvodai éle-

tének színesebbé, szebbé, bol-
dogabbá tételéhez! Azt gondo-
Iom ez az egylk legfontosabb
küldetése mindnyájunknak.

A következő időszakban
sem fogunk unatkozni. }anu-

árban megtörtént a nagycso-
portos gyermekek iskolaérett-
ségi felmérése, majd folyama-
tosan tájékoztatjuk a szülőket
gyermekeik fejlődéséről a fo-
gadóórák keretében. Az eset-

legesen felmerülő problémá-
kat közösen próbáljuk meg-
oldani, a gyermekek érdekeit
mindenkor szem előtt tartva.

Következik a gyermekek
körében legkedveltebb prog-
ram: a farsangi mulatság.

Már nagyon várják, hama-
rosan elkezdjük a szervezést.

Természetesen ezt is a szülők
bevonásával, hiszen a gyerme-
keknek a szülőkkel együtt töl-
tött idő, tevékenység, program
a legkedvesebb. Ez adja aleg-
nagyobb élményt számukra,
hogy anyával-apával együtt!
Ezért minéI több közös prog-
ramot szeretnénk a szülőkkel
együtt a gyermekekértl

Fehér Eva - óvodavezető

Április 8 -án országgyűtési képviselőt választunk
Áder }ános köztársasági listára, hanem nemzetiségük

elnök közleményben jelentet- listájáravoksolhatnak.
te be a választás időpontját, Az egyéni választókerü-
mely 2018. április 8. Mintegy letekben az a független vagy
Z9 millió magyarországi Ia- pártjetölt indulhat jelöItként,
kóhellyel rendelkező választó- aki a választókerületében leg-
nak február 9. után kell kézhez alább ötszáz ajánlatot kapott.
kapnia a névjegyzékbe való A jelöitek március 5-íg gyűjt-
feMtelről szóló értesítést, Aki hetik az ajánlásokat az aján-
nem kapja meg az értesítőt, a lóíveken. Egy választópolgár
jegyzőnéI kérheti. Az ország- több jelöltet is ajánlhat, de egy
gyűlési képviselők választása jelöltet csak egyszer. Az egyé-
egyfordulós, a váIasztőpolgá- ni választókerületben az lesz
rok két szavazattal rendelkez- országgyúlési képviselő, aki
nek: voksolhatnak arra, kit a legtöbb érvényes szayazatot
szeretnének az egyéni váIasz- kapta.
tókerületükben képviselőnek, Akí a szavazás napján nem
a másik íven arról dönthetnek, tartózkodik lakóhe$n, de
hogy az országos pártlistá- Magyarország egy másik tele-
ról melyik pártot támogatják. pülésén élni kíván a váIasztő-
Azoh akik kérték a helyi vá- jogával, április 6-ig kérheti át-
lasztási irodától, hogy nemze- jelentkezését a lakcím szerinti
tiségi választóként vehessenek választási irodától egy másik
részt a váIasztáson, nem párt- településre.
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Hálás szívvel mondunk köszönetet rhindazoknak, akik
leleiLhetetlen halottunk Polovics Cvörer né Tari Io]án temete5én

' részr vellek, sirjár.t virágoÍ, kőworút helleztek.
sváízunkban osltoznak,"' A gyaszoló család

Há]ás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
feleitheLeLlen halottunk Szes.edi Gvörsyne Tóth ELelka

temeíésen reszl, vet lek, siriára"v i rágót, kőszorút helyezlek.
gya52unkban oszóznak.

ANYAKöNYVI HÍnnx
2017. decerntrer - 2018. január

Elhalálozott
Horváth Ferencné Lakatos Kata]in
2017. december 3-án. É,lt 79. évet.

Áy Mátyás 2017. december 3-án. Elt 66 évet.
Polovics Györgyné Tari JoIán

2017, december 13,án. Elt 93 évet.
Szegedi Györgyné Tóth Etelka Mária

2017. december 16-án. EIt49 évet-
Takács László Attila 2018. január 11-én. Elt 67 évet.

Horváth BéIa Gyuláné Bakai Mária Erzsébet
2018, január 18-án. Elt 77 évet,
Benke Andrásné Herczeg Ilona
2018. január 2,5-én.ÉIt 80 évet.

Sándorfi ]ánosné Szilágyi Erzsébet
2018. február 1-jén. Elt 86 évet.

Varga }ános 2018. február 3-án. Élt 75 évet.
Emléküket megőrizzri}.t

A eyászoló család


