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Az Inno-Szolnok Kft tájékoztatója 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy az Inno-Szolnok Kft 
szolgáltatási területén az ünnepekre 
való tekintettel a hulladék begyűjtési 
rendje az alábbiak szerint módosul: 
2013. december 25, szerda helyett 
2013. december 28, szombat,  január 
1-je szerda helyett 2014. január 4, 
szombat. 
Kérjük a lakosságot, hogy a megjelölt 
gyűjtési napokon a gyűjtőedényeket a 
megszokott rend szerint, reggel 7 
óráig szíveskedjenek a közterületre 
kihelyezni. 
Köszönjük együttműködésüket! 

Inno Szolnok Kft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONZULTÁCIÓS FÓRUM A KÖZBIZTONSÁGÉRT 
A Kunszentmártoni 
Rendőrkapitányság vezetője 
Egedi István alezredes, 2013. 
november 19-én 14 órakor a 
csépai Polgármesteri Hivatalban 
konzultációs fórumot tartott. 
Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter, a rendőrség 
részére az ország valamennyi 
települését érintően konzultációs 
fórumok megtartását határozta 
meg. A megyei főkapitány által 
jóváhagyott terv szerint három 
település összevonásával került 
sor a fórumra: Csépa, Szelevény 
és Tiszasas. A községek 
önkormányzatának vezetői, 
valamint azon személyek kaptak 
meghívást, akik a helyi lakosság 
különböző életkorú csoportjaival 
- munkájukkal, hivatásukkal, 
egyéb közcélú tevékenységükkel 
összefüggésben - gyakran 
találkoznak, és képesek 
képviselni azokat.  
A fórum az alábbi kérdésköröket 
érintette: 
1. A résztvevőknek milyen 
elvárásai vannak a rendőrséggel 
szemben? Pl. A polgárokhoz 
közelibb, határozott fellépésű, a 
jelenleginél hatékonyabban 
intézkedő rendőrök, gyorsabb és 
eredményesebb felderítés. 
2. Tapasztaltak-e változást a 
közbiztonság megszilárdítására 
tett erőfeszítés hatására? 

3. Mi a véleményük a rendőrség 
tevékenységéről? / országos, 
megyei, helyi szinten/ 
4. Milyen döntéseket és 
intézkedéseket várnak a 
kormánytól a büntető politika és 
a közbiztonság terén? 
A rendőrség által szervezett 
konzultációs fórumon Szelevény, 
Tiszsas és Csépa képviselete volt 
jelen. A rendőrség részéről Egedi 
István r.alezredes rendőrségi 
főtanácsos Kunszentmárton 
rendőrkapitányság vezetője, 
Karsai Lajos r.százados a JNSZ 
MRFK Rendészeti Igazgatóság 
képviseletében, Csernus 
Krisztián r.zászlós Cibakháza 
Rendőrőrs mb. 
parancsnoka. 
Egedi István alezredes úr 
bevezetőjében elmondta, 
milyen szándékkal 
kezdeményezte a 
rendőrség ezt a fórumot. 
Majd a jelenlévők 
véleményezték a rendőrség 
tevékenységét, 
hatékonyságát 
térségünkben. A 
meghívottak valamennyien 
egyetértettek abban, hogy 
a lakosság megítélése 
szempontjából a rendőrség 
fizikai jelenléte nagyon 
fontos. A térfigyelő 
kamerák felszerelésével 
kapcsolatosan Fialka 

György polgármester elmondta, 
hogy Csépa Önkormányzata és 
más megyei települések is 
pályázati forrásból remélték ezt a 
problémát megoldani, de a 
pályázatunk nem nyert. Egedi 
alezredes és Karsai százados 
részletes tájékoztatást adott, 
kitértek a jogi lehetőségekre, az 
előnyökre, hiányosságokra, 
illetve arra, hogy a térfigyelő 
kamerák felszerelése milyen 
helyen, milyen „hatáskörre” 
jogosítja fel az alkalmazót. A 
közös cél, vagyis a közbiztonság 
érdekében a jövőben további 
fórumokra kerül sor. 

Kovácsné Németh Mária

 

MEGHÍVÓ FALU KARÁCSONYRA 
Szeretettel meghívjuk minden kedves lakosunkat a 

Szent István parkba 2013. december 23-án 16 órára! 
Ne csak kis közösségben (család, barátok) ünnepeljünk, 
hanem nagyban (községi szinten) is! A parkban lévő 
fenyőfából készül Csépa karácsonyfája, amelyre a 
lakosok által felajánlott díszek, dekorációk kerülnek. De 
mindegy is, mi lesz a fán, ezen az ünnepen nem is a 
külsőség a lényeg, hanem ami bennünk van. Reméljük, ez 
a közös ünneplés, a meghittség segít összehozni az 
embereket, és megérzik az összetartozás lélekformáló 
erejét! 

ELADÓ 
1960-as, 70-es években megjelent 
könyvek. Műszaki, tudományos, 
művészeti, útikönyvek, krimik. Ismert 
magyar és külföldi írók könyvei. Pl. 
Kittemberger Kálmán: Kelet-Afrika 
vadonjaiban. Ezermester ABC, A 
Hold kapujában, Csillagászati 
kisenciklopédia stb. Árak: 
megegyezés szerint. Érdeklődni a 06 
30/979-0411-es telefonszámon lehet. 
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KARÁCSONYI IDŐ MISERENDJE, PROGRAMJAI 

A Csépai Plébánia körzetben: 
2013. dec. 24. Kedd: 
16 ó.: Csépai templomban: a családok és 
kisgyermekek karácsonyt megnyitó ünnepsége 
21 ó.: Szelevényi templomban: karácsony éjjeli 
szentmise 
Csépai templomban: éjféli szentmise 
2013. dec. 25. Szerda: urunk születése 
9 ó.: Csépai templomban: ünnepi szentmise 
(Parancsolt ünnep!) 
11 ó.: Szelevényi templomban: ünnepi szentmise 
(Parancsolt ünnep!) 
2013. dec. 26. Csütörtök: Szt. István első vértanú 
9 ó.: Csépai templomban: szentmise (Tanácsolt 
ünnep!) 
11 ó.: Tiszaugi kápolnában: ünnepi szentmise 
(Parancsolt ünnep!) 

15 ó.:  Tiszasasi kápolnában: ünnepi szentmise 
(Parancsolt ünnep!) 
2013. dec. 29. Szent Család Vasárnapja: 
Szentmisék a szokásos vasárnapi időpontokban! 
2013. dec. 31. Kedd: 
14 ó.: Tiszaugi kápolnában: Mária Istenanyasága 
(Parancsolt ünnep!) szentmise 
16 ó.: Szelevényi templomban: év végi hálaadó 
szentmise 
18 ó.: Csépai templomban: év végi hálaadó 
szentmise 
2014. jan. 1. Szerda: 
9 ó.: Csépai templomban: Mária Istenanyasága 
(Parancsolt ünnep!) szentmise 
11 ó.: Szelevényi templomban: Mária 
Istenanyasága (Parancsolt ünnep!) szentmise 
15 ó.: Tiszasasi kápolnában: Mária Istenanyasága 
(Parancsolt ünnep!) szentmise

 
Sajtóközlemény 

2013. november 6-án tartott 
sajtótájékoztatón jelentettük be Sági 
István országgyűlési 
képviselőtársammal, hogy sok 
évtizedes várakozás után végre 
elkezdődik a Tiszaföldvár és Mezőtúr 
közötti út teljes felújítása. Az első 
ütemben Tiszaföldvártól Mezőhékig 
történik meg a felújítás 10 
kilométeren, aminek a befejezése 
után a kivitelező cég tájékoztatása 
szerint november végére már új 
aszfalton közlekedhetnek az autósok. 
Második ütemben 2014. március 15-

én kezdődik a Mezőtúrtól Mezőhék 
irányába tartó szakasz felújítása, 
amely 6,7 km-en jelenti az út 
újjáépítését. 
A kivitelezőtől kapott információk 
alapján elmondhatjuk, hogy több 
helyen a teljes útalap ki lesz cserélve, 
valamint az érintett szakaszokon egy 
réteg marás, és egy réteg új aszfalt 
kerül beépítésre. 
A kivitelezés idejére türelmet és 
megértést kérünk az autósoktól, az 
építéssel járó esetleges 
kellemetlenségeket illetően.  

Köszönettel tartozunk minden 
magyar embernek, akik 
erőfeszítéseikkel és munkájukkal 
elérték, hogy hasonló fejlesztések 
indulnak az ország több pontján és 
miután Magyarország jobban teljesít, 
mint a szocialista-liberális 
kormányok idején, ezért a jövőben is 
több pozitív változás várható a 
térségünkben! 

Boldog István 
képviselő

 
Javában zajlik a hulladéklerakók rekultivációja a Tiszazugban és Szolnok térségében 
„A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki 
hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések 
szilárdhulladék lerakóinak rekultivációs programja” 
KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 számú Európai Uniós 
pályázat segítségével a nyár folyamán 17 településen 
fizikálisan is elkezdődött a felhagyott szemétlerakók 
rekultivációja. A helyszíneken folyamatos egyeztetések 
mellett, az ütemterveknek megfelelően halad a projekt 
megvalósítása.   
Az pályázat keretein belül, 2.451.057.590,- Ft támogatást 
nyert a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok 
Hulladékrekultivációs Társulása a projekt 
megvalósítására. A támogatási intenzitás 100%, amelyet 
önrésszel nem kell kiegészíteni.  
A projekt keretében 17 település felhagyott 
szilárdhulladék lerakóját rekultiválják szakszerűen, 
hosszútávon is elősegítve, hogy a projektben résztvevő 
települések közigazgatási területén található 
hulladéklerakók a jövőben ne szennyezhessék a talajt és a 

vízbázisokat. A munkálatok várhatóan 2014 májusáig 
tartanak.  
A projekt friss hírei elérhetők a www.zoldutatazoldnek.hu 
weboldalon. 
Projektadatok: 
Projekt megnevezése: „A Szelevényi és az egykori 
Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez 
tartozó települések szilárdhulladék lerakóinak 
rekultivációs programja” 
Projekt azonosító száma: KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-
0002 
Támogatási konstrukció: KEOP-2011-2.3.0 Települési 
szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű 
rekultivációs programok 
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 
Budapest, Wesselényi u. 20-22, Infovonal: 06 40 638-638 
(474-9180), Honlap: www.nfu.hu 
A támogatás összege: 2.451.057.590,- Ft    
Támogatási intenzitás: az elszámolható bruttó összköltség 
100 %-a.

 


