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Lakossági tájékoztatőa tíizifatámogatás helyi szabályairól
SzelevényKözség tnkormányzat KéPviselő-testíilete
7/2013'
(XI.29.)számúónkormányzati rendeletévelállápítottameg a szociális celútúzifa-támogatásigénylésének
ésjuttatásánakhelyi szabályaít.
tnkormányzatunk a h€lyi önkormányzatok szociális célútúzifavásárláshoz kapcsolódó kie8észítőtámogatástó| szóIó 57l2ol3.(x. 4.\
BM rendeletalapján 34 €fd€i köbmétel mennyiségíí
túzífátkapott.
Szociális célrítűzifa-támogatás iÍánt kéÍelmetnyújthatbe az a
Szelevénykózségközigazgatási teriil€tén bejelentettlakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező'aki a 2013.évnovember
hónapjátlan

LAPJA
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UNNEPUARO
A legtöbben rácsodálkozunk
a naptálunkra, el sem hisszük
azt, hogy ismételtelt egy év.Pár
nap ésitt a karácsony.Megtelnek
az üzletek' kív,ríncsiánfürkészlátni a
szük" mit is szeretnének
fa alatt szeretteink. Izgatottan
vásárolunk, csomagolunk' készülünk. Feldíszítiiika lakást' a
kertet, a kaput, meggyúitiukaz
adventi gyertyát ésészresem vesszük, de már a lelkúnk is rá.
hangolódottaz ünnepre.
ésegészKívánom,hogy töltsék szeretteikkörében békében
gyertyát
azokért
napokat,
és
gyújtsunk
ségbenezeketa csodás
Minden
családnak
boldog
is, akik már nem lehetnekvelünk.
teli
2014lakosnak
örömökben
karácsonyt,minden szelevényi
es esztendőtkívánok|
PánczélFerenc

a) a szociális E^zE;atásÍóIés szociális ellátásokról sáló törvény
szerinti
aa) aktívkorúakellátására'
ab) időskorúakiáradékára,
ac) adrísságkezelésitámogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési
támogatásra,
vagy
ad) tekintet nélkiil annak természetbenivagy pénzbeliformában törtéDőry'riitására - lakásfenntartásitámogatásB jogosult illetve,
b) a gyermekekvédelmérőlésa gyámügyí igazgatá,stó|szóIó |997.
csatlakozottaz EU ÉlelmíszersegéIyÖnJ<ormányzatunk
évi)(xxI. törvénÉen szabályozotthalmozottan hátrányos helyproglamkóvetkezőfordulójához.Sikerespályázatunkalapján
zetúgyerm€ket nevel,
lesza szociálisanrászorulócsaládoktámo.
ismétlehetőségünk
c) háztaruísában3 vagy annál több kiskorúgyelmeketnevel.
január

EU Élelmiszersegély.p rogram

kiosztása2014.
gatására.Áz élelmiszerek

másodikfelé-

A kérelmezőneknyilatkoznia kell arról' hogy a tűzifát sajátházta!. ben fogmegtörténnia Magyartkomenikus Segélyszervezet
és
tásában fűtéscéljáÍahasználja fel, egy háztartá*a csak egy kérelem önkormányzatunkközötti megállapodás
alapján.
nÉthátó be' egyjogosult csak egyháztaitásÍaadhatiabe a kéIe|Ínét.
A tűzifa támogatlís igénylésérevonatkozó kéÍelmek 2013.
decemberhó 4. napjától 2013.decemberhó 18.napiáig ígényelhetők
ésnyújthatókbe a PolgármesteriHivatalban. A kéIelemnyomtatványok is a hivatalban kérhetők.Áz egy kérelmezőnekmegállapítható
támogatásmértéke
legfeljebbl/3 erdei kiibméter.A beérkezettkérelmeket a sz€levény Kózségonkormán1zatának Ügyrendi ésszociális
bízottságabíráljael legkésóbb2014.j anuár 20-ig.A jogosultaklészéIe
a tüzifa kiosztásáról 2014.február 28-ig kell gondoskodni.

Áz Európai Unió által finanszírozottEU ÉlelmiszersegélyHivatal szer.
programot a Mezőgazdasági ésVidékfejlesztésí
az uniós forrásbólelőál.
vezi.Az országosprogramkeretében
lítottélelmiszereketaz MyH-Yal sz'erződött segélyszervezetek
iuttatiák el a magyarorsági rászorultak részére.
PónczélFerenc
polgórmester

tnkotmányzatunk a |ász.Nagykun-Szolnok Megyei Kön}.vtárellátási Szolgáltató Rendszerrelközösen kétÍendezvényt
szellez.
December l2-én 15órakor a MűvelődésiHázban: Telapó kesztyúje,bábmese éskézm|ívesjátszóház vfuja a gyermekeket és
sziileiket.
December l9-én .Mindenki Karácsonya''. Az óvodások músora 14.00órakor kezdődik utána iskolásaink músorakövetlezik" majd Farkas Rozika énekesfellépése
zárja az ünn€pségünket.
Rendezvényeinkre
minden szelevényi lakost

szeretettelvárunk!

Mesemoxiló wrsenyefl ,,/oltakaz ovisok
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Egymilliárd forint
útfelújításokra
Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési
miniszter 2013.iúnius 15. naPjától 2013'
decembel 14.napiáig Iász-Nagykun-Szolnok megye útü8yi miniszteri biztosának
nevezettki. Megtiszteló' díjazásbannem
részesülökinetezésemkapcsán feladatom összeg)űjl€ n i éskoordinálni telepü'
léseink,ésa lakosság részérőlfelmerülő
igények€ t a közuták múszakiállapotának
javításával kaPcsolatosan. Az tttfej\esz.
tésekhezésa felujításokhozszükségesfi
nanszírozástdt'ntő részbenaz Új széche
nyi Terv oPelatívplogramjai biztosítiák.
A beruházások fedezetétközéptávon főkénta me8tettúttalarányosútdi bevételei
jelenthetikmajd.
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Biztonságban a Körös -zug
A Hármas-Körosön töIténő árvízvédelmi fővédvonal fejlesztéséróltartottak
saitótájékoztatót november végénMesterszálláson. A nyitórendezvénnye|,2012.
november 9'én vette kezdetéta 3'3 milliárd forintos uniós fejlesztés.Az elmúlt
esztendő munkálatairól most Boldog István országgyűlésiképviselő' Kiss Gábor'
Mesterszállás polgáImesteÍeésHorváth Béla,a kedvezményezettKötivizig műszaki
igazgató-helyettesebeszélt.Résztvett a sajtótá,jékoztatónsági István országgyűlési
képviselőésPapp István plojektvezető'
majd elmondta,
Kiss Gábor visszaemlékezetta 2006-os tayaszi áryizvédekezésre,
hogyköszönettel éshálával tartoznak a vízügyi szakmának, a kormányoknak, hogy
az uniós forrásból biZtonságban érezhetikmagukat nem csak Mesterszállás lakói'
hanem a térségben
élők is.
Nem csak elterveztük, de meg is valósítjuk a beruháZást' ésbízom abban, hogy
a következő uniós ciklusban tovább tudjuk folytatni a fejlesztést'A legfontosabba
térség
lakóinak életésvagyonbiztonsága - mondta Boldog István.

Horváth Bélabeszélta nehézkesindulásról, mely a kedvezményezettenésa kivinincs csúszás'
telezőn kívülálló okok miatt toltént.Hozzátette, hogy ennek e]]enére
Folyamatos egyeztetéseketfolytatok
HangsúIyozta'hogy
jelenleg a beruházás egészét
a k észiltség5l száza\ékos.
tekintYe
megyénkjárásainak polgáImesteleivelés
fejlesztésbengondolkodott, ami azt is jelenti,
az egyes járási hivatalok vezetőiYel, vala- a víz]i'gyi á}azat mindig is komplex
létbiztonságot
is iel€ n t.
hogy a védbiztonságegyfajta
mint Kovács Károllyal, a megyeiközútke
zc1i\ ioazoa+áilla1
A munkáIatokról: Az 1. projektszakaszon (szentesiésa csongrádi kistérség,il
letve
a kunszentmártoni kistérség)a földmunkák 80 százalékaelkészült.A Tőkeegy részemi
Megiénkúthálózatának
foki
rekonstrukciója 84 százalékoskészültségű,a ré1i szivatty,Jház
szivattyúteleP
nőségilegmessze alul marad szomszédl00 százalékos.Hátravan
felújításával
elkészültek,
a Tóközei szivattyúházfelú;'ítása
jainkétól, azonban nem feledkezhetünk
lekonstrukciója,
ami 84 szá
töltéskeÍesztezés
a
a
nyomóvezeték
szivattyútel€
p
en
meg arról, hogy anyagierőforrásaink nem
(mezőtúri
ésa
a
fiildmunka
kistérség)
2.
projektszakaszon
zalékos
készültségű.
A
minden
út
teljes
felújítására,
elegendőek
így mérlegelnünkkell. Különös figyelmet töltésfejlesztés
több mint 80 százalékbankész.A mesterszállási zsilipnéla készültség
fordítokarla is, bogy a részle8esútjavítá- 93 százalékos,viszont a Halangzugi sziYattyútelePena munkálatok mégnem kezsok éskátyúzásokminél időt állóbbak le- dődtek el.
is
8yenek,ezértlátogattamel szemelye.en
Bár nem egyegy-egyjavításhelyszínére.
szeÍvegyesérzelmekkeltávoztam' ennek
ket a Kunszentmártoni Katoellenéretovábbra is úgy gondolom' hogy
likus óvoda éshelyi óvoda is
maximális figyelmet
a lakosságérdekében
köszönte
könyvjutalommal
minőségének
éIdem€ l az útjavítások
ellen.
meg.
őrzése.
2013. november 23-án
rendeztük meg a hagyomá'
Németh Lászlóné miniszterlel és dI.
nyos alapítványi bálunkat.
felelősá1lamVölner Pál infrastruktúráért
A falu apraja nagy.jatombotitkárÍal már több alkalommal folytattam
latárgyakkal, támogatói ie'
közel l
táÍgyalást.Ennek eredményeként
gyek vásárlásával segítettea
mi11iárdforint plusz útfelújítási
támogatás
rendezvénylebonyolítását' A
érkezikválasztókörzetünk ki€ m elten kli
bevételből szeretnénk hoztikus állapotúútjaila.Ilyen példáula Me
zájárulrni az óvodai bútorok
zótúrtésTiszaföldváIt összekötő 46-os út.
modernizálásához, ésszeretJelenleg 34 kisgyermek jár az óvo- nénk elvinni minden gyermeket ingyeKérem,mondja el on is, véleménye
szedánkba'
kőzülük 6 kisgyermek logo
nes óvodai kirándulásra.
melyközutak állapotaa
ÍinttéIségünkben
pediai.
I
kis[iü pedig gyógypedagógiai
December 6 án jön a gyerekekhez
levelemhezcsalegkritíkusabb'Személyes
el1átásban
részesü1.
22
főnek
téÍítésmenDecember 14-én 10 órakol
a
Mikulás.
tolva minden háztartásba el fogok jutta!
tes' 1 főnek pedig kedvezményesétkez rendkívüIi ruhavásárt rendezünk az
melynek
kitöltésével
ni egy kérdóívet,
és
tetésttudunk biztosítani.csupán ll csa
óvodában. Gyermek és felnőtt ruhák,
dijmentesvisszakiildéseveI
on is hozza
Iád fizet téÍítési
díjat,ami az étkeztetés cipők ésjátékoknagy választékbankedszólhat a közutak állapotához.A mindennyersanyagköltsége.Fontos számunkra, vezményesáron vásárolhatók. Ekkor ke
napos fogadóóráim ker€ t ein belül továbbfejlődé- rü1 sor a Lions Club ,jóvoltából a pótmrhogy a gyermekek egészséges
ra is várom hívásaikat a 20l380-0709-es
séhez szükséges minden tápanyaghoz ku|ás megrendezésére
is. A karácsonyi
telefonszámonés elektronikus leveleiket hozzá.jussanak' Kiemelt figyelmet fol
ünnepség€ t december 20.án' pénteken
a
boldog.istvan.fogadoora@gmail.com ditunk ebben az évbenaz óvodás gyertartjuk.
e-mail címre' Folduljon hozzám biza' mekek tehetséggondozására.November
Az óvoda dolgozói nevébenkívánok
lommal!
l2-én mesemondó versenyen voltunk
minden szelevényilakosnak békésés
BoldogIstlón 4 kislánnyal, ahol egy ezüst és három boldog ünnepet!
Vóradi Józsefxé
orszóggyűlésikéP1/
iseló bÍonz fokozatot nyeltünk' Ugyességü

Alapítványi bá| az óvodáért
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Könyvtári napok' decemberirendezvényeink
Az országos Kön1.vtári Napok keretében
,'Kón}.vtárak az emberi
kapcsolatokért''
címmel 2013. október
hónapban több r€ n dezYényt taItottunk.
Először az óvodások
látogattak el a kónyvtárunkba mesedélelőttre
és mini könyvkiállításra. MegÍsmelkedtek a könyvtáIÍal'
megtudták hogyan lehetnek majd ők is
olvasók' Mesekön1weket nézegettek,meséthallgattak' kiPróbálták a számítógépes
játékokat.A második rendezvényünketaz
általános iskolában taltottuk me8. ',EIőszak a családban ésaz iskolában''címmel.
A Kunsz€ n tmártoni Rendőrkapítányság
Biínügyi osztálya részéről|ordán Katalin
rendőÍőrna8ytarlottelőadásl,Ianulságos
eseteketismertetett, majd a gyerekekkel
beszélgetetta családi ésbaráti kapcsolatokról'
október l3-án vasárnap rendkívüli
nyitva taltással váttaÍn az olvasóinkat.
Eközben a legkisebbek Babaolvasón vettek részt,ahol képeskönyveketnézegettek,
míg a szüleik ésa nagymamák beszélgettek, közülük többen gyermekneveléssel,

gondozással k"P'
csolatos szakirodalmat köIcsönöztek.
országos
Az
NapoKönyvtári
kon könyvtárunkban 3 éves alatt 5
kisgyermek' 3-14 év
között 48 fiatal, és
12 felnőtt vett részt,
közülük 50 évenfeIüllek száma 6 fő volt. Az adatok az elmúlt
évekhezhasonlóan alakultak, viszont a
kölcsönzések száma növek€ d ett.
A
]ász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kón}'vtáIellátási Szolgáltató Rendszer és
községünk k.izötti szerződés szeÍint az
olvasók igényeialapján kapjuk meg az ál.
lományunkat gyarapító kón}.veket' folÉilatokat. Az úgynevezett,,ellátós''(könyvtárunk részérekikölcsönztitt) kön}'Yek
zömét november végénvisszaadtuk a
szolnoki Verseghy Ferenc Kön1wtárnak.
Kérem azokat a kedves olvasóinkat, akiknélmégvan szolnoki bélyegzővelellátott
könyv, mégdecemberbenhozzák vissza a
könyvárunkba, hogy a kóvetkező szállí.
táskor azokat is vissza tudjuk adni.
PugnerAt|drasfié
köny|tóros

Legyünk óvatosak az
ünnepek előtt

Az előttünk ál1ó hetekbenjelentósen
megnő a járműforgalom, hiszen sokan vásárolnak üzletekben, bevásárló
kózpontokban, és közben autóikban
értékeiketőrizetlenül hagyják. Kérjülc
fokozottan figyeljeneklakásuk, autojuk
gondos bezárására' készpénzt,értéket
ne hagyjanak a kocsiban. Az úton lé'
vőktől fokozott figyelmet és tüÍelmet
'kérünk, hiszen ilyenkor azok is autóba ülnek, akik nem vezetnek rendszeIesen. Az üzletek Zsúfoltak,legyenek
elóvigyázatosak.figyeljeneka táskáikra, a zsebeikre. A rendőrségezekben a
napokbannagyobblétszámmallesz jelen a közutakon' a bevásárlóközpontok
környékén' A fokozott rendőri jelenlét
mellett azonban mindenki részérőI
szükségvan odafigyelésre'felelős magatartásra ahhoz, hogy a szeretetünnepe valóban mindenkinek békéslegyen.
kiBoldog karácsonyl,boldogújévet
vánunk mindenkinek!
Ku nszen t már ton Ren dörkapi tánysdg
Fekete Tamósnér.őrgy.

A gyertyagyújtásveszélyes

Sokan gyújtanak adventi gyeltyát'
de vannak olyan lakásol! ahol több helyen is ég a mécses.A statisztikák azt
mutatiák, hogy megemelkedik a lakástuzek száma, igaz, az elmúlt évekbenfolyamatosan csökkent a téliünnepekhez
kapcsolódó tűzeset, átlagosan 20-30
Immár hagyományosan rendezzük is- volt' ]átékossorversenyekenmértékössze a|kalommal rias7tjáka túzoltókatadkolánk névadójának tiszteletéIea MóÍa- tudásukat a gyermekek. Szerdán Katona venti koszorú és karácsonyfa tüzéhez.
hetet, amikor különböző programokkal Mihály _ a Magyal MadáItani Egyesiilet Körültekintően válasszák ki a gyertyák
tisztelgünk Móra Felenc emléke € l őtt.
KunszentmáItoni Tagozatának Yezető- helyét,éghetetlenanyagúalátétethaszáltalában
tavasszal
A Ploglamsolozatot
je - volt a vendégünk.Interaktívelőadást náljanak, stabil helyre tegyéka mécsest.
Mielőtt a helyiségetelhagyják' a gyertartjuk, de most technikai okok miatt taltott a környezetünkben élő költöző
tyákat oltsák el. Javasoljuk, hogy csak
átkerült november hónapra. Az első dél madarakróI. Az előadás végéna gyelmeelőírásoknak
a magyal érintésvédelmi
utánon, a mesevetélkedőn,a gyermekek kek a feltett kérdésekreügyesen feleltek,
megfeleló elektromoslámpa-füzéreket
csapatokbandolgoztak,az elméletikérdé- amiéIt aiándékotkaptak. Ezt követően a használjanak. A lámpafüzéreket éjszasek mellett gyakorlati feladatokatis meg páLyázaton nyert, valamint a saját kerék- kára, vagy hosszabb táíollét idejérese
kell oldaniuk. A második nap a sporté párokon madármegfigyelésrementünk' hagyják bekapcsolva. Ha mégis beköl05-ös
A gyermekek rendkívüli módon élvézték vetkezika baj,azonnal hívjáka
hívószámot!
a kirándulást, ésmár meg is beszéltekegy
() rsz ágos K at a szt r ófav édelm i
hasonló tavaszi napot' A rendezvény€ k
Főigazgatósóg
sorában a kézműveskedéskövetkezerr.
Sablonok alapján készülteka csizmáb a
hóemberek' a dekorációls a gyöngyből készült kafkiitők.
Szintén hagyomány a ''Csillag szüIetik'' megrendezése'itt a gyerekekkülön'
böző produkciókat mutatnak be. Ez most
is ígyvolt' bár a jelentkezők száma kicsit
elmaradt a korábbiaktól.
(Szelevény,Általáno s Iskola)
Iskolasok a sziireten

Móra-hét
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Sajtóközlemény

osztálvtalálkozó 50 évután
Nem mindennaPi esemény színhelye volt Szelevényen az
általános iskola november 23-án. Több évtizedes távollét'
hallgatís után vincze Ilonka segítségévelsikerült felkrrtatni
a címeket, igy 50 év elteltéYel előszór invitáltam osztáiyta.
lálkozóra volt társaimat, azokat, akik 1955.től 1963 júniusáig az iskolában tanultak.

2013.november6-án tar- az érintettszakaszokonegy
tott sajtótáiékoztatón sági rétegmarás ésegy rétegúj
Á
István országgyűlési képvi- aszfalt kerül beépítésre.
idejére
türelmet
kivitelezés
selőtársammalbeielentettük,
kérünk az autóhogy sok évtizedesvárakozás ésmegértést
után elkezdődik a Tiszafiild. soktól.
Kószónettel tartozunk
vár és Mezőtúr közötti út
Az €lső ütem' minden magyar embernek,
teliesfelúiítása.
ben Tiszaföldvártól Mezőhé- akik erőfeszítéseitkel és
kig történik meg a feluiítás10 munkájutkal elértélqhogy
indulnak
majd a második hasonlófejlesztések
kílométeren'
ütemben2014.máIcius 15-én az országtöbb pontjánésmikezdődik a Mezőtúrtól Me- után Mag1rarország jobban
zőhékirányába tartó szakasz teljesít,mint a szocialistafelujítása,amely 6,7 km-en Iiberális kormányok idején,
jelenti az út újjáépítését.
Á ezérta jövőben is több pozitív
kivitelezőtől kapott informá- változás várható a térségünkciók alapján elmondhatjuk, ben!
Boldog István
hogy több helyen a teljes útországgyűlésiképviselő
alapot kícserélik, valamint

ANYAKÖNYVI

BencsikBéIa'Vincze llona, Pataki Györgynétanító,KengyelZsuzsa'
simonJá|1os'
Hlitsó sotbanKetgtel llona,
DomjánErzsébet'
Rofihót|yi Anfl^, KengyelPi|oska, Hatfu Piroska
E falak között kaptuk meg
azt a gondoskodást,szeretetet'
alaptudást, amivel felvértezve
bíztonságosan indulhattunk
tovább, a tágabb ismeretek, a
magasabb szintű tudás megszetzéséért.Alsóban 23-an
voltunk' de a változások miatt
nyolcadikban 19-eÍI Yégeztiink.
Tízenegyen,akik összejöttíink, annak örültünk' hogy
kedves alsós tanítónk, Pataki
Györgyné Erzsike néni is velünk ünnePelt, akinek a pályríián mi voltunk első tanítványai. Volt, aki éPp€n műtéte,
vagy súlyos betegsége miatt
maradt távol. Sajnos vannak,
akik már soha többé nem lehetnek kózóttünk' ezéÍt ösz.
gyertyagyújsz€iövetelünket
tással kezdtük. Emlékeztünk
mínden elhunyt, bennünket

tanító pedagógusra' és há'
rom kedves osztálytársunkÍa.
(Kalcsúistvánra, Kengyel Ilára' Bornemissza Marikára)
A termek megtekintésénél elszomorítóan taPasztaltuk, hogy amíg a mi iskolás
éveinkben a gyermekzsivaj
zsongta be az iskolát, mára a
rohamosan csökkenő gyermeklétszám miatt több régí
termünküresen á1l'A kótetlen
beszélgetésnélelókerültek a
régífényképek,éssorra felele.
venedtek az iskolai élmények.
Nem is csoda, hogy 50 év elteltével a legtöbbet elhangzott
négyszó ezvo|t _,,emlékeztek
mégarra, amikor...".
Gyorsan elszaladt a dél.
után. Jó volt találkozni, együtt
emlékezniennyi'kihagyott év
után.
Romhányi Anna

HÍREK

2013.november 9'én ünnepelte
50 évesházassági évfordulójátl
Bozsik Márton ésKovács Ilona Anna
2013.októbel l-jén ünnepelte 25 éveshIázassági
évforduloját:
Varga János ésMolnár Edit.
Házasságot kötött
Kaszás Áttila ésNagy Katalin
Elhalá|ozott
t|p

fr.;:::T[Tí*
en.Elt8leYet.
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Hálás szíl.vel mondunk köszönetet mindazoknak' akík
részt
felejthetetlenhalottunk' Nagy László temetésén
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek' gyászunkban
osztoznak. A gyászoló család.

Hálás szíwel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
felejthet€tlen halottunk Varga Mihály tem€tésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút hekztek, gníszunkban
osztoznak' Á gyászoló család.

