KÍVÁNUNK VALAMENNYI OLVASÓNKNAK BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT,
ÉS SZERETETBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET!
Karácsony
Karácsony napja s szállong a hó.
Fehérbe öltözik e téli évutó.
Gondviselő készülődik, hogy benézzen hozzátok
s a szeretet hónapjában - egymással emberek- vajon, hogy is álltok!
De mit lát, néha csak felnőttnek való.
Az utcán szürke emberek s mind rohanó.
Papíron a lista… végre, két napra megálljon a világ!
Angyalaik kisvasúton s fölöttük fenyőág.
Két nap a szeretetért lelkünkben ismét, gyermekként.
Beköltözni újra e percekbe felöltözni, rég volt… szív melegbe.
Temetni holnapig gondot, borút
S fonni végtelen ölelő koszorút.
Adjon az Isten, hát hosszú időt
Szeretetben gazdag szenvedőt!
Gyertyaláng gyúljék lelkünkben
Lobbanjon tűz, szeretteinkben.
Gyermekként játszani, boldogan mi jóra való!
Mennyből az angyal… s szállong a hó.
Bíró Balázs Gábor,
a Sziluett Művészeti és Alkotói
Egyesület tagja
A SZILUETT MŰVÉSZETI ÉS ALKOTÓI EGYESÜLET szerint
„Isteni szikra a gondolat, a szó, az írás, alkotás, mint
önkifejezés = Művészet!”
A Művészet, a Zene és az Irodalom egyesítő szeretete szólított fel arra
a közös elhatározásra, hogy terveink, vágyaink megvalósítása
érdekében egyesületté alakulva jegyeztessük be nevünket, mintegy
hivatalos formát öltve ez által. Művészeti és alkotói tevékenységünk a mi „sziluettünk” saját
előadásban. A „Sziluett palettáról” tanúskodnak az egyetemes tárlatainkon bemutatott olajjal,
akrillal készült festmények, „Vitorlaképek”, festői és népi motívumokkal készülő „csipketojás”műalkotások. Az egyesület célja a magyar kultúra értékeinek ápolása az irodalom nyelvén,
egyéni alkotói képességek kibontakoztatása, írásaink, alkotásaink kiadványokban történő
megjelentetése, fiatalok érdeklődésének felkeltése, az irodalom szeretetének átadása,
hagyományaink és értékeink megőrzésének művészi kifejezése, intézmények felkérésére,
kiállítással egybekötött zenés irodalmi előadások vállalása, prózák, balladák, színpadi
megjelenítése, humoros fellépések, műsoros látogatás különféle ünnepek és évfordulók
alkalmából. A Sziluett Művészeti és Alkotói Egyesület továbbra is méltóképpen hirdeti a
művészet és az irodalom jegyében a Magyar szó értékét, az irodalom szépségét és fontosságát
mivel „A művészet olyan, mint a gyertya lángja, mely osztja fényét, de mégse
veszti erejét!”
Kari Erzsébet Zsóka
elnök

MEGNYERTÉK A HARCOT
HARCOSOK A REMÉNY ARCAI című fotókiállítás
A ROSZ Napraforgó klub 20 éves évfordulóját egy kiállítással
ünnepeltük meg, amit az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Erkel
termében rendeztünk.
A kiállítást megnyitotta Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő.
Beszédet mondott a ROSZ részéről Váczi Attiláné.

Balról Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő,
Simon Beáta klubvezető

Jobbról Váczi Attiláné, és akik az arcukat adták ehhez a
projekthez

A kiállítás Nyíregyházáról indult, megálmodója Mikitovics Nóra, a nyíregyházi Korzó
marketing vezetője. 18 emberről készültek a képek. Tizennyolc ember, akiknek közös a sorsa,
mert mindannyian megvívták harcukat a rákkal.
Mindnyájukat új helyzet elé állították, hogy a maguk emberi
szépségében tündököljenek, és szakítva a küzdelmes
hétköznapokkal, mosolyt csalva az arcukra erősítsék meg
bennük, és minden sorstársukban a reményt a gyógyulásra.
Csodás átalakulásukat és a felejthetetlen pillanatot, amikor
először látták meg magukat a tükörben, Janics Attila
fotográfus kapta lencsevégre.
A projektet sokan segítették: sminkesek, fodrászok és a
Móricz Zsigmond Színház csapata is. A képeket pedig
maguk az alanyok sem láthatták egészen az első tárlat
megnyitóján történt leleplezésekig.
Az alapötletet egy külföldi film adta, ami hasonlóképpen dolgozta fel a rákból kigyógyultak
történeteit.
A remény boldogságot sugárzó arcaiból állították össze a kiállítás, és egy fotóalbum anyagát.
A képeket látva, mi is velük együtt hisszük, hogy mindig van
remény!
MEGNYERTÉK A HARCOT
Szeretnénk ezzel a kampánnyal segíteni azoknak, akik szembesülnek a
helyzettel és nagyon nagy szükségük van arra, hogy támogatást kapjanak,
és pozitív példákat lássanak.
Simon Beáta
Klubvezető, Szolnok

TÁJÉKOZTATÓ
a települési lakásfenntartási támogatásról
A települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit, a támogatás mértékét, a
folyósítás szabályait Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról
szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személynek, családnak az általuk
lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik - elsősorban a fűtésköltség viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A települési lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételei
A települési lakásfenntartási támogatás a Szolnok városában bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező albérlő, bérlő, lakáshasználó, lakástulajdonos, haszonélvező,
özvegyi jogot élvező kérelmezőre terjed ki, aki életvitelszerűen a kérelemben feltüntetett Szolnok közigazgatási területén lévő - lakásban lakik.
Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult a kérelmező, ha a lakásfenntartás havi
költsége eléri a háztartásban élők összjövedelmének 25 %-át és az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
egyszemélyes háztartás esetén 250 %-át (71 250 Ft-ot), két személy együttélése esetén 225 %át (64 125 Ft-ot), három vagy több személy együttélése esetén 200 %-át (57 000 Ft-ot).
A lakásfenntartási kiadások körében a jogosultság megállapításához teljes mértékben
figyelembe vehető kiadások: albérleti díj, lakbér, közös költség, távhő- és melegvíz-szolgáltatási
díj, gázdíj, egyéb fűtési mód költsége, víz- és csatornahasználati díj, villamosenergia díja,
hulladékkezelési díj, szennyvízszippantás költsége, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő
részlete.
A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a)
2 500 Ft, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 225%-át (64 125 Ft-ot) meghaladja,
b)
3 500 Ft, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át (57 000 Ft-ot) meghaladja, de nem haladja meg a 225%-át
(64 125 Ft-ot),
c)
4 500 Ft, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át (57 000 Ft-ot) nem haladja meg.
A települési lakásfenntartási támogatás időtartama
A polgármester a települési lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától egy évre állapítja meg.
A települési lakásfenntartási támogatás folyósítása
A települési lakásfenntartási támogatás utalása távfűtéses és gázfűtéses lakásban lakó
kérelmezők esetén a közüzemi és szolgáltatói díjakat beszedni jogosult szervek számlájára a
kérelmező díjának csökkentésére kerül átutalásra a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. Egyéb
fűtési módozatú lakásban lakó kérelmezők, valamint albérlők esetén a települési
lakásfenntartási támogatás utalása postai úton, illetve a kérelmező folyószámlájára történik a
tárgyhót követő hónap 5. napjáig.
Kérelem benyújtása
A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány beszerezhető Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 1., Telefon:
56/503-586, 56/503-582, ügyfélfogadási idő: hétfő: 13-16-ig, szerda: 8-16-ig, péntek: 8-12-ig),
illetve a Belvárosi Ügyfélközpontnál (Szolnok, Kossuth tér 9.). A kitöltött kérelem év közben

folyamatosan - a szükséges igazolásokkal felszerelve - Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be ügyfélfogadási időben,
illetve postai úton. A kérelemhez csatolni kell a nyomtatvány 4. oldalán felsorolt igazolásokat
(jövedelemigazolást, a lakásfenntartási költséget igazoló számlákat, stb.)
MESE A NAGYSZÜLŐI SZERETETRŐL
Lázár Ervin: Nagyapa meg a csillagok
Nagyapa napközben olyan, mint minden más öregember. Azaz egészen mégsem olyan, mert
fütyörészni szokott, és beszélget az almafáival. Kedveseket mondhat nekik, mert az almafák
majdnem mindig mosolygósak. De hát ezt nem furcsállotta Babó Titti, mert ha egy kicsit
odafigyelt, ő maga is tudott az almafákkal beszélgetni. Egyszerű ez annak, aki tud almafául.
Márpedig ők tudtak, Nagyapa is meg Babó Titti is. Azt nem értette Babó Titti, hogy éjszakánként
hova tűnik Nagyapa. Mert Nagyapa minden áldott este fogott egy hosszú létrát, kalapácsot meg
szöget tett a zsebébe, és elindult valamerre. Azt sem tudta Titti, mikor szokott Nagyapa a
létrával hazajönni, mert addigra mindig elaludt. Reggelente néhányszor kérdezte, hogy merre
járt az éjszaka, de Nagyapa csak mosolygott a bajusza alatt… Még szerencse, hogy Mikkamakka
gyakran meglátogatta Babó Tittit. Mert ismeretes, hogy Mikkamakka gyakran meglátogatta
Babó Tittit. Mert ismeretes, hogy Mikkamakka majdnem mindent tud. Avagy: majdnem tud
mindent. Esetleg: mindent majdnem tud. Megkérdezte hát tőle Titti, tudja-e, hova jár éjszaka
Nagyapa.
- Hát te nem tudod – ámuldozott Mikkamakka.
- Nem – mondta Titti.
- Na jó, elmagyarázom neked. Láttál már csillagos eget?
- Persze.
- Azt is láttad már, hogy időnként egy-egy csillag leesik?
- Láttam, azok a hulló csillagok.
- És mindennap több is leesik. Igaz-e? – folytatta Mikkamakka.
- Igaz… ez azt jelenti, hogy egyszer csak elfogynak az égről a csillagok? – ijedt meg Babó
Titti.
- Na látod – mosolyodott el fölényesen Mikkamakka. – Azt gondolod, hogy mindennap
kevesebb csillag van az égen?
- Én aztán nem.
- Nem is gondolhatod, mert nincs kevesebb.
- Bár nem egészen értem – komorodott el Babó Titti. – Mindennap leesik egy csomó, még
sincs kevesebb?!
- De nincs ám! Mert Nagyapa minden éjjel összeszedi a lehullott csillagokat, a létráján
fölmászik az égig, és szépen visszaszögezi mindeniket. Babó Titti szájtátva hallgatta
Mikkamakkát, csak nagy sokára ocsúdott ámulatából.
- És mi lesz – kérdezte suttogva -, mi lesz, ha Nagyapa meghal?
- Ó, te bikfic – nézett rá megrovóan Mikkamakka -, hát nem tudod, hogy Nagyapa sohasem
hal meg? Az lehet, hogy egyszer majd nem jár ki az almafáival beszélgetni. Meg talán
veled se beszélget, velem se. De minden éjjel veszi a létráját, összeszedi a lehullott
csillagokat, és mind visszaszegzi az égre. Mindörökké, a világ végezetéig.
- Bizony, Babó Titti, ilyen Nagyapád van!

