


Első kézből...
Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 
Kedves Olvasókat!

Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot és 
minden Kedves Olvasót Újszilvás közéletében történt té-
nyekről, eseményekről. 

Elsőként folyamatban lévő beruházásunkról szeretnék 
számot adni, nevezetesen arról, hogy a sportkomplexumunk, 
a sportpályánk területén lévő, az Újszilvás Központi Sport 
Egyesülettel közös fejlesztések jelenlegi állapota milyen stá-
diumban van. Arról adhatok számot, hogy a Leader pályázat 
keretén belül létrehozott lelátók teljes egészében elkészül-
tek, a salakpálya felújítása megtörtént, ennek az átadása és 
az elszámolás benyújtása megtörtént a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal felé. 

Tudjuk azt, hogy ezen pályázat keretén belül több mint 
kettő millió forint értékű sporteszköz és sporthoz használa-
tos egyéb kiegészítők beszerzése is már megtörtént ebben az 
évben. A sportépület első ütemének társasági adóból történő 
felújítása a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Szer-
vezetének támogató határozata alapján az első ütem végéhez 
értünk, és a második ütemre vonatkozóan bent lévő pályáza-
tunkról pedig várjuk az eredményt, melynek az elnyerésében 
bizakodunk. A sportépület tető alatt van, és annak vakolása, 
szigetelése történik, mint utolsó fázis, és ezt követően, pe-
dig az épület befejezése a második fázisban fog megtörténni, 
reményeink szerint hozzávetőleg, november végére ennek a 
beruházásnak teljesen készen kell lennie, abban az esetben, 
ha a Magyar Labdarúgó Szövetség, az MLSZ Pest megyei 
Szervezete meghozza a második támogató határozatát is rö-

vid időn belül. Az Önkormányzat által a Magyar Labdarú-
gó Szövetséghez beadott pályázat pozitív elbírálást kapott, 
ennek eredményeképpen még ebben az évben megépülhet a 
salakos gyakorló pálya mellett egy 20X40 méteres műfüves 
pálya, aminek az összértéke 30 millió forint. Ennek az ösz-
szegnek a 25%-át reményeink szerint a település vállalko-
zóinak részbeni támogatásával az Önkormányzat biztosítja.

Reméljük, hogy ezek az infrastrukturális fejlesztések je-
lentősen hozzájárulnak a gyerekek és a falu sportolni vágyó 
lakosainak minél magasabb színvonalon történő sportolásá-
hoz, szabadidejük hasznos eltöltéséhez.

Arról is számot kell hogy adjak a Tisztelt Lakosságnak, 
hogy mint ismeretes és a tájékoztatások szerint több nem-
zetközi projektben részt veszünk és ezúton szeretnék arról 
beszámolni, a Leonardo da Vinci projekt amely az aktív 
idős korral foglalkozik, vagyis az  idősebb korosztályt ho-
gyan tudjuk hasznossá tenni és hogyan tudjuk aktívan be-
vonni a gazdaságba és a társadalomba. Ennek a nemzetközi 
tapasztalatcseréje, az ezzel járó nemzetközi konferenciákon 
való részvétel utolsó helyszíne Prágában volt június elején, 
amelyen részt vettünk. Ezzel ez a nemzetközi projekt befe-
jeződött. Az erről készült anyagot az interneten, Újszilvás 
honlapján meg fogjuk jeleníteni, hogy a nemzetközi tapasz-
talatcsere eredményeképpen a magyar minisztériumok, ezál-
tal majd a magyar önkormányzatok és egyéb állami szervek, 
tudják majd hasznosítani a tanulmányt. 

Tudjuk még egy másik programban is részt veszünk, ne-
vezetesen a TERRE nevű projektben, amely pedig a megúju-
ló energia felhasználás, európai szintű tapasztalatcseréjével 
kapcsolatos. Ebben az évben még Ausztriában lesz konfe-
rencia, és Nagybányán, valamint Nandlstadban, a testvérte-
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lepülésünkön. Ezekkel a nemzetközi projektekkel kapcso-
latosan ezen településekre kell még kötelezően elutaznunk. 
Mint ahogyan számot adtunk idáig is az Európai Unió ál-
tal adott pénzösszegeknek általában a fele az amely elfogy 
az utazások során a kötelező részvétel során és a projektek 
során bevonandó szakértők költségeire, a másik felét meg 
tudja takarítani önkormányzatunk és hasznos célokra tudja a 
Képviselő-testület az egyedi döntéseivel és a költségvetésén 
keresztül felhasználni a falu javára. Ezen projekteken belül 
sikerült megtakarítani annak az útnak a költségét is, amely-
re a testvértelepülésünk, Nandlstadt hívott meg Bennünket 
a júniusi hónapban.  Meghívták a Képviselő-testületet a két 
éves beruházásuk átadó időpontjára, a sportcsarnok és in-
tézményeinek nagyszabású átadó ünnepségére. Ezen utazás 
keretein belül az ott tartózkodásunk egyik délutánján egy 
„magyar délutánt” sikerült megvalósítanunk. Megkóstoltat-
tuk a magyar ízeket és a magyar vendégszeretetet, valamint 
bemutattuk a magyar attitüdöket a német testvértelepülésünk 
lakossága számára, nem kis sikert aratva ezzel. 

A következőkben a Leader pályázatokban beadott té-
maköröket szeretném ismertetni: Együttműködésben pá-
lyázatot nyújottunk be a Széchenyi István Általános Iskola 
Alapítványával az újszilvási egészségvédelem, azaz a beteg-
ségek megelőzésére irányuló egészségvédelmi, szűrőnapok 
megtartására. 

Az Újszilvás Központi Sport Egyesülettel együtt együtt-
működésben adtuk be a leendő sportcentrumunknak a fej-
lesztését szolgáló komoly sporteszközbeszerzést, amely a 
fitneszteremben, illetve a kondicionáló teremben adna meg-
felelő felszereltséget, illetve a sportpályának a tér megvi-
lágításának takarékosabb üzemmódjára történő áttérést, 
valamint a világítás kibővítését a pálya másik felére vonat-
kozóan.

Mind e mellett a Polgárőr Szervezettel együttműködés-
ben pedig, Újszilvás térmegfigyelő kamera rendszerének az 
első fázisára adtunk be pályázatot, amellyel már a központi 

szerver megvásárlása történne, valamint két nagyon komoly 
minőségű állandóan működő rendszám leolvasó és felismerő 
kamera elhelyezése kerülne kiépítésre a településen. Majd a 
későbbiekben pedig, ahogyan több pénzünk lesz, illetve egy 
következő fázisban, annak kiegészítéseképpen bővítésre ke-
rülhet akár 10, vagy több kamerára is a település teljes egé-
szében, s onnantól kezdve a bűncselekmények még jobban 
megakadályozhatóak, és felderíthetőek lesznek a település 
területén. 

Az önkormányzatunk egy másik témakörben a Vásártér-
nek, mint rendezvényhelyszínnek a fejlesztését is megcéloz-
ta Leader pályázat keretén belül, amelyben egy új színpad 
kerülne megépítésre a vásártéren, valamint annak a térség-
nek egy új trafóval történő ellátásával megerősödne a Jegesi 
település rész áramellátása, biztonsága. 
És egy utolsó pályázat, amelyet szintén Leader pályázat ke-
retén belül a Sanamed Kft-vel nyújtottunk be, a Jegesi Isko-
lának öregek otthonává történő átalakítására vonatkozóan, 
amely az első fázisa lenne az átalakításnak. Bízunk abban, 
hogy ezek a pályázatok, mivel magas szintűen történtek el-
készítésre, bízunk annak sikeres elnyerésében és megvalósí-
tásában, amely minden fentebb vázolt téma területén, Képvi-
selő-testületünk igen hasznosnak ítéli meg ezeket a pályázati 
célokat.

Örömmel tájékoztathatom Önöket arról is, hogy pályá-
zatot nyújtott be Önkormányzatunk a 3 legnagyobb intéz-
ménytetőnek napelemmel való ellátására.  A pályázatban, 
az Általános Iskola, az Óvoda, és a Faluháza épületének 
délibb tetősíkja kerülne ellátásra. A pályázat keretében 100 
%-os pályázati pénz elnyerését céloztuk meg, amely mintegy 
110 millió forint lenne. Bízunk a sikeres pályázati lehető-
ségben, hiszen ez már még egy komoly lépést jelentene az 
Önkormányzat könnyebb működésében, amely közvetlenül, 
és közvetetten is kihat majd az Újszilvásiak jobb életminő-
ségére is.

Ezúton tájékoztatom tisztelettel a Kedves Olvasókat, 
hogy önkormányzatunk elnyerte a falufejlesztés, falufel-
újítás pályázati keretéből a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal által nyújtandó Polgármesteri Hivatal fel-
újítása, korszerűsítése és teljes akadálymentesítése című 
beruházást, amelyre a községi önkormányzat 27 millió fo-
rintot nyert el, és ehhez több mint 5 millió forintot szükséges 
az önkormányzatunknak hozzátennie. Ezen pályázat keretén 
belül teljes külső és belső nyílászáró csere valósul meg, a 
polgármesteri hivatal teljes külső szigetelése és felső szige-
telése, valamint  a jelenleg régi elhasználódott elektromos 
vezetékek teljeskörű cseréje és biztonságossá, újjá alakítá-
sa, egy új biztonságtechnikai, informatikai hálózat kiépítése, 
egy új iroda és egy akadálymentes WC, mosdó hozzáépítése, 
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és akadálymentes bejárat, valamint kerítés, külső környezet, 
egy külső új színt kap, új burkolásokat, tehát egy teljes egész-
körű felújítását tudjuk megvalósítani a polgármesteri hiva-
talnak. Nem beszélve arról, hogy napkollektoros melegvizes 
ellátással, egy újabb megújuló energia felhasználással tesz-
szük környezetünket egészségesebbé. 

Örömmel tájékoztathatom arról Önöket, hogy mint ahogy 
a pályázatban is már jeleztem a Leader pályázatban, a Jegesi 
Általános Iskolából idősek gondozó otthonát, öreg otthont 
kívánunk létrehozni. A Testület kérte a kormányhivatal ve-
zetőjét, hogy abban tegyen közreműködést és adjon segítsé-
get, hogy 30 gondozottal és több mint 15 fő új alkalmazottal 
tudjuk majd bővíteni a lakosságnak ezt a fajta szolgáltatását, 
ellátását. Néhány napon belül meg kell hogy kapjuk a választ 
és az év második felében pedig, az év harmadik negyedévé-
ben pedig a felújítás elkezdődik a reményeink szerint.

Arról is számot tudok adni Önöknek, hogy a Kormány 
általi adósságkonszolidáció megtörtént Újszilváson is, mint 
ahogyan arról már előzetesen tájékoztattuk Önöket. Ezen 
újság további oldalán megtalálható a részletes bemutatása 
az adósságkonszolidációnak. Nagyon fontos kiemelni, hogy 
mivel pénztermelő beruházást valósítottunk meg a napelem 
beruházásával ezért különösen megvizsgálta a Kormány 
önkormányzatunkat az adósság konszolidáció előtt. A vizs-
gálat eredményeképpen 100 %-os adósságkonszolidációról 
döntött. Ugyanakkor, mint ahogy a bemutatásban fogják 
látni a számlavezető bankunk hibájából eredően 17 millió 
forint folyószámlahitel állomány azonban megmaradt az 
Önkormányzatnak, melyet úgy gondolunk, hogy mintegy 
kettő év alatt az önkormányzat ki fog törleszteni és teljes 
egészében nulla adóssága lesz a településnek. Ez a döntése 
a Kormánynak egyébként az 5000 lakos alatti települések 
esetén is és természetesen a nagyobb városokban tett adós-
ságkonszolidáció is történelmi jelentőségű dolog az ország 
önkormányzatai, és az ország élete szempontjából. Nagyon 
tiszteletreméltó az, ami ebben a kérdésben politikai szinten 
megtörtént, hiszen az állam kinyújtott kezei, csápjai az ön-
kormányzatok, ezért különösen fontos, hogy azok adóssága 

kezelhető legyen. Ezen időponttól kezdődően minden ön-
kormányzat az esetleges hitelfelvételéhez a Kormány hoz-
zájárulását kell, hogy kérje, melyet természetesen nem fog 
olyan könnyedén megkapni, ezáltal kordában lehet tartani az 
ország önkormányzatainak eladósodását.

Örömmel tájékoztathatom Önöket arról is, hogy ami-
kor már ezt újságot olvassák, el kell, hogy kezdődjön a 
csatornaberuházás első üteme ténylegesen is Településün-
kön is. Megérkezett a vízjogi létesítési engedély, amelynek 
történetéről már tájékoztattuk Önöket, nevezetesen arról, 
hogy azért, hogy Újszilváson vissza legyenek aszfaltozva 
azok az utak, amelyek pályázati pénzből épültek és még a 
fenntartási időszakuk él, ennek okán a vízjogi létesítési en-
gedély módosítását meg kellett támadnia önkormányzatunk-
nak, mert egyébként kihagyták volna ezt a feltételt a módosí-
tásból. Most megkaptuk a vízjogi létesítési engedélyt, és azt 
ígérte a kivitelező, hogy amikor már ezt az újságot olvassa a 
Tisztelt Lakosság, akkor a beruházás effektív beindul. Első 
üteme az Ady E. utca, Kölcsey F. utca és Rákóczi utca sza-
kasza, melyet követően a második fázisra is már bizonyo-
san meg fogjuk kapni az engedélyt, s tudják folyamatosan 
folytatni a beruházást. A Magyar Aszfalt, mint a konzorcium 
kivitelezője végzi a beruházást a településen. Ezúton is ké-
rek mindenkit, hogy még ha nagyon nehéz időszakot élünk 
is, akkor is próbáljanak minden erejükkel azon lenni, hogy 
teljesítsék a csatorna beruházás fizetendő terheit. Amennyi-
ben a fizetések nem indulnak el és nem történnek meg, nem 
kerülnek pótlásra, úgy erősen a jegyzői adók módjára történő 
behajtás beindul. Az esetleges sikertelen behajtás esetén pe-
dig az ingatlanra teherként rákerül járulékaival együtt a köte-
lezettség. Kérem vegyék ezt komolyan, erre a beruházásra is 
szükséges van a településnek, s sajnos ez ilyen közterhekkel 
jár. 

Ezúton tájékoztathatom örömmel Önöket arról is, hogy 
megújította gépjármű állományát egy új autóval Önkor-
mányzatunk. Nevezetesen a régi több mint 7 éves Peugeot 
Partner személygépkocsit értékesítettük nettó 1,5 millió fo-
rintért, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cé-
gének az ÚJKOM Kft. Tulajdonát képező Toyota Avensis /
fekete/ személygépkocsit szintén nettó 1,5 millió forintért, 
és így 1,2 millió forint hozzáadásával egy új Peugeot Part-
ner személygépkocsit vásárolt Önkormányzatunk. Az új autó 
dízel és alacsony fogyasztású, így nemcsak az értékterem-
téssel, de az üzemeltetéssel is hatékony intézkedést valósí-
tottunk meg. 

Ezúton tájékoztathatom Önöket arról is, hogy Győrné 
Balog Mária Újszilvás védőnője Tápiógyörgyén létesített 
munkaviszonyt védőnői állásban egy pályázati kiírás kap-
csán. Ennek a döntésnek következményeképpen a Képvise-
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lő-testületünk kiírta az új védőnőre vonatkozó álláshirdetést, 
melyre reményeink szerint legkésőbb szeptember 01-jei kez-
déssel új védőnő állhat munkába Újszilváson. Addig a he-
lyettesítést Győrné Balog Mária tovább folytatja augusztus 
31-ig. Kívánunk Neki jó munkát, az új feladat, az új terület 
ellátásában. 

Arról is szeretnék számot adni Önöknek, hogy a „Leg-
szebb konyhakert” pályázat eredményhirdetése az augusz-
tus 20-i ünnepség keretén belül fog megtörténni. Minden 
pályázót meghívunk, a mintegy 23 értékelt pályázatból na-
gyon sikeres és nagyon nagyszerű pályamunkákat, kerteket 
tudott a zsűri megvizsgálni és értékelni. A minőségi kony-
hakertek képekkel történő bemutatása meg fog történni az 
augusztus 20-i ünnepség folyamán, így aki csak teheti jöjjön 
el az augusztus 20-i ünnepségre és kísérje figyelemmel az ér-
tékelés szempontjait. Egyébként a zsűri elnöke a tápiószelei 
Növényi Diverzitás Központ igazgató asszonya volt, aki 
végzettségénél és beosztásánál fogva is komoly értékelési 
szempontokat biztosított a maga személyében is. Gratulá-
lunk a nyerteseknek és reméljük, hogy a jövő esztendőben 
még többen részt vesznek ebben a jövő tekintetében nem kis 
jelentőségű cél megfogalmazásában és végrehajtásában. Hi-
szen az a cél, hogy minél szebb, jobb konyhakertek legyenek 
Újszilváson, mindenki lássa el magát megfelelő gyümöl-
csökkel, zöldségekkel, amiben tudja azt, hogy nem egy mul-
tinacionális cégnél vásárolt növényt, zöldséget, gyümölcsöt 
eszik, erre kell törekednünk minél egészségesebb és a minél 
olcsóbban történő saját háztartás ellátására.

S végül, de nem utolsó sorban, szeretném a Tisztelt La-
kosságot invitálni a település Falunapjára, amelyet most 
augusztus 17-én szombaton fogunk tartani. Igyekeztünk 
olyan széleskörű palettával az Önök rendelkezésére állni, 
hogy tudjunk Önöknek egy szép napot szerezni ebben a ne-
héz, dolgos világban. Igyekeztünk minden rétegnek megfe-
lelő ingyenes műsorokat, és ingyenes egyéb szolgáltatásokat 
biztosítani. Várjuk Önöket szeretettel és kérjük jöjjenek el, 
és tiszteljenek meg jelenlétükkel minél többen. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket:    

                               Dr. Petrányi Csaba
polgármester

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS
Az állam 100 %-ban vállalta át az Önkormányzat adós-
ságát!

Örömmel vettük, az Országgyűlés azon döntését, mely 
szerint az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési 
támogatást nyújt az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó 
önkormányzatok adósságállományának teljes visszafizetésé-
hez.

A Kormány döntése alapján azonban Újszilvás Község 
Önkormányzata azon települések közé került, melyek eseté-
ben az adósságállományt csökkentett mértékben vállalja át 
az állam. 

Kérelemmel fordultunk Tállai András Önkormányzati 
Államtitkár Úrhoz és kértük, hogy szeretnénk, ha újragondo-
lásra bocsátanák önkormányzatunk adósságátvállalását (te-
kintettel arra, hogy példa értékű forrás felhasználás történt)           

és annak teljes konszolidációját vállalná át az állam.
Kérelmünkben megfogalmaztuk, hogy a mintegy 2860 

főt számláló kis településünk az elmúlt hat évben hazai és 
Európai Uniós forrásokból mintegy 2.7 milliárd támogatást 
kapott, és 896 millió forint saját erő biztosításával, mint-
egy 3,5 milliárd összértékű fejlesztési beruházást hajtott 
végre. Az elmúlt évek racionális intézkedéseivel és fejlesz-
tési megoldásaival az ország egyik legfejlettebb és legkülön-
legesebb településévé váltunk. 

Fejlesztéseink eredményeként 2012-ben elnyertük a Bel-
ügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium által 
közösen meghirdetett Magyarországi Falumegújítási Díjat, 
és így Újszilvás képviselhette Magyarországot Ausztriában 
az európai megmérettetésen, melynek eredményeként Új-
szilvás az „Európai Falumegújítási Díj I. kategóriájának 4. 
helyezettjeként, kimagasló minőségű falumegújítás eredmé-
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nyeiért kitüntetésben részesült. 
Településünk élen jár a megújuló energia hasznosítás 

terén és a településfejlesztési célként megfogalmazott ener-
giafüggetlenség elérése érdekében jelentős lépéseket tett a 
vízmű megújításával, a geotermikus energiahasznosítással 
és a naperőmű megépítésével. 

Fejlesztések során az a cél vezérelt bennünket, hogy az 
ország mintegy 2/3-át lefedő vidék, melynek egyik telepü-
lése Újszilvás, minél magasabb színvonalú életfeltételeket 
tudjon biztosítani a vidék polgárai számára.

Nagyon fontosnak tartottuk megemlíteni, hogy önkor-
mányzatunk nem élte fel a kötvényt, értékteremtő, termelő, 
vagy megtakarítást eredményező beruházásokra fordította, 
számolva annak visszatörlesztésével. Bizonyította ezt az is, 
hogy a 300 milliós kötvényből 2012. december 12-én 125 
millió forint óvadéki betétként volt elhelyezve. Úgy gondol-
tuk, hogy egy jövő-orientált, értékteremtő önkormányzati 
gazdálkodást igyekeztünk folytatni és a kibocsátott kötvény 
vonatkozásában is egy felelősségteljes gazdálkodást végez-
tünk. Más településekkel szemben nem jutalmak, felhal-
mozódott adósságok vagy szállítói tartozások kifizetésére 
fordítottuk, hanem igyekeztünk jövőt, értéket teremteni te-
lepülésünk számára.

Kérelmünkre a Kormány úgy döntött, hogy Újszilvás 

Község Önkormányzat adósságállományát 100 %-ban átvál-
lalja.  

Az adósság átvállalás végrehajtása során a 2012. dec-
ember 12.-én fennállt, a 2012. december 28-án számított 
járulékokkal növelt adósság került figyelembe vételre. Az 
Önkormányzatunknak a 2012. december 12.-én fennálló 
adósságállománya 20 millió Ft-al csökkent mikorra a kon-
szolidációra került a sor, mivel a Raiffeisen Bank Zrt. az 
óvadéki betét összegéből egyenlítette ki az önkormányzat 
folyószámlahitelét. Igaz, hogy csökkent 20 millió Ft-al az 
Önkormányzat 2012. december 12ei adósságállománya, de 
20 millióval csökkent az óvadéki betét összege is.

Azonban a 2012. évi költségvetési törvény szabályozása 
alapján az Önkormányzatnak a 2012. december 12-én fenn-
álló óvadéki betét összegét kellett kötelezően a magyar állam 
számlájára átutalni, ami viszont a folyószámlahitel visszafi-
zetéséből adódóan már20 millió Ft-al kevesebb volt. Ahhoz, 
hogy az önkormányzat eleget tudjon tenni a magyar állam 
felé, a befizetési kötelezettségének, 17 millió forint éven be-
lüli rövidlejáratú rulírozó hitel felvételére kényszerült. Így 
annak ellenére, hogy a teljes hitelállományunk kiváltásra 
került, 17 millió forint hitele maradt az önkormányzatnak.

Az átvállalt hitel számokban:

Hitelező neve

Törlesztési célú támogatással érintett 
adósság összege Deviza-

nem
Államnak befizetett 

óvadék összege

Raiffeisen Bank 0,00 HUF
Raiffeisen Bank 10 674 116,00 HUF
Raiffeisen Bank 4 071 600,00 HUF
Raiffeisen Bank 1 597 085,44 CHF 125 918 859,67
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. 120 706 667,00 HUF
Összesen HUF-ban 520 445 799,17 125 918 859,67

Nemzeti Eszközkezelő program a bajba jutott laká-
sukat fizetni nem tudóknak!

Jogosultsági feltételek

A NET program jogszabályok által meghatározott feltét-
elei közt többféle elem is szerepel. A feltételek egy része az 

ingatlanra és a hitel összegére, egy másik része a szociális rá-
szorultságra vonatkozik. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. csak 
akkor vásárolhatja meg az ingatlant, ha az összes feltétel tel-
jesül. A jogszabályi feltételektől eltérni nem lehet.

A törvényi feltételek meglétét a hitelt nyújtó bank ellen-
őrzi.
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A törlesztési célú támogatással érintett adósság 
(520.445.799,-Ft) összegét természetesen csökkentette az 
a 125.918.859,-Ft, melyet az Önkormányzat a magyar ál-

lamnak beutalt, mint megtakarított óvadéki betétet. Ennek 
megfelelően a magyar állam ténylegesen 394.526.940,-Ft hi-
telállományt vállalt át Újszilvás Község Önkormányzatától.



Milyen feltételek vonatkoznak az ingatlanra és a jelzálog-
hitelre?

• az ingatlan forgalmi értéke Budapesten és a me-
gyei jogú városokban a jelzáloghitel-szerződés megkötése-
kor nem haladta meg a 20 millió forintot; egyéb települése-
ken a 15 millió forintot

• a banktól kapott kölcsön összege a hitelszerződés 
megkötésekor az ingatlan forgalmi értékének a 25 és 80 
százaléka közé esett, állami készfizető kezességvállalás 
esetében elérhette a 100 százalékot

• 2013. január 1-jén a hiteladós a lakáshitel-tartozását 
legalább 180 napja nem törleszti, ideértve a 2013. január 
1-jét megelőzően áthidaló kölcsön nyújtásával finanszírozott 
jelzáloghitel-szerződésből eredő késedelmes tartozást is, ha 
az áthidaló kölcsönszerződésből eredő tartozás 2013. január 
1-jén fennállt

• a jelzáloghitel-szerződést 2009. december 30. 
előtt kötötték (áthidaló kölcsön esetében, az áthidaló köl-
csönszerződést 2013. január 1-jét megelőzően kötötték)

• a lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartásban la-
kóházként, lakásként vagy tanyaként szerepel (beleértve az 
osztatlan közös tulajdonban álló, de önállóan is forgalomké-
pes ingatlant)

• a jelzáloghitel fedezetét a megvásárlásra felajánlott 
lakóingatlanon kívül más lakóingatlan nem képezi

Melyek a szociális rászorultsági, valamint a lakáshaszná-
latra vonatkozó feltételek?

A hiteladós zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban 
élő hozzátartozója (hozzátartozónak minősül a házastárs, 
élettárs, szülő, gyermek, örökbefogadott-, mostoha-, nevelt 
gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő):

• jegyző/járási hivatal által megállapított ápolási 
díjban részesül (melynek formája: súlyosan fogyatékos 
személy ápolása vagy tartósan beteg, 18 éven alatti személy 
ápolása, ide nem értve az önkormányzat képviselő testülete 
által megállapított ápolási díjat);

   vagy

• saját jogú nyugellátásban vagy megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásában (rehabilitációs 
ellátás, rokkantsági ellátás) részesül;

   vagy

A hiteladós/ zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban 
élő házastársa, vagy élettársa legalább egy, családi pótlékra 
jogosító gyermeket nevel, akire tekintettel családi pótlékra 
jogosult 
   és

a hiteladós vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozója

 o  rendszeres szociális segélyben vagy

 o  foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy

 o  lakásfenntartási támogatásban részesül vagy

 o  közfoglalkoztatási jogviszonyban áll vagy

 o  a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyer 
     mekvédelmi kedvezményben részesül.
 
• a hiteladós/ zálogkötelezett állandó lakcíme 2011. 
szeptember 28-án és azt követően folyamatosan a hitel fede-
zetéül szolgáló, megvételre felajánlott lakóingatlan;

• a hiteladósnak/ zálogkötelezettnek a felajánlott in-
gatlanon kívül nincs más ingatlanon használati joga.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a települési önkormány-
zat képviselőtestülete által megállapított, a „18 éven felüli 
tartósan beteg hozzátartozó ápolása” jogcímen folyósított 
ápolási díj nem jogosít fel a Nemzeti Eszközkezelő program-
jában történő részvételre, és az úgynevezett „hozzátartozói 
nyugellátásban” részesülők sem jogosultak a programban 
részt venni.

Ügyintézés menete

A NET programhoz az a nehéz helyzetbe került hitel-
adós csatlakozhat, akinek az ingatlanára, a hitelére, vala-
mint a szociális helyzetére vonatkozó jogszabályi feltételek 
egyidejűleg teljesülnek.

Hogyan lehet bekerülni a Nemzeti Eszközkezelő program-
jába?

A súlyos helyzetbe került, szociálisan rászorult hiteladó-
sok a hitelt nyújtó pénzügyi intézménynél (bank, faktoring 
társaság vagy követeléskezelő) kezdeményezhetik azt, hogy 
bekerüljenek a programba.

Milyen igazolásokra lehet szükség?

Az alábbiakban felsoroljuk, hogy a szociális rászorultsá-
got miként lehet igazolni. Az igazolások kiállításának idő-
pontjától számítva 30 nap áll rendelkezésre a szándéknyilat-
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kozat benyújtásáig.

A települési önkormányzat jegyzője az alábbiakról állít 
ki igazolást:

•  rendszeres szociális segély

•  foglalkoztatást helyettesítő támogatás

•  lakásfenntartási támogatás

•  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Az ápolási díjra való jogosultságot a járási hivatal iga-
zolja.

A Magyar Államkincstár azt igazolja, hogy a háztartás-
ban legalább egy, családi pótlékra jogosító gyermeket nevel-
nek.

A közfoglalkoztató a foglalkoztatási szerződés másolatát 
hitelesíti.

A saját jogú nyugellátásban vagy megváltozott munka-
képességűek ellátásában részesülők az ellátást megállapító 
határozattal vagy az ellátás évenkénti rendszeres emelésé-
ről szóló értesítéssel vagy a folyósított ellátás törzsszámáról 
szóló igazolással és

•  postai kifizetés esetén az erről szóló szelvénnyel  
  vagy

•  átutalás esetén bankszámlakivonattal

igazolhatják a jogosultságukat.

Hol lehet ügyet intézni?

Az ügyintézés helye minden esetben a hitelt folyósító 
bank, vagy követeléskezelő fiókja (az ügyintézést tehát nem 
a Nemzeti Eszközkezelőnél kell kezdeményezni). Az ügy-
intézés lehetséges az ország bármely részén. Az ügyintézés 
megkezdéséhez szándéknyilatkozatot kell aláírnia. A tör-
vényben meghatározott, szociális rászorultságot bizonyító, 
30 napnál nem régebbi igazolásokat be kell majd vinnie a 
bankfiókba, ahol megvizsgálják, hogy a jogosultsági feltéte-
leknek megfelel, vagy sem.

Mikor lehet elkezdeni az ügyintézést?

A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény írásban tájékoztatja 
Önt arról, hogy a rendelkezésére álló információk szerint 
(tehát a hitelszerződés és ingatlan alapján) valószínűsíthető, 
hogy megfelel a törvényi feltételeknek.

A bank, vagy követeléskezelő levelétől függetlenül Ön 
is kezdeményezheti a programba kerülést. Ha szeretne be-

kerülni a Nemzeti Eszközkezelő programjába, akkor keresse 
fel az Önnek hitelt nyújtó pénzügyi intézmény fiókját (több 
hitelező esetén a tulajdoni lapon első helyen bejegyzett hi-
telező bankfiókját). A bankfiókban Önt előzetesen tájékoz-
tatják arról, hogy a hitelszerződésre, valamint az ingatlanra 
vonatkozó feltételek teljesülnek –e vagy sem. A következő 
lépésben a jegyzőtől illetve a Magyar Államkincstártól sze-
rezze be az igazolásokat, és azokat 30 napon belül vigye 
be a hitelt nyújtó pénzügyi intézményhez! A bankfiókban 
szándéknyilatkozat aláírásával kezdeményezheti azt, hogy a 
programba kerüljön.

A szociális rászorultságot alátámasztó igazolásokat ak-
kor célszerű beszerezni, amikor a bank vagy követeléskezelő 
Önt már előzetesen tájékoztatta arról, hogy az Ön esetében 
teljesülnek a hitelszerződésre és az ingatlanra vonatkozó fel-
tételek.

Miből áll a banki ügyintézés?

Ön a hitelező bank vagy követeléskezelő társaság fiók-
jában kezdeményezheti, hogy a Magyar Állam nevében a 
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megvásárolja az ingatlant. Mi-
után kezdeményezte a NET programban való részvételt, a 
törvényi feltételek vizsgálata után a hitelt nyújtó bank dönt 
arról, hogy az adásvételt jóváhagyja –e vagy sem

A bankfiókba kell bevinnie a jegyzőtől, és a Magyar Ál-
lamkincstártól kapott igazolást, csakúgy mint az érvényes 
személyes okmányokat (személyi igazolvány lakcímkártya, 
gyermekek, illetve a lakásban jogszerűen lakók lakcímkár-
tyája).

Második lépésben, ha a bank úgy dönt, hogy elengedi a 
fennmaradó hiteltartozását, és egyben hozzájárul az ingatlan 
értékesítéséhez, akkor Önnel a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 
két szerződést köt meg:

• ingatlan adásvételi szerződés, amely tartalmazza a 
visszavásárlási jogra vonatkozó feltételeket (milyen időtar-
tamra szól és mi a visszavásárlási vételár számításának mód-
ja)

• lakásbérleti szerződés

Ha Ön a hiteladós, de az ingatlan nem az Öné, akkor az 
ingatlan tulajdonosának (zálogkötelezett) is hozzá kell járul-
nia ahhoz, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. az ingatlant a 
Magyar Állam javára megvásárolja. Ez esetben az ügyinté-
zésbe és szerződéskötésbe be kell vonni a zálogkötelezettet 
is

Ha Önnek több tartozása is felhalmozódott, akkor az in-
gatlan tulajdoni lapon több hitelező is szerepelhet követelé-
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sével. Ilyenkor Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja 
-e az egyes hitelezők által megjelölt, Önnel szemben fenn-
álló követelések összegét. A nyilatkozatával Ön jóváhagyja 
az úgynevezett vételár-felosztási tervet. A vételár-felosztási 
terv egy séma, amely meghatározza, hogy az ingatlan fede-
zete mellett követeléssel rendelkező egyes hitelezők milyen 
arányban és mértékben részesülnek a Nemzeti Eszközkezelő 
által fizetendő vételárból.

Felhívás gyommentesítés végrehajtására!

Ezúton hívom fel a település lakosságának figyel-
mét a parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elleni 
védekezésre. A védekezés nem csak a növénytermesztők, 
hanem minden földhasználó és földtulajdonos, így a kisker-
tek tulajdonosainak is kötelező feladata. Ennek értelmében 
a földtulajdonos köteles megakadályozni a gyomnövények 
elszaporodását és köteles minden olyan károsító ellen véde-
kezni, melyek a szomszédos földhasználók növényvédelmi 
biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon ve-
szélyeztetik.

A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július 
hónap, ezt követően július végén és augusztus hónapban 
történik a virágpor szóródásának legnagyobb tömege. Ezért 
az ingatlan tulajdonosoknak a gyomnövények kifejlődése 
elleni védekezést már június 30-ig feltétlenül végre kel-
lett hajtani, ezt követően pedig a parlagfű és egyéb gyo-
mok virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését kell 
folyamatosan megakadályozni. A védekezés legegyszerűbb 
módja a rendszeresen elvégzett kaszálás. A helyszíni ellen-
őrzést hivatalból vagy bejelentés alapján, külterületen az 
ingatlanügyi hatóság (Földhivatal), belterületen pedig a 
Polgármesteri Hivatal végzi. A helyszíni ellenőrzés a tu-
lajdonos előzetes értesítése nélkül is végrehajtható! Tehát 
a Polgármesteri Hivatal jogosult belterületen, a parlagfüves 
ingatlanokon helyszíni szemlét tartani, majd parlagfű észle-
lése esetén azonnal közérdekű védekezést elrendelni, mely-
nek költségei a tulajdonost, illetve földhasználót terhelik. A 
parlagfüves ingatlanok adatait a jegyző köteles megküldeni 
a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságának, aki a mulasztók ellen kiszabja a növény-
védelmi bírságot. E bírság mértéke 15.000 – 15.000.000 Ft 
között határozható meg. A bírság mértékének alapja a 
parlagfűvel fertőzött terület nagysága. 

A parlagfű észlelése esetén felszólításra nincs lehető-
ség, az eljárást azonnal el kell indítani!

A költségek, meg nem fizetésük esetén adók módjára – az 
állami adóhatóság által – behajthatóak.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy kollégáim elkezdték 
az ingatlanok helyszíni szemlézését, s egyben kérek minden 
újszilvási ingatlantulajdonost és földhasználót, hogy saját és 
lakótársai egészsége védelmében, valamint a növényvédelmi 
bírság kiszabásának elkerülése érdekében végezzék el a terü-
letek gyommentesítését, ápolását.

Tájékoztatás a Parlagfű Bejelentő Rendszer műkö-
déséről

A parlagfüves területek felderítése és azok számának 
csökkentése érdekében a Vidékfejlesz-tési Minisztérium 
megbízásából 2012-ben kifejlesztésre került egy ún. Parlag-
fű Bejelentő Rendszer (PBR). A rendszer célja a hatósági 
eljárásban közreműködő szervezetek és a lakosság informá-
cióáramlásának gyorsabbá és pontosabbá tétele. Különleges-
sége, hogy a megtett bejelentések közvetlenül az ellenőrzés-
re jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el.

A Parlagfű Bejelentő Rendszert bárki használhatja, a 
helyi lakosság, a helyi társadalmi szervezetek és a vállalko-
zások egyaránt.

A rendszer a https://pbr.nebih.gov.hu/pbr/content/user/
login.aspx címen közvetlenül elérhető.

A bejelentő felületen történt regisztrációt követően a be-
jelentő otthoni interneteléréssel vagy mobiltelefonról megte-
heti a bejelentést.

Belterületen amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget úgy az ellen-
őrzés lefolytatására és a közérdekű védekezés elrendlésére 
a jelenleg hatályos jogszabályok alapján a jegyző jogosult.

A fentieknek megfelelően a belterületi bejeletéseket a 
PBR az illetékes önkormányzathoz küldi.

Tisztelt lakásfenntartási támogatásban részesülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a lakásfenntartási támogatás 
folyósításának időtartama 12 hónap, melynek továbbfolyósí-
tását ismételten kérelmezni kell.

A támogatásban részesülők többségének 2013.08.31. 
napjával megszűnik a megállapított juttatása. 

Szeptember hónapban a kérelmek ismételten benyújtha-
tók a Polgármesteri Hivatalban.

Szeptembertől várhatóan új védőnője lesz települé-
sünknek

Balogh Marika védőnő, több mint 34 éves közszolgálat 
után itt hagyta településünket, és 2013. július 1. napjától Tá-
piógyörgyén látja el a védőnői feladatokat.
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Tápiógyörgye pályázatot irt ki a védőnői feladatellátás-
ra, melyre pályázatot nyújtott be. A Tápiógyörgyei Képvise-
lő-testület őt találta a legalkalmasabbnak az álláshelyre így 
kérte közös megegyezéssel a munkaiszony megszüntetését, 
továbbá az áthelyezéshez történő hozzájárulást. 

Augusztus 31-ig helyettesítés formájában ellátja még a 
védőnői feladatokat heti 2 napon. 

Eredményes munkát kívánunk neki! 

Július 1-jén lép életbe az új Btk.

Július 1-jén hatályba lép az új, a jelenleginél több tekin-
tetben szigorúbb Büntető törvénykönyv (Btk.), amely egyes 
bűncselekményeknél 12 évre szállítja le a büntethetőség kor-
határát, szigorít egyes büntetési tételeket, bevezet új bünte-
tési nemeket, például az elzárást, új bűncselekményként a 
jogellenes termőföldszerzést és a gazdasági csalást, a drog-
függőkre vonatkozó speciális, enyhébb szabályok megszűn-
nek, és szigorodik az ittas vezetés szabályozása is.

Az új törvénykönyv szerint a büntethetőség korhatára 
általában továbbra is 14 év, de az emberölést, életveszélyt 
vagy halált okozó testi sértést, rablást, illetve kifosztást elkö-
vető, 12. évüket betöltő gyermekek is büntethetők lesznek, 
ha megfelelő belátási képességgel rendelkeznek – legsúlyo-
sabb büntetésük 1-től 4 évig tartó javítóintézeti nevelés lehet.

Sportrendezvényről eltiltás

Új büntetési nemek is megjelennek a Btk.-ban: a jóvá-
tételi munka, az elzárás – amelyet fiatalkorúaknál 3-tól 30 
napig, felnőtteknél 5-től 90 napig lehet majd kiszabni –, s 
ilyen a sportrendezvényektől eltiltás is, amely 5 évig tarthat, 
és azzal szemben lehet alkalmazni, aki a sportrendezvényen, 
oda érkezőben vagy onnan távozóban bűncselekményt kö-
vetett el.

Szigorúbb büntetés vár a hivatalos személyek vagy köz-
feladatot ellátók elleni erőszak elkövetőire. Átvette az új kó-
dex azt az európai szabályt is, hogy akik kiskorúak sérelmé-
re követnek el szexuális bűncselekményeket, azokat el lehet 
tiltani minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől, amely 
gyermekek, fiatalok felügyeletével, gondozásával, nevelésé-
vel függ össze.

Önálló bűncselekmény

A kábítószer-fogyasztás önálló bűncselekmény lesz, 
amely 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A drog-
függőkre vonatkozó speciális, enyhébb szabályok megszűn-

nek július 1-jével. Szigorodik az ittas vezetés szabályozása 
is, 0,8 ezrelék helyett már 0,5 ezrelék feletti véralkoholszint 
is bűncselekménynek számít.

Emberölésnél, testi sértésnél, rablásnál, csalásnál, sik-
kasztásnál minősített esetnek számít majd, ha a sértett idős 
vagy fogyatékkal élő.

Eddig nem létező bűncselekmények

Több eddig nem létező bűncselekmény is lesz, például a 
gazdasági csalás, amelyet azok követnek el, akik jogtalan ha-
szonszerzés céljából színlelt gazdasági tevékenységet végez-
nek, és ezzel vagyoni hátrányt okoznak. Szintén új tényállás 
a gépjármű kilométer-számlálójának meghamisítása, amely 
1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A zsebszerződések elleni fellépés érdekében a kódex ré-
sze lett a termőföld jogellenes megszerzése, amely 5 évig 
terjedő szabadságvesztéssel sújtható, és nemcsak a szerződő 
felek, de a szerződés megkötésében közreműködő ügyvédek 
és közjegyzők is büntethetők. Aki pedig jogellenesen kivág-
ja a fát az erdőben és ellopja, 2 évig terjedő szabadságvesz-
tésre számíthat.

Himnusz, nemzeti lobogó, Szent Korona

Nemzeti jelkép megsértésének számít a Himnusz, a nem-
zeti lobogó és a Szent Korona gyalázása, és 1 évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntethető. Ugyanakkor több bűncse-
lekmény – így a határjelrongálás, a sajtórendészeti vétség, 
a hamis statisztikai adatszolgáltatás és az árdrágítás – már 
nem bűncselekmény, csupán szabálysértési vagy közigazga-
tási szankcióval sújtható.

A jelenleginél szélesebb lesz a jogos védelem lehetősége, 
ilyen esetnek számít például, ha valakit éjjel vagy fegyvere-
sen vagy felfegyverkezve vagy csoportosan támadnak meg, 
valamint ha valakinek a lakásába éjjel vagy fegyveresen 
vagy felfegyverkezve vagy csoportosan törnek be, továbbá 
ha kertjébe fegyveresen hatolnak be. A támadás elhárításáért 
nem csak akkor jár majd büntetlenség, ha fennállt a személy 
elleni támadás veszélye, a jogalkotó szerint ugyanis egy 
fegyveres észlelésekor nem várható el a védekezőtől, hogy 
meggyőződjön róla, a behatoló mi célból tart magánál fegy-
vert.

Új szigorúbb szabálysértési törvény

A kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba a 
Schmitt Pál államfő által aláírt, az Országgyűlésben július 
22-én elfogadott szabálysértési törvénymódosítás. Az új 
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szabályokat a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkal-
mazni.

A törvény egyebek mellett 30-ról 50 ezer forintra növel-
te az önkormányzat által kiszabható pénzbírság összegét, és 
lehetővé teszi a fiatalkorúak - eddig tiltott - elzárását is sza-
bálysértés miatt.

Akár elzárást is kaphat, aki húszezer forintot meg nem 
haladó értékű lopást, sikkasztást, csalást, szándékos rongá-
lást, hűtlen kezelést, rongálást követ el. Ugyanilyen bün-
tetést vezet be a jogszabály a magánlaksértésre, a valótlan 
bejelentésre, valamint a bíróság által feloszlatott társadalmi 
szervezet működésében való részvételre vagy nyilvános ren-
dezvényen a szervezet egyenruhájának viselésére.

Szabálysértés esetében a fiatalkorúakat egytől harminc 
napig terjedő időtartamra lehet elzárni és el kell különíteni a 
felnőttektől; ha több elzárással is sújtható szabálysértés miatt 
vonják felelősségre, akkor ez negyvenöt nap is lehet.

A törvény szerint aki húszezer forintot meg nem haladó 
értékű lopást, sikkasztást, orgazdaságot vagy ekkora össze-
get meg nem haladó visszaélést, csalást, szándékos rongá-
lást, hűtlen kezelést követ el szintén elzárással vagy száz-
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ugyanez 
lehet a büntetés a nem gépi meghajtású járművek - például 
kerékpár - ellopásáért.

Szinten ezek a büntetetési tételek érvényesek a rongá-
lásnál: ide tartoznak a műemlékek, muzeális tárgyak, az ál-
lamhatárt, a megye-, város-, községhatár vagy a birtokhatár 
megjelölésére szolgáló hivatalos jelek, tömegközlekedési 
vagy távközlési eszközök, közúti jelzések, továbbá parkok 
vagy az ahhoz tartozó felszerelések.

Alternatív büntetésként a javaslat lehetővé teszi elzárás 

kiszabását a magánlaksértés, a valótlan bejelentés esetén is.

Szintén elzárással büntethető, aki a bíróság által felosz-
latott társadalmi szervezet működésében a feloszlatás után 
részt vesz vagy nyilvános rendezvényen a szervezet egyen-
ruháját vagy formaruháját viseli.

Szabálysértési bírságként ezekben az esetekben legfel-
jebb 150 ezer forintos büntetést lehet kiszabni.

Az elzárás legrövidebb időtartama egy nap, leghosszabb 
tartama hatvan nap lehet. Ha az eljárás alá vont személyt 
ugyanabban az eljárásban több elzárással sújtható szabály-
sértés miatt vonják felelősségre, akkor az időtartam kilenc-
ven nap is lehet.

A törvény tágítja a szabálysértéssel kapcsolatos őrizetbe 
vétel lehetőségét, illetve a tettenérés fogalmát.

"A rendőrség elzárással is sújtható szabálysértés esetén 
- ha tettenérésre kerül sor - az eljárás alá vont személyt gyor-
sított bírósági eljárás lefolytatása céljából őrizetbe veheti. A 
tettenérésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, 
ha a szabálysértés helyszínéről elmenekült elkövetőt a rend-
őrség az elkövetéstől számított 48 órán belül elfogja" - áll a 
jogszabályban.

A jogszabály rögzíti azt is, hogy aki a hatóságnál vagy 
közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzava-
rásról valótlan bejelentést tesz, az százezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható, és ha a hamis bejelentés alapján 
az illetékes szervek a megjelölt helyszínre vonulnak vagy 
egyéb intézkedésre kényszerülnek, az elkövető elzárással 
vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 Penczi Ildikó
jegyző

Kéményseprő-ipari feladatok ellátásának időpontja

Értesítjük a lakosságot, hogy a 63/2012. (XII. 11) BM 
rendelet és 347/2012. (XII.11) Kormányrendelet értelmében 
előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe 
tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat közigazga-
tási határain belül  - a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai 
látják el.  

Újszilvást 2013. július 25. és augusztus 20. között kere-
sik fel a Magyar Kémény Kft. alkalmazásában álló dolgozók.

Simon Ottó és Bimbó László kéményseprő fényképes 
igazolvánnyal illetve névre szóló megbízólevéllel rendel-
keznek.  

Fogászati ügyelet

Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a kistérség-
ben lévő, fogászati ügyelet hiányára tekintettel 2013. július 
1-vel elindult Cegléden a CED-DENT FOGÁSZATI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KFT.-nél az ügyelet, amely teljes körű 
fogászati ellátást takar.

 A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSKÖTELESEN, minden 
szombat, vasárnap és ünnepnap 10:00 órától vehető igénybe.

     Cím:
     CED-DENT FOGÁSZAT
     2700 Cegléd
     Szabadság tér 2.

telefon: 53/318-259   
mobil: 30/978-4002
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Ceglédi Járási Hivatali tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. június 
13-ától az Újszilvási Önkormányzat épületében a Ceglédi 
Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-el-
lenőrző Hivatalának falugazdásza minden csütörtökön 
12.00-16.30 óráig ügyfélfogadást tart.

Az ügysegéd ügyfélfogadási ideje változatlan, hétfőn és 
kedden 8.00-12.00 és 12.30-16.30 óráig.

Cegléd, 2013. június 13.

                                                     Tisztelettel:
    Dr. Terbe-Szabó Csilla
          hivatalvezető

Lakossági felhívás!

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az újszilvási Pol-
gármesteri Hivatal pénztár nyitva tartása 2013. augusztus 
1-től az alábbiak szerint változik.

PÉNZTÁR NYITVA TARTÁS
 DÉLELŐTT DÉLUTÁN
HÉTFŐ 9.00 – 12.00 ZÁRVA
KEDD ZÁRVA
SZERDA 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
CSÜTÖRTÖK ZÁRVA
PÉNTEK 9.00 – 12.00 ZÁRVA

Kérjük a tisztelt lakosságot a nyitva tartási idő betartására!

A tavaszi belvízi problémák enyhülésével jelentős inten-
zitással folynak a „Tápió menti régió szennyvíz elvezetése és 
szennyvíz tisztítása” elnevezésű projekt kivitelezési munkái. 

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 azonosító számú nagy-
projekt keretében 20 településen (Bénye, Farmos, Jászfelső-
szentgyörgy, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, 
Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyör-
gye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, 
Tóalmás, Újszilvás, Úri) több mint 27.000 háztartásban, 
közel 80.000 embert érintő beruházás során kiépül a csa-
tornahálózat. Ezen kívül 4 szennyvíztisztító telep létesül 
(Szentlőrinckáta, Sülysáp, Tápiószentmárton, Tápiószele) a 
Nagykátai szennyvíztisztító telep kapacitása pedig bővítés-
re kerül, illetve épül még egy központi komposztáló telep 
Nagykátán.

Az érintett települések lakosságának minél körültekin-
tőbb tájékoztatását szolgálja a szennyvízprojekt INFOR-
MÁCIÓS IRODÁJA, amely Nagykátán, a Dózsa György út 
2. szám alatt, a földszinten található.

Az iroda felkereshető személyesen, de telefonon és 
e-mail üzenetben is kérhető felvilágosítás a projekt megva-
lósításával kapcsolatban.

MŰKÖDIK A SZENNYVÍZPROJEKT INFORMÁCIÓS IRODÁJA

Az iroda nyitva tartása: Hétfőtől szerdáig 8.00 – 16.00 
óráig, csütörtökön 8.00-18.00 óráig és pénteken 8.00-14.00 
óráig. Telefonálni – munkaidőben - a következő számokon 
lehet:

Telefon: 29-641-115
Zöldszám: 06-80-980-081

E-mail üzenet: info.szennyviz@gmail.com
További információ: www.szennyviz.tapiovidek.hu

!!! Az Információs Irodában a Víziközmű Társulattal, 
illetve a lakossági hozzájárulásokkal, befizetésékkel kap-
csolatban nem tudnak felvilágosítást adni, azt továbbra is a 
Víziközmű Társulatnál lehet intézni: Nagykáta, Egreskátai 
út. 27. (ügyfélfogadás hétfőtől-csütörtökig 9.00-14.00 órá-
ig, illetve a 29-641-190 telefonszámon, vagy tapiotarsulat@
gmail.com email címen)  

Egy szennyvízberuházás veszélyei

Egy szennyvízberuházás még akkor is rejteget kellemet-
len meglepetéseket a lakosság számára, ha azt oly régóta vár-
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ta a térség lakossága, mint a Tápió-vidéki szennyvízberuhá-
zást. Itt most nem is a kivitelezés okozta kellemetlenségekre, 
sáros utcákra, forgalomkorlátozásokra gondolunk – ezekkel 
sajnos a végleges helyreállítási munkálatokig együtt kell él-
nünk -, hanem azokra a negatív jelenségekre, amikre előre 
nem lehet felkészülni. 

Ilyen események például a kivitelezési munkálatokat 
kísérő kisebb károkozások melyeket elsősorban nem a la-
kosság, hanem a kivitelezők szenvednek el. Ezek közé tar-
tozik a mobil WC-k, kábelek, cső- és egyéb építési anyagok, 
üzemanyag eltűnése, esetleg munkagépek eltulajdonítása (ez 
eddig még nem fordult elő). Ez gondolhatnánk, legyen az 
ő bajuk, figyeljenek jobban. Viszont azon személyek, akik 
ezeket a cselekményeket elkövetik, sajnos kedvet kaphatnak 
más, már a lakosságot érintő cselekmények elkövetésére is. 

A másik típusú cselekmény, még nem ütötte fel nagy 
számban a fejét a térségben, az a trükkös lopás kategóriája. 
Azáltal, hogy idegenek dolgoznak a településeken ezt ki-
használhatják azok, akik ilyen módszerrel próbálják megrö-
vidíteni lakosainkat. 

Mivel minden ingatlan esetében egyeztetni kell a bekötés 
helyét a lakossal, így a kivitelező 

munkatársai mindenkit felkeresnek. Ez természetes fo-
lyamat és megelőzi egy előzetes postaládás értesítés. Mivel 
azonban a kivitelezés csak a kerítésen belül egy méterig szól, 
így az egyeztetés során nincs szükség a lakóházba történő 
bejutásra. Legyen gyanús, ha valaki mindenáron be akar 
menni, hiszen ott nincs dolga. 

Hasonló hivatkozási alap lehet a trükkös tolvajok számá-
ra a megváltozott jogszabály, ami miatt más ivóvíz szolgálta-
tó van a településen. Ezek a változások általában nem érintik 
a korábbi szolgáltatók személyi állományát, tehát rendsze-
rint azokkal a leolvasókkal, szerelőkkel, díjbeszedőkkel ta-

lálkozik a lakos, mint korábban. És természetesen nekik is 
van megfelelő igazolványuk. 

A házi bekötésekre is vannak már jelentkező cégek, akik 
szórólapokkal igyekeznek felhívni magukra a figyelmet. Ez-
zel kapcsolatban az az észrevételünk, hogy most még nem 
kell ezzel sietni, mivel még nincs kész a teljes hálózat és 
így még nem lehet a hálózatra rákötni, valamint a kisrégiós 
szennyvíztelepek sem készültek még el. A rákötésre egyszer-
re, várhatóan a 2014-es évben kerülhet majd sor. A települé-
sek vezetése, illetve a projekt kedvezményezettje is dolgozik 
azon, hogy a rákötés a lehető legkisebb terhet rója a lakos-
ságra. Ennek elősegítése érdekében begyűjti, és lakosságá-
nak ajánlani fogja azon cégek listáját, amelyek az üzemeltető 
által is elfogadottan végezhetik ezeket a rákötési munkákat. 
A kivitelezők jelenleg nem végeznek és nem is végezhetnek 
ilyen munkákat. A rákötés időpontjáról és pontos feltételei-
ről a munkák előrehaladásának függvényében külön értesít-
jük majd a lakosságot. 

A projekt kedvezményezettje, a Tápiómenti Területfej-
lesztési Társulás is folyamatosan figyelemmel kíséri a kivi-
telezés lebonyolítását, tartja a kapcsolatot a településekkel, 
illetve a helyileg illetékes rendőri szervekkel. Nemcsak a 
bűnmegelőzés, hanem a majdani nagyobb forgalomkorlá-
tozások miatt is - melyek elsősorban a 31-es főút esetében 
- lesznek nagy türelmet és hosszabb menetidőt eredményező 
korlátozások.

Kérjük, mindenki figyeljen saját és mások értékeire és a 
beruházás lebonyolításához további türelmet kívánunk.

Tápió PR

Könyvtári köszönet

Az újszilvási Községi Könyvtár nevében ezúton szeretném 
köszönetemet kifejezni mindazon kedves adományozóknak, 
akik a márciusi Krónikásban megjelenő felhívásra könyvet 
ajándékoztak és ezzel gyarapították, gazdagították a Könyv-
tár állományát. Ennek eredményeképpen több mint 100 új 
dokumentum került a gyűjteménybe.
A továbbiakban is szeretettel fogadjuk a jó állapotban levő, 

tartalmában általános és középiskolai korosztálynak, illetve 
kisebb gyermekeknek szóló könyveket.

Köszönettel: Magó Eszter
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Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
2013-as évi adategyeztetési és tagdíjbevallási időszaka el-
kezdődött. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden tagját 
levélben értesíti és tájékoztatja a szükséges teendőkről. Az 
adategyeztetést és önbevallást a kamarai bevallás hon-
lapján elérhető www.bevallasnak.hu felületen kell elvé-
gezni. Amennyiben Önt a kamarai törvény nem kötelezi a 
tagságra, úgy a fent említett felület üzenetküldőjén keresztül 
kérheti regisztrációjának törlését, nem kell bevallást tennie.

Az adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje: 2013.
július 31.

Amennyiben nincs módja Internet elérésen keresztül be-
vallásának elkészítésére, úgy keresse fel személyesen terüle-
ti igazgatóságunkat vagy tanácsadói irodáinkat. A tagdíj ön-
bevalló lapot aláírva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
területi igazgatóságára is el kell juttatni.

A tagdíj befizetés határideje: 2013. augusztus 31.

Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallási időszaka!

A tagdíjbefizetés két módja:

• Átutalással az alábbi számlaszámra: 11749008-
20190244.

• Vagy sárga csekken, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara területi igazgatóságán vehet át vagy a kamarai ta-
nácsadójától kérheti.

Mind az átutalásnál, mind a csekknél a közlemény rovat-
ban a kamarai nyilvántartási számot fel kell tüntetni!

Kérdése esetén forduljon bizalommal a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara területi igazgatóságához, vagy tanácsadói 
irodájához!

Köszönjük Tagjaink megtisztelő együttműködését!

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

ÓVODAI     HÍREK

Véget ért a nevelési év a Kerekerdő Óvodában

A 2012-2013-as nevelési évben is négy csoportban dol-
goztunk. Szeptembertől kezdve igyekeztünk gyermekeink 
gazdag, sokoldalú, változatos fejlesztését folytatni. To-
vábbra is a környezeti nevelés volt fő irányvonalunk, me-
lyen belül a gyermekek testi, lelki, szellemi, csoportos és 
egyéni fejlesztése volt a cél. Ennek érdekében próbáltunk 
élményekben gazdag, játékos, gyermek közeli programokat 
szervezni csoportjainknak. Hagyományos óvodai ünnepeink 
mellett –szüreti bálunk, télapóvárás, adventi készülődéssel 
egybekötött Karácsonyunk, farsang, Anyák napja- négy he-
tet átölelő Föld projektünk is megvalósult, mely gyerekek-
nek és szülőknek egyaránt örömteli, ismeretekben gazdag 
munkát, játékos tanulást és kikapcsolódást nyújtott. Az idén 
is részt vettünk az Abonyi oviolimpián, a Tápiósági béka-
mentésen, ellátogattunk a ceglédi Tűzoltóságra, Rendőrség-

re, felléptünk az általános iskola Széchenyi estjén és még 
sorolhatnánk. Májusban meghitt műsorral köszöntöttük az 
édesanyákat, valamint kis és középső csoportosaink évzáró 
műsorral zárták a nevelési évet.
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 Nagycsoportosaik ballagása május 25.-én került meg-
rendezésre az óvoda ebédlőjében, mely alkalommal 34 gye-
reket indítottunk iskolás útjára, akiket úgy hisszük szere-
tetteljes légkörben, tudásunk legjavát adva készítettünk fel. 

Sok sikert, örömökben és eredményekben gazdag tanulást 
kívánunk nekik.   

Papné Lázók Szilvia
   óvónő

Óvodai hírek

A 2013/2014-es nevelési évre a mai napig 30 új kisgyer-
mek iratkozott be Óvodánkba. Zömmel kiscsoportos korúak 
jelentkeztek, így a tiszta kiscsoport mellett vegyes csoportot 
is indítunk. Ezúton szeretném megköszönni leendő óvodá-
saink szüleinek, hogy betartották az óvodai beiratkozás sza-
bályait.

Új óvodásaink felvételéről a kiértesítés, valamint a cso-
portokba való beosztás megtörtént. Szülők és gyermekeik 
időben felkészülhetnek az új élethelyzetre a nyáron, melyet 
a szeptemberi óvodakezdés jelent majd a számukra.

A következő nevelési év csoportbeosztásait az érdeklő-
dők megtekinthetik az óvoda ajtaján, vagy Intézményünk 
honlapján: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda

Az új gyermekek családlátogatására 2013. augusztus 27-
30. között kerül sor 9 órától 12 óráig előzetes, telefonon tör-
ténő egyeztetés alapján.

2013.07.29-től óvodánk felújítási munkálatok miatt 
zárva tart.

2013. augusztus 26. nevelés nélküli munkanap.

Első ügyeleti nap: 2013. augusztus 27.

A 2013 / 2014-es nevelési év első napja: 2013. szeptember 
2. (hétfő)

Minden kedves gyermeknek és szüleinek valamint kol-
légáimnak, segítőinknek kellemes nyarat és jó pihenést kí-
vánok!

              Pákozdi Tiborné 
        ÁMK vezető

A közrend, közbiztonság fenntartása, a bűnmegelőzés 
rendkívül fontos tényezők egy település életében, az ott la-
kók alapvető szükségleteinek az egyik legfontosabb eleme.

Ezt a tényt szem előtt tartva Önkormányzatunk kezde-
ményezésére összefogtak az újszilvási és tápiószőlősi vállal-
kozók annak érdekében, hogy új járőrautót kapjanak a helyi 
körzeti megbízottak munkájuk még hatékonyabb ellátása ér-
dekében.

Újszilvás Község Önkormányzata és a két település mint-
egy 50 vállalkozója anyagi támogatásának köszönhetően 

több mint három millió forintos összeg gyűlt össze, mely-
ből egy Suzuki SX4 típusú autót illetve kilenc darab modern 
technológiával felszerelt számítógépet és monitort is vásá-
roltunk a rendőrség számára.

Az autó már májusban megérkezett Újszilvásra, a me-
gyei rendőr főkapitány a 8. Ágyaspálinka fesztiválon vette át 
először a még felcímkézetlen járművet. 

A villogóval felszerelt, feliratozott és felmatricázott, már 
szolgálatot teljesítő gépjárművet és számítógépeket 2013. 
július 17-én ünnepélyes keretek között adta át jelképesen 
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Dr. Petrányi Csaba polgármester úr, valamint Pintér János 
tápiószőlősi vállalkozó dr. Mihály Istvánnak a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetőjének azon a vacsorán, melyet 
az újszilvási Önkormányzat szervezett, köszönetét kifejezve 
a vállalkozóknak felajánlásukért. 

A rendezvényen a megyei rendőr főkapitány is köszö-
netet mondott mindazoknak, akik részt vettek a gyűjtésben, 
tiszta szívből gratulált a példás összefogáshoz és ígéretet tett, 
hogy a rendőrautó és az új eszközök segítségével továbbra 
is magas színvonalon fogják tartani a két település közbiz-
tonságát. Községi Önkormányzat

HÍREK     INFORMÁCIÓK
Tájékoztató a kommunális hulladékgyűjtés rendjéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2013. AUGUSZTUS 1-TŐL DECEMBER 31-IG 

MINDEN HÉTFŐN
történik meg továbbra is a kommunális 

hulladék háztól való elszállítása.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hulladékgyűjtő jára-
tokon dolgozó munkatársaink minden hétköznapra eső ün-
nepnapon változatlan munkarend szerint dolgoznak. Ez azt 
jelenti, hogy ünnepnapokon is helyezze ki gyűjtőedényét, 
mert a gyűjtőjárat a szokásos rend szerint jár majd.

Ezúton tájékoztatom, hogy Újszilvás településen a kom-
munális hulladékot reggel 07:00 óráig szíveskedjenek kihe-
lyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után ki-

helyezett hulladékot Társaságunk már nem tudja elszállítani. 
A megfelelően felmatricázott edényzetből szállíthatjuk el a 
hulladékot és csak azt a mennyiséget, ami a matricán feltün-
tetett mennyiséget jelzi. Aki nem kapta meg a matricáját és 
rendszeresen fizeti a hulladék szállításának díját, az érdek-
lődjön az ÖKOVÍZ ügyfélszolgálatánál, melynek telefon-
száma 06-53/505-152 illetve 06-53/505-153. Az ÖKOVÍZ 
KFT. rendszeresen ellenőrzi a település hulladék szállítá-
sának szabályosságát. Kérjük a lakosságot, hogy további 
zsákban elhelyezett hulladékot ne tegyenek ki az edényzetük 
mellé, mert nem áll módunkban elszállítani! A plusz hulla-
dék kihelyezéséhez ÖKOVÍZ emblémával jelzett fehér szí-
nű, műanyag zsákot kell vásárolni, melyet a Polgármesteri 
Hivatalban vehet meg 595,- Ft/db egységáron. 
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Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés - szállítási nap-
tár 2013 / VIII-XII. hónap
ÚJSZILVÁS

Hulladék típus  Nap          Hónap          Dátum
Újrahasznosítható Kedd        Augusztus          13.
Újrahasznosítható Kedd        Szeptember 10.
Újrahasznosítható Kedd        Október     8.
Újrahasznosítható Kedd        November 12.
Újrahasznosítható Kedd        December 10.

Tájékoztatás a szennyvízszállítás rendjéről

    Ezúton tájékoztatom, hogy az ingatlanoktól történő 
szennyvíz elszállítását előzetesen telefonon, vagy személye-
sen kell kérni a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási irodájá-
ban (06-53/387-001  /13. melléken - Birinyiné Éder Edina). 



Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben az 
ÖKOVÍZ Kft-nél szerződésmódosítást kezdeményeznek az 
edényzet űrtartalmának változtatásával kapcsolatosan, abban 
az esetben már nem áll módunkban a 120 l-es edényzetet 
kisebbre cserélni, mivel Önkormányzatunknál a 60 és 80 li-

teres edényzetek elfogytak. Ha kisebbre kívánja cserélni, ab-
ban az esetben mielőtt kezdeményezi a hulladék-szállításra 
vonatkozóan a szerződésmódosítást, előbb be kell szerezni a 
kívánt méretű hulladékgyűjtő edényzetet. 

Tájékoztatás a Hulladékgyűjtő edényzetek cseréjéről

Tájékoztatás a zsákjuttatási rendszerről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hírös Hulla-
dékgazdálkodási Kft. zsákjuttatási rendszere felülvizsgáltra 
került a  lakossági bejelentések és észrevételek alapján, ezért 
2013. január 17. napjától a következő intézkedés lépett élet-
be:

• újrahasznosítható hulladékok (sárga zsák) begyűjtése kap-
csán:

1 db kihelyezett  zsák esetén 1 db cserezsákot,
2 db kihelyezett  zsák esetén 2 db cserezsákot,
3 db kihelyezett  zsák esetén 3 db cserezsákot,
4 db kihelyezett  zsáktól max. 3 db cserezsákot biztosítanak.

További változás, hogy – a korábbi gyakorlattól eltérően 
– nem lehet plusz zsákot igényelni a polgármesteri hivata-
lokban, illetve a hulladékgyűjtő udvarokban.

• komposztálható hulladékok (zöld zsák) kapcsán:

A komposztálható hulladékok gyűjtése kapcsán kialakításra 
kerülő zsákjuttatási rendről a későbbiekben nyújtunk tájé-
koztatást.

ÚJKOM KFT.
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Idén is keressük a legfinomabb újszilvási szilvás süteményt!

Tisztelt Lakosság!

Ezúton is szeretnénk felkérni, biztatni, bátorítani Önöket, 
hogy minél többen vegyenek részt a település napján, a Fa-
lunapon, melyet az idei évben augusztus 17-én rendezünk. 
Kérjük a családokat, baráti társaságokat, klubokat, egyesü-
leteket, hogy töltsék együtt e szép, s programokban gazdag 
napot, s főzzenek, süssenek, a szabadban s nevezzenek a 
főző- és süteményversenyre, melyen értékes nyereményeket 
kaphatnak a helyezettek!

A főzőversennyel párhuzamosan egy süteményversenyt 
is hirdetünk, ahová szilvát tartalmazó süteményeket vár a 
zsűri. A szilvás süteményeket a versenyre nevezni a falunap 

helyszínén 9.00-13.00 óráig lehetséges, az információs pult-
nál vagy előzetesen telefonon a 53/ 387-001 /17 melléken. 

A nevezendő süticsodákból egy tányérra valót kell a zsűri 
részére leadni. Az eredményhirdetés is a főzőverseny ered-
ményhirdetésével egyidőben fog megtörténni.

Kérjük tehát a vállalkozó szellemű lakosokat, hogy süs-
senek augusztus 17-én valamilyen szilvát tartalmazó süte-
ményt, s ezzel nevezzenek a Falunapi szilvás sütemények 
versenyére.

Szervezők

Gyermekorvosi hírek

Kedves Szülők, kedves Gyerekek!

2013. február 1-jén megkezdtük a rendelést Újszilváson. 
Örömmel látjuk, hogy egyre több szülő fordul bizalommal 
felénk Újszilvásról és a környező településekről is. Nemcsak 
a gyermekbarát környezet miatt jönnek szívesen a modern, 
újonnan átadott rendelőbe a gyerekek és szüleik, hanem a jó 
hangulat miatt is.  

Újszülött kortól 19 éves korukig jöhetnek hozzánk a be-
tegek, de 15 éves kora után már mindenki eldöntheti, hogy 
háziorvoshoz vagy házi gyermekorvoshoz fordul-e a gond-
jával. 

A rendelési idő az igényekhez igazodva megváltozott: 
hétfőtől péntekig 8-11-ig tart.  

Egészséges rendelés keddenként 11.15-13.15 között van 
a gyermekorvosi rendelőben. 

A védőoltásra, szűrővizsgálatra, tanácsadásra érkezőket 
az előzetes bejelentkezés során egyeztetett időpontban fo-
gadjuk az egészséges rendelésen. Szeretnénk mielőbb lehe-
tőséget teremteni arra, hogy a beteg gyermekek is telefonon 
vagy személyesen egyeztetett időpontban érkezzenek a hosz-
szas várakozás elkerülése érdekében.

Nem jó, ha a védőoltásra vagy szűrővizsgálatra érkező 
egészséges csecsemők és gyermekek betegekkel találkoz-
nak. Az egészséges rendelés célja az, hogy az egészséges 
gyermekek ne a betegek között várakozzanak, valamint az 
egészséges rendelésen több idő jut a felmerülő problémák 
részletes megbeszélésére. 

Védőoltás pártiak vagyunk. A kötelező védőoltások mel-
lett, a szakmai ajánlásoknak megfelelően, minden olyan el-
érhető védőoltás beadását javasoljuk, ami segíti, egy súlyos 
betegség elkerülését.

Vérvételre előre egyeztetett időpontban, szerdánként reg-
gel 7--8 óra között van lehetőség. Az önkormányzat nyújt se-
gítséget a vérminták laboratóriumba történő elszállításában. 

Kórházi ápolásra ma már alig van szüksége a hozzánk 
tartozó gyerekeknek, ha mégis, akkor a Heim Pál Kórház és 
a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház Gyermekosztálya a biztos 
hátterünk. Jó a kapcsolatunk az ott dolgozó kollégákkal, ha 
valamilyen betegség speciális ellátást igényel, hozzájuk for-
dulunk.   

               Köszönjük a bizalmukat!
dr Altsach Rita, Benedek Péter
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Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról szeret-
ném tájékozatni a Tisztelt lakosságot:

Az újév beköszönte óta eltelt időszak során vagyon elleni 
bűncselekmények száma tovább csökkent, amely a lakosság 
gyors reagálásának, és tájékoztatásának egyaránt köszönhe-
tő, melyet ez úton is meg szeretnék köszönni Önöknek. 

A továbbiak során is kérem Önöket, hogy amennyiben 
gyanús személyeket, vagy gépjárművet látnak, legyenek szí-
vesek jelezni a lap alján megadott szolgálati telefonszámon.  

Az Önök összefogása visszatartó erő a bűncselekményt 
elkövető személyekkel szemben.

KMB hírek

Az ez idáig eltelt hónapok során a gyors információáram-
lásnak köszönhetően számos alkalommal került sor azonnali 
tettenérésre, elfogásra, valamint bűncselekményekből szár-
mazó tárgyak lefoglalására, amely köszönhető volt a gyors 
reagálásnak, és az adatgyűjtések során tapasztalt együttmű-
ködésnek egyaránt.

Végezetül örömmel tájékoztatom a tisztelt lakosságot, 
hogy az Újszilvási Önkormányzat, valamint az Újszilvási-
Tápiószőlősi Vállalkozók összefogásának eredményeként 
Újszilvás, valamint Tápiószőlős területén a járőrszolgálatot 
új, megkülönböztető jelzéssel felszerelt gépjárművel látjuk 
el, amely szintén nagy visszatartó erő, valamint egyszerűbb 
és gyorsabb intézkedés foganatosítását teszi lehetővé.

Bízva a lakosság további segítő közreműködésé-
ben: 

Kégli Norbert r. törzsőrmester
Elérhetőségem: 06 20/489-6714

KMB Iroda: 2768 Újszilvás Szent István utca 4 
szám (Faluháza)

2013. június 8-án az újszilvási Rozmaring Nyugdíjas 
Klub immáron 11. évfordulóját ünnepelte a Faluházban, me-
lyen mintegy 200 fő vett részt. A rendezvényt megtisztelte 
Dr. Petrányi Csaba polgármester úr, Penczi Ildikó jegyző 
asszony, az újszilvási képviselők, az Életet az Éveknek veze-
tői illetve a tápió menti nyugdíjas klubok, akik 2 órás műsort 
adtak a vendégeknek.

A nyugdíjasok a gálaműsor előtt ebéddel kedveskedtek 
a meghívottaknak, melyet estig tartó zenés- táncos mulatság 
követett. 

Ezúton is szeretném megköszönni a Rozmaring Nyugdí-
jas klub tagjainak áldozatos munkáját és segítségét, mellyel 
létre tudtuk hozni ezt a színvonalas rendezvényt.

Kállai Lászlóné
klubvezető

60. Születésnapja alkalmából köszöntjük Tóth Sándornét!
A Klub Vezetősége

Nyugdíjas találkozó és 11 éves évforduló

19



Ágyaspálinka Fesztivál: 20 ezer pohár pálinka, Légi parádé, 
csúcsfogyasztás, Fergeteg Party, lovagrendi felvonulás és egy kis vihar.

Újabb rekordot hozott az Újszilvási Ágyaspálinka Fesz-
tivál. Az elmúlt hétvégén, a kétnapos pálinka ünnepen a láto-
gatók 20 ezer pohár pálinkát ittak meg. De volt más újdonság 
is. Most mutatkozott be az új Bolyhos pálinkacsalád – 40 
fok, ágy nélkül -, és először láthatott pálinkafesztiválon légi 
bemutatót a nagyérdemű.

Csak a 8. Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál zárónapján 
ijesztett rá az időjárás a közönségre. Akkor is csak késő éj-
szaka. Addig azonban ideális időjárási körülmények között, 
változatos kulturális programok mellett élvezhették a pálin-
ka szerelmesei a fesztivál hangulatát. Volt mit. A hazai pá-
linkafesztiválok történetében először légi parádét láthatott a 
közönség, nem is akármilyet. Szombaton a világbajnok mű-
repülő, Nádas Tamás 15 perces programja nem csupán attól 
volt különösen látványos, ami az égben történt, merthogy a 
program valóban lélegzetelállítóra sikeredett, hanem attól is, 
ahogyan a szpíker a földre is fantasztikus hangulatot vará-
zsolt. Mi több, folyamatos rádiókapcsolatban állt a pilótával 
és hallhattuk mit lát fentről Nádas Tamás. Többek között azt, 
hogy 6-8 ezer ember élvezte a bemutatóját.

„Az a légi parádé alatt végig látszott, hogy remekül érez-
ték magukat a vendégeink, és a sok ezer ember lelkes taps-
viharral köszöntette Nádas Tamást a bemutató után, már a 
fesztivál területén a színpadon. Az külön érdekesség volt, 
hogy egy üveg saját készítésű pálinkával is meglepett, amit 
ezúton is köszönök, de mindannyiunk nevében mondhatom, 
köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és testközelből 
láthattuk a fizika törvényeit meghazudtoló bemutatóját” – 
mondta Bolyhos Zoltán, a rendező Bolyhos Pálinkafőzde 
tulajdonosa.

A szombat este valóban fergeteges Fergeteg Partyval 
zárt, DJ. Dominique és barátai éjjel 2 óráig szórakoztatták 
a közönséget.

A vasárnap leglátványosabb programja a késő délutáni 
lovagrendi felvonulás volt, akkor még senki sem sejtette, 
hogy a rendezvény biztosítását ellátó Polgárőrség, a rend-
őrség helyszínen lévő tagjai és a Bon-Sec Vagyonvédelmi 
Kft. munkatársai megmutathatják, alaposan felkészültek a 
fesztiválra. 

„A két nap alatt folyamatos kapcsolatban álltunk a Ka-
tasztrófavédelemmel és a Meteorológiai Szolgálattal. Vasár-
nap kora este jelezték, hogy 10 óra után vihar várható Új-
szilvás térségében. Az akkori előrejelzések még 70 km/órás 
szélről szóltak, rövid ideig úgy nézett ki, hogy félbe kell sza-
kítani a műsort és teljesen ki kell üríteni a fesztivál területét. 
Ám a következő jelentés már csupán olyan szélerősségről 
szólt, hogy csak figyelmeztető vészjelzést kellett kiadnunk 
a helyszínen. Akkor több ezren tartózkodtak a fesztivál te-
rületén, a biztonsági feladatokat ellátó három egység mun-
katársai jelesre vizsgáztak. Zökkenőmentesen kivezették a 
távozókat a főbejáraton, a maradók számára megnyitották a 
menekülési útvonalon felállított gyülekezőket. Ezeket sze-
rencsére nem is kellett használni, ugyan az eső eleredt, de 
rendben zárta kapuit a fesztivál. És sikeresen, merthogy töb-
bek között 20 ezer pohár pálinkát fogyasztottak, ezzel meg-
dőlt az eddigi csúcs” – számolt be a biztonsági szolgálat fel-
készültségéről és a fesztivál új rekordjáról Bolyhos Zoltán.

Bádonyi J. Csaba
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Születés Hete 2013 Újszilvás

Idén májusban Újszilvás első alkalommal csatlakozott 
az immáron tizenegyedik alkalommal megrendezett SZÜ-
LETÉS HETE országos szakmai, kulturális és tájékoztató 
rendezvénysorozathoz. A szervezők május 4-12 között, közel 
hatvan helyszínen – Erdélyben és a Vajdaságban is – várták 
az érdeklődő párokat, kismamákat, kispapákat, nagymamá-
kat és nagypapákat.

A Születés Hete a családdá válás ünnepe. Anyák napján 
kezdődnek a gyermektervezéssel, babavárással, szülés és 
születéssel, a babák első életévével kapcsolatos színes prog-
ramokkal díszített tájékoztató, felvilágosító előadások. Leg-
főbb célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekvállalás és a 
családok kiemelkedő fontosságára a társadalom jövője tekin-
tetében. Különös hangsúlyt fektet a nők valódi szerepének 
helyreállítására, a szülés természetes folyamatára, a gyer-
mek születésének, első óráinak, első heteinek és hónapjainak 
egész életre kiható eseményeire.  A Születés Hete az évek 
során családi rendezvénnyé nőtte ki magát, így nem csupán 
a leendő vagy gyakorló szülők, de a még „páratlan” fiatalok, 
nagyszülők vagy éppen keresztszülők is találnak számukra 
érdekes témaköröket. 

Újszilváson Május 5-én vasárnap, az Ünnepi anyák napi 
Istentisztelet keretében Mező Istvánné, Ildikó nyitotta meg 
a község első Születés Hetét. Ezután a játszótéren folytató-
dott a program. Elültettünk a 2012-ben született gyermekek 
tiszteletére egy hársfát az épülő parkban és felavattunk egy 
táblát, melyen az összes gyermek neve szerepel, akik ebben 
az évben születtek kis falunkban. Ezzel egy hagyományt sze-
retnénk útjára indítani, mely évről évre alkalmat ad a szü-
letés csodáinak megünneplésére.  Részvételével megtisztelt 
minket legkedvesebb polgármesterünk Dr. Petrányi Csaba, 
volt Mazsola-muzsika előadás, hordozókendő bemutató, in-
gyenes smink tanácsadás, arcfestés, házi finomságok, gya-

loglás a szoptatásért, lovas kocsikázás, kisállat simogató és 
sok vidám gyermek. Hétköznapokon érdekes témájú elő-
adásokat hallhattunk, kötetlen beszélgetésben kérdéseinkre 
válaszoltak az előadók. Számos eredményt értünk el a hé-
ten, ezek közül egyet szeretnék kiemelni, mely számomra, 
a legnagyobb. Dr Danis Dávid nőgyógyász és Dömőkné 
Kálló Éva szülésznőnk, vállalták az úttörő munkát és meg-
kezdték az osztályvezető főorvossal a tárgyalásokat, hogy az 
alternatív szülési módok választásának lehetősége a ceglédi 
kórház szülészetén is elérhető legyen. Ezzel lehetővé teszik 
azt, hogy a gyermekeink a legtermészetesebb módon, leg-
kevesebb emberi beavatkozással jöhessenek a világra, első 
óráikat a szüleikkel tölthessék és a kórházi tartózkodás ide-
jén az anya és újszülöttje külön töltött idejét minimálisra 
csökkentsék. 

Terveim között szerepel szeptembertől a Baba-Mama kör 
elindítás és szeretném újra megszervezni a zenebölcsit, a -1 
és 3 év közötti apróságok és szüleik részére.

Azt gondolom, akik részvettünk a héten, mind gazdagab-
bak lettünk, ismeretben, élményben, és legfőbbképpen bará-
tokban. Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazok-
nak, aki segítségemre voltak, hogy a Születés Hete 2013-ban 
Újszilváson is megrendezésre kerülhessen. Köszönöm Dr 
Petrányi Csaba polgármesterünknek, mondhatom úgy, ki-
emelt támogatónknak, aki mind a tárgyi eszközök ingyenes 
biztosításával, mind anyagi forrásokkal vállalta a kiadása-
ink oroszlánrészét. Különösen köszönöm a segítséget Magó 
Eszternek, aki kitartó, lelkesítő és vér profi munkájával jó 
néhányszor visszafordított az „ó minek fogtam én bele ebbe, 
inkább hagyom az egészet” állapotomból. Köszönet mind-
azoknak akik, adományaikkal támogattak névtelenül vagy 
névvel, így a teljesség igénye nélkül Bíró Zoltánnak, Mező 
Istvánnénak, a Metlife biztosítónak, Juhász Zsuzsinak és a 
Fornettinek. Valamint a kétkezi munkásoknak, Nagyné Guti 
Alíznak, Török Trixinek, Fekte Ricsinek, Anyunak, Tóthné 
Balogh Zsuzsának, Kiss Vivennek, Kiss Alíznak, az Önkor-
mányzat dolgozóinak és az összes előadónak, akik tiszte-
letdíj nélkül eljöttek. Nem utolsó sorban a lányaimnak, aki 
a születésükkel a szülést élménnyé tették és férjemnek, aki 
hozzá hű módon, végtelen türelemmel, de annál nagyobb ki-
tartással támogatta újabb „őrületemet”. Ha Isten is úgy akar-
ja és élünk, jövőre újra találkozunk a Születés Hetén. SDG.

Gyura-Kiss Edina
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A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermek-
jóléti Központ Újszilvási Területi Irodájának családgondozói 
az ÁMK Könyvtár könyvtárosának összefogásával, a 2013-
as évben is szervezett nyári programokat az újszilvási gyer-
mekek számára. A foglalkozásokat igyekeztünk úgy alakíta-
ni, hogy a nyári szünetben hasznos időtöltést biztosítsunk az 
ifjúság részére. 

2013. július 17-én a Club Szilvás Lovastanyára hívtuk 
bográcsolni a gyerekeket. Ezen a napon 25 gyermeket lát-
tunk vendégül ebédre, mely ezúttal is bográcsban készült el 
a délelőtt folyamán. A résztvevő fiúk és lányok sorversenye-
ken, játékos vetélkedőkön mérhették össze tudásukat, vala-
mint ping-pongozhattak, labdajátékokat játszhattak.

2013. július 24-én kézműves foglakozásra vártuk a gye-
rekeket, ahol megismerkedhettek az ún. szalvétatechnikával 
(decoupage), szélforgót, papírból állatfigurákat, valamint 
ékszereket és különböző tárgyakat készíthettek az alapanya-
gokból. 

Ugyanezen a napon filmklubbal vártuk a kicsiket a Falu-
háza Könyvtárában.

A programok nem jöhettek volna létre támogatóink nél-
kül, melyet ezúton is köszönünk!

- Újszilvás Község Önkormányzata
- Ádám József, vállalkozó
- Kalász Zoltán
- Tóth János, vállalkozó
- Tóth László, vállalkozó
- Szőke Ildikó
- Drávucz Petra
- Szülői Munkaszervezeti Tagok

Köszönettel:
Antal Viktória, Gál Tünde családgondozók, 

valamint Magó Eszter könyvtáros

Nyári gyermekprogramok

„Ha mosolyok rózsakertje
volna, ez a nagyvilág,

benne: kisgyermek mosolya,
lenne a legszebb virág.”

Pecznyík Pál 

Az Önkormányzat szervezésében idén június 1-én dél-
után, egy kis helyszínváltoztatással, a Faluházán és annak 
udvarán megrendezésre került az újszilvási Gyereknap. 

A gyerkőcök délelőtt kispályás focin mérethették 
meg magukat a Sportpályán, 14.00-tól használhatták az 
ugrálóvárat, arcfestésen, kézműves foglalkozásokon vehet-
tek részt, kisállatokat simogathattak. A „szokásokhoz” elté-
rően, idén igazi gyereknapi, napsütéses, meleg idő volt, így 
aki megszomjazott ingyenes frissítővel hűthette le magát 
pogácsával kísérve. Ebben a melegben jól esett a fagylalt is, 
amit az iskolás és óvodás gyerekek kaptak Ádám József és 
az Önkormányzat jóvoltából.

Gyereknap 2013.
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Közben 14.30-tól különböző tánccsoportok nyitották 
meg a színpadi programokat, melyeket Bűvész Show, kutyás 
és rendőrautó bemutató, interaktív gyerekműsor, Józsa Jó-
zsef felajánlásával lovaskocsikázás, lángos evő verseny, kis-
pályás foci eredményhirdetés és a nap végén egy kis karaoke 
tarkított.

Ez a szép nap viszont nem lett volna ilyen kerek és szín-
vonalas, ha nincsenek az Óvoda és az Általános Iskola peda-
gógusai és dolgozói, a Szülői Szervezet csapata, az Önkor-
mányzat dolgozói, akik lelkesen, minden évben segítenek a 
szervezésben és a lebonyolításban.

Köszönjük nekik, Kégli Norbertnek, dr. Altsach Ritá-
nak, Benedek Péternek, hogy végig itt voltak, részt vettek és 
ügyeltek a rendezvényen, Nagyné Gúti Alíznak, hogy gon-
doskodott a simogató kisállatairól, köszönet minden támo-
gatónak, felajánlónak, fellépőnek.

   Községi Önkormányzat
Magó Eszter

Újra motoros találkozó volt Újszilváson

Néhány év pihenés után 2013. június 14-15-én újra éledt 
a nagy hagyományokkal rendelkező Újszilvási motoros ta-
lálkozó, Magyar Motorosok Országos találkozója néven.
Aki kilátogatott a vásártérre egy emlékezetes hétvége része-
se lehetett, felelevenítve a régi találkozók emlékét.

A HMN Power Kft. egy színvonalas, barátságos hangu-
latú, programokban gazdag rendezvényt hozott létre, ahol 
kicsi és nagy egyaránt jól tudta érezni magát és válogathatott 
a neki tetsző programok között. 

Lehetőség volt helikopteres utazásra, ahol megcsodál-
hatták Újszilvást madártávlatból, íjászkodásra, erőemelésre, 
motoros népi játékok kipróbálására. A hatalmas területen 
rengeteg sátor, motor, árusok, kézművesek, bőrművesek, fa-
zekasok, büfések várták a látogatókat.

A két nap alatt színpadi programokból sem volt hiány, 
neves együttesek, mint a Kárpátia, az Attila és fiai társulat, a 
Cool Head Clan, a Főnix, a Cherry Bomb, a Blues Company 
és a Rocking Rock Cats léptek a színpadra.

A műsorokat csak a szombat délután, 13.00 órakor kez-
dődő elmaradhatatlan és látványos motoros felvonulás, 
Street Fighter Show és a 15.00. órai MMA ketrecharc izgal-
mas percei szakítottak meg.
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A szervezők az alábbi levéltartalommal köszönték meg az 
Önkormányzatnak és a lakosságnak a közreműködést.

„ Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyar Motorosok Országos Találkozója Újszilváson első 
alkalommal került megrendezésre, azonban azt a sokéves 
hagyományt élesztette fel, mely korábban a motorosok rend-
szerinti éves összejövetelét jelentette e barátságos település 
– mára igencsak megszépült – vásárterén.

A rendezvény szervezőjeként örömmel tapasztaltam, hogy a 
helyi önkormányzat és a lakosság minden tekintetben igyeke-
zett segíteni csapatunknak a szükséges infrastruktúra kiépí-
tésében, valamint a lebonyolításban.

Azt hiszem, hogy ennek eredményeként sikerült új alapo-
kat teremteni, a településen korábban már hagyományosan 
megrendezett motoros találkozók jövőbeli megtartásához.

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, engedje meg, hogy ezúton köszönjem meg Önnek és 
a szervezésbe, valamint a lebonyolításba bevont munkatár-
sainak azt a konstruktív és korrekt együttműködést, mellyel 

lehetővé vált a nagy érdeklődés mellett tartott motoros talál-
kozó, kimagaslóan jó színvonalú megrendezése. Ugyancsak 
köszönöm a rendezvény, közterületen zajlott programjaival 
érintett területek mentén élő helyi lakosság türelmét, az eset-
leg zavaró zajhatások és időleges forgalomkorlátozások mi-
att.

Mosonmagyaróvár, 2013. június 18.

A jövőbeli hasonló sikeres együttműködés reményében, ma-
radok tisztelettel:  

       Fehér Róbert
ügyvezető

HMN POWER Kft.” 

Tisztelt Ügyfeleink!

2013. augusztustól ismét megnyílnak a III. és IV. tengely 
jogcímek kifizetési kérelem időszakai. Az alábbi linkeken a 
formanyomtatványok elérhetőek:

www.mvh.gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/
dokumentumtar.html  honlapról letölthetőek a közlemé-
nyekben szereplő kifizetési kérelem formanyomtatványok-
kal együtt.

 112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tu-
risztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás 
kifizetésének igényléséről 

 114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falu-
megújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésé-
nek igényléséről 

 113/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó 
támogatás kifizetésének igényléséről 

 111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-
tandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támo-
gatás kifizetésének igényléséről 

    110/2013. (VII.22.) számú MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehaj-
tásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 137/2012. (XII. 22.) VM 
rendelet, amely a Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. 
(IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szól módosította 

A HAJT-A Csapat Egyesület júliusi hírei
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2013.01.02.-től a kifizetési kérelmek benyújtásának módját:

Az R. 16/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16/B. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kifi-
zetési kérelmet évente február 1. és május 31., valamint au-
gusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani, kivéve 
a Technikai Segítségnyújtás intézkedést, valamint a 2. § (1) 
bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti intézkedést.

(3) A kifizetési kérelmet az egyes mezőgazdasági és ag-
rár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az 
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kor-
mányrendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus 
űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus 
űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumo-
kat elektronikus benyújtás esetén elektronikus űrlapon, 
szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kére-
lemhez. Az elektronikus úton benyújtott kifizetési kérelmek 
esetén a kifizetési kérelemben szereplő adatokra, a kifizetési 
kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kére-
lem kizárólag a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 
10 napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő.
Az ügyintézési határidőt a módosításra nyitva álló időszak 
leteltétől kell számítani.

A fentiek alapján CSAK ELEKTRONIKUS FORMÁ-
BAN nyújtható be kifizetési kérelem!

Minden papír alapon érkező kifizetési kérelem elutasítás-
ra kerül!

Az Ügyfélkapuval, MVH jelszóval, meghatalmazott 
MVH regisztrációs számmal nem rendelkező ügyfél időben 
intézkedjen, nehogy ennek hiányában ne tudja benyújtani az 
elszámolását határidőben!

Fokozottan figyeljen arra, hogy adatváltozás nem történt 
a meghatalmazott személyében (névváltozás, lakcímválto-
zás), mert így akadályba ütközhet a belépéskor.

Javasoljuk, hogy mielőtt a tényleges kitöltést elkezdi, 
próbálja ki, hogy aktív-e a felület.

Amennyiben probléma adódik a kitöltéssel, szerkesz-
téssel, feltöltéssel kapcsolatosan, keresse a HAJT-A Csapat 
Egyesület munkaszervezet irodáját 06-53/583-550, valamint 
az MVH ügyfélszolgálatos munkatársakat a 06-1-814-8900-
as telefonszámon.

Faragó Júlia
 munkaszervezet vezető

HAJT-A Csapat Egyesület

 

  A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezetének
 ügyfélfogadási rendje:

 Hétfő  8°° - 1200  123° - 183°

 Kedd  8°° - 1200 123° - 163°

 Szerda  8°° - 1200 123° - 163°

 Csütörtök  8°° - 1200 123° - 163°

 Péntek  8°° - 1200 123° - 163°

Irodai elérhetőségek:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.

Telefon: 06-53-583-550
Telefax: 06-53-383-010

E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu

Európai Uniós támogatással eszközbeszerzés és iroda 
kialakítása valósult meg Újszilváson a Rugócenter Kor-
látolt Felelősségű Társaságnál.

2013-06-06.

A Rugócenter Termelő és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lősségű Társaság az Új Széchenyi Terv „Komplex válla-
lati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalko-
zások számára” című projekt keretében 17 millió forint 
támogatást nyert. A pályázat összköltsége 49 millió forint 
volt, melyből eszközbeszerzés és iroda kialakítás valósult 
meg.

A Rugócenter Kft. már 30 éve foglalkozik rugógyártás-
sal, a vállalkozás kezdetben főként mezőgazdasági gépgyár-
tó cégeknek szállított, majd fokozatosan bővítette termék és 
megrendelő körét, a cég fő profilját ma is a mezőgazdasági 
gépek rugóinak gyártása adja. A társaság a sorozatgyártáson 
kívül lehetőségeihez mérten törekszik a megrendelők egyedi 
igényeinek a kielégítésre is.  

Az egyre fokozódó piaci verseny, valamint a jelentkező 
vevői igények fejlesztéseket követeltek meg, a sikeres pályá-
zat keretében új gépek beszerzésére és egy új iroda építésére, 
illetve informatikai fejlesztésre nyílt lehetőség. A kialakí-

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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tásra került új iroda kulturált körülmények között, komfor-
tosabb munkakörnyezetet biztosít a már meglévő és leendő 
ügyfelek fogadására és a vevők kiszolgálására. A beszerezett 
gépek segítségével a vállalkozás egyrészt a meglévő gyárt-
mányok hatékonyságát tudja növelni, másrészt pedig újabb 
termékek gyártásának a feltételei is megteremtődtek.    

A megvalósult fejlesztés hozzájárul a vállalkozás esélye-
inek javításához további hazai és export piacokon, illetve a 

társaság környezetének foglalkoztatási problémáinak enyhí-
téséhez.      

Rugócenter Termelő és Szolgáltató Kft.
Cím: 2768 Újszilvás, Széchenyi utca 16.
E-mail: rugocenter@rugocenter.hu
Honlap: www.rugocenter.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Ahogy az már előző Krónikásunkban ismertetve lett, 
Önkormányzatunk 2013-ban csatlakozott a Magyarország 
Legszebb Konyhakertje pályázathoz. A rossz időjárásra 
való tekintettel a programba való jelentkezési idő kitolódott 
május 15-ig. Újszilváson 23-an jelentkeztek a cím elnyeré-
séért. Május 15. után megalakult a zsűri is, melynek tagjai 
Baktay Borbála a tápiószelei Növényi Diverzitás Központ 
igazgatója, Dr. Petrányi Csaba polgármester, Boda András 
alpolgármester és Kiss Pál vállalkozó. Az első kertbejárások 
júniusban történtek meg, ahol többségében szebbnél-szebb, 
gondozottnál gondozottabb, jó terméssel megáldott kerteket 
nézhettek meg a zsűri tagjai. 

Igen példaértékű, hogy a lakosoknak fontos a művelt, 
ápolt konyhakert kialakítása, az önellátás és belátják, hogy 

23-an versengenek Újszilváson a „Legszebb Konyhakert” címért

a helyben termelt, lehetőleg vegyszermentes zöldség-gyü-
mölcs nagy kincs.

A verseny eredményét augusztus 20-án, a községi ünnep-
ségen hirdeti ki ünnepélyesen a zsűri, melyre mindenkit sok 
szeretettel vár Újszilvás Község Önkormányzata.

Itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy köszönetünket fe-
jezzük ki Farkas Jánosnak, aki az iskolakertbe 1800 db pap-
rikapalántát ajánlott fel.

Községi Önkormányzat

Az idei év kezdete motorosainknak elhúzódott, hiszen 
az időjárás miatt a verseny kiírás tavaszi programját meg-
változtatták. Az első megmérettetésre Nagykanizsán került 
sor ahol a nyugatkupa első fordulóját bonyolították le. Tóth 
István, Tóth László, Tóth Milán, Varga Tamás indult színe-
inkbe, szerencsésnek számunkra nem mondható ez a nap, 
hiszen Tóth Milán miután megnyerte az időmérőt a futamon 
vezető helyen kapott defektet és visszaesett a hatodik helyre. 
Tóth István két kategóriába is nevezett, ami azt jelenti, hogy 
4 futamot kell teljesíteni, az ember bírta volna, de a motorja 
defektet kapott. 

Április 21-én, Bugyin az UMX és a III. osztály futama-
it rendezték meg. Ezen a napon az UMX-be Varga Tamás, 
Tóth Milán és Tóth József a III. osztályban Tóth István, Tóth 
László és Bartucz Dénes indult kinek motorja már ez edzé-

Motocross egyesületi hírek 

sen megadta magát. Varga Tamás nagyot esett, de szerencsé-
re sokkal kisebb sérüléssel megúszta, mint ahogy akkor ott 
kinézett. 

Kőszárhegyen a nyugatkupa második fordulója zajlott 
ahol megint egy szerencsés végkifejletű baleset történt, Tóth 
Pisti a rajt utáni első körbe esett nagyot, viszonylag szeren-
csésen megúszta, de a lábadozás járt neki. 

Nyársapáton került sor május 5-én az UMX és a III. osz-
tály második fordulójára. Ezt a napot sem úsztuk meg bal-
eset nélkül, ifj. Tóth József bukott nagyot az első futam első 
körében ezzel számára befejeződött a verseny. Ezen napon 
népes volt az Újszilvási csapat, hiszen az állandó versenyző-
ink mellett több motorosunk indult: Szabó Máté, Gavaldik 
Ferenc/Medve/, Balogh Gábor, Kapcella László, akik több 
mint tisztességesen teljesítették a versenyt megmutatván, 

26



hogy mennyi jó motoros van Újszilváson! 

A harmadik fordulóra Gyulán került sor, ami egy jó han-
gulatú verseny volt immáron baleset nélkül. 

Június 30-án, Kiskunlacházán tartották a negyedik for-
dulót ahol motorhiba árnyékolta be szereplésünket, Tóth 
László motorja még a gépátvételkor működött az edzés kez-
detekor viszont már ˝halott˝volt így kénytelen volt nézőként 
figyelni, ahogy Tóth István, Kapcella László és Tóth Józsi 
róják a köröket. Tóth Pistinek az utolsó körben lett hajtóka-
ros a motorja. 

Az OB versenyei május 26.-án Tápióbicskén kezdődtek 
ahol a szakadó eső miatt minden kategória második futamát 
törölték. Az MX85 géposztályba a serdülők között második 
lett Illyés Martin. A következő OB-t Hódmezővásárhelyen 
-rettenetes sárba- tartották ahol Tóth Milán a II. osztályba 
Illyés Martin MX85-ben indult, ifj. Tóth József, aki az I. 
osztályba motorozik sérülés miatt az első kettő fordulót ki-
hagyta. A 3. fordulóra Ácson került sor ifj Tóth József, Tóth 

Milán és Bartucz Dénes képviselte egyesületünket. Tóth Mi-
lán kategóriájába az időmérőt megnyerte minek köszönhető-
en az első helyezetnek járó kupát is megkapta, hiszen Ácsra 
olyan eső zúdult, hogy törölték a további programot. A ne-
gyedik fordulót július 16.-án Kókán rendezték ahol sérülés, 
motorhiba és különböző elfoglaltság miatt csapatunkat csak 
ifj Tóth József képviselte. Vele kapcsolatba el kell mondani, 
hogy neki ez idáig a szezon szenvedős volt a sérülések mel-
lett hátráltatta a jó szereplést az,hogy az idén KTM motor-
ral versenyzett,ez nagyon jó motor, de nem tudta megszokni 
˝stílusát˝. Ezért a nyáriszünet után a szezon második felére 
visszaül a tavalyi Hondára. 

Remélem a nyári feltöltődés után motorosaink újult erő-
vel vetik magukat a ˝harcba˝, és a szezon második fele sérü-
lésektől mentes lesz. 

Tisztelettel: 
Tóth József 

UMSE elnök

Befejeződött a 2012-13-as Megye III-as 13 csapatos baj-
nokság, ahol az újszilvási csapat az 5. helyen végzett. A kitű-
zött cél az 1-4. hely valamelyikének a megszerzése volt, ami 
az 5. hely elérésével majdnem sikerült. 

Az okokról…

Sajnos a februári felkészülés során az időjárás nem volt 
kedvező, így a lekötött edzőmérkőzéseket nem tudta a csa-
pat maradéktalanul lejátszani. A márciusi havazás miatt 3 hét 
szünet is volt, ami szintén nem segítette a formába lendülést, 
mivel csak terembe tudtak tréningezni. Az eredményességet 
befolyásolta még, hogy szezon közben csatárposzton sérülés 
és lemorzsolódás miatt kevés játékos állt rendelkezésre.

A csapat július 16-án elkezdte a felkészülést a 2013-14-

es bajnokságra, új edző, Józsa László vezetésével. A kerethez 
csatlakozott 4 új játékos is, ami reményeink szerint erősítést 
jelent és így meg tudjuk célozni az 1-3. hely valamelyikét.

Az utánpótlásképzést Miskolczi Lóránt végzi, heti négy 
alkalommal, külön 1-4. és külön 5-8. osztályosok számára.

Szeptembertől az utánpótlás korú labdarúgók részt vesz-
nek a Bozsik program U-7, U-9 és U-11 korosztályos baj-
nokságban.

Lehetőség lesz még az U16-17 korosztályban rendszeres 
tornákon való részvételre.

Szeretnék tájékoztatást adni a márciusban elkezdődött 
beruházásokról is.

Elkészült a LEADER támogatással a 2 db lelátó és a sala-
kos gyakorló pálya illetve megtörtént a sporteszköz beszer-
zés, melyeknek az összértéke 9 millió forint.

Az Egyesület a Magyar Labdarúgó Szövetséghez pá-
lyázatot nyújtott be a tavalyi évben Sportöltöző felújítása, 
bővítése és akadálymentesítése tárgyában. Az első ütem be-
kerülési összege 20 millió forint, ami a Magyar Labdarúgó 
Szövetség által, pályázat útján 14 millió forint társasági adó-
ból és 6 millió forint Önkormányzati önerőből tevődik össze.

A Sport Egyesület pályázott a 2013-14-es bajnokságban 
a második ütemre, ami szintén 14 millió TAO forrás és 6 

Sport Egyesületi tájékoztató
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milliós Önkormányzati önerőből áll. Így az összberuházás 
összege eléri a 40 millió forintot.

Ha a pályázati pénzek a tervezett ütemben megérkeznek, 
akkor a beruházás egy éven belül elkészül és birtokba vehe-
tik a sportolók és természetesen a sportolni vágyó lakosok.

Az Önkormányzat által a Magyar Labdarúgó Szövetség-
hez beadott pályázat pozitív elbírálást kapott, ennek ered-
ményeképpen még ebben az évben megépülhet a salakos 
gyakorló pálya mellett egy 20X40 méteres műfüves pálya, 
aminek az összértéke 30 millió forint. Ennek az összegnek a 
25%-át reményeink szerint a település vállalkozóinak rész-
beni támogatásával az Önkormányzat biztosítja.

Reméljük, hogy ezek az infrastrukturális fejlesztések je-
lentősen hozzájárulnak a gyerekek és a falu sportolni vágyó 
lakosainak minél magasabb színvonalon történő sportolásá-

hoz, szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
A 2013-14-es bajnokság augusztus 10-én kezdődik a Pest 

Megyei Kupával, a bajnoki mérkőzések augusztus 25-én in-
dulnak. 

Kérjük a sportszerető lakosságot, hogy a mérkőzéseken 
sokan szurkoljanak csapatunknak a minél jobb eredmények 
elérése érdekében.

A bajnoki mérkőzések időpontjairól plakátjainkon illetve 
a www.ujszilvas.hu honlapon tájékozódhatnak.

Sportszerű buzdításukat előre is köszönjük.

Ádám József
elnök

Újszilvás KSE

Az elmúlt fél év médiahírei, illetve a rendelőnkben meg-
növekedett klinikai esetszám miatt szükséges beszélni a 
szív- és bőrférgességről.

Szúnyogok által terjesztett két különböző kórokozóról, 
ezáltal két különböző megbetegedésről van szó. A bőrfér-
gesség évek óta sűrű előfordulású hazánkban, sok esetet di-
agnosztizáltak már, viszont a szívférgesség eddig csak medi-
terrán országokban okozott – nem is csekély – egészségügyi 
gondot. 

Mindkét élősködőt egy úgynevezett lepkeszúnyog, vér-
szívás során juttatja az állatba, ahol tovább fejlődik, és hó-
napok múlva kifejlett parazita lesz, ami 6-8 évig életképes 
a gazdaszervezetben.  A kifejlett férgek nem petéket rak-
nak, hanem úgynevezett 1-es stádiumú lárvákat, melyeket 
microfilariaknak nevezünk. A lárvák kimutatása rendelői 
körülmények között vérteszttel, illetve vérkenetből mik-
roszkópos vizsgálattal történik. A paraziták életciklusának 
sajátosságai miatt a délutáni, koraesti órákban vett vérből 
könnyebben kimutathatók a fejlődési alakok.

A már fertőzött állatunk kezelése nagyon komplikált. 
Gyógyszeres kezeléssel, többszöri folyamatos, reklámokból 
is ismert „spot-on” cseppek alkalmazásával próbáljuk kiirta-
ni az élősködőket, illetve meggátolni fejlődésüket, további 
szaporodásukat. Ez nem minden esetben sikeres, éppen ezért 
sokkal nagyobb figyelmet kell szentelnünk a védekezésre.

Évek óta elérhetők olyan repellens, tehát külső élőskö-

dőket távoltartó cseppek és nyakörvek, melyek folyamatos 
használatával minimálisra csökkenthető a fertőzés veszélye. 
Ha simogatás közben apró göböket, duzzanatokat talál álla-
tán, vagy fáradékonyabbnak, levertnek találja, jelezze állat-
orvosánál, és kérje a vérvizsgálatot!

Ha külföldre, vízpartra, vagy délebbi megyékbe utazik 
kedvencével, mindenképp védekeznie kell a szúnyogok el-
len!

Közegészségügyi vonatkozások: A Dirofilariának neve-
zett fonálféreg Magyarországon leggyakoribb két fajától az 
Immitistől, és a Repenstől is megfertőződhet az ember.

A szívférgességet okozó élősködőnek viszont az ember 
nem megfelelő gazda, tehát bennünk nem tud teljesen kifej-
lődni, és szaporodni. Viszont a bőrférgességet okozó parazi-
ta esetleg okozhat kisebb bőrtüneteket, elváltozásokat, de ez 
sem túl gyakori.

További hasznos tanácsokat, közérdekű információkat a 
www.tapioambulancia.hu honlapon találhat.

Dr. Crespo Carlos Enrique
állatorvos

Tápiómenti Állatorvosi Ambulancia

Szívférgesség és bőrférgesség:
 gyakoribb, mint gondolnánk!
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Háziorvos:

Dr. Egressy Gábor
Tel: 06-30/262-6993; 06-53/387-014
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00-12:00., 
csütörtök: 13:00-16:00.

Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is az Orvosi 
Rendelő udvarán /kaputól balra/ elhelyezett táblán lát-
ható!

Ügyelet: 

Hétközbeni esti ügyelet: 16:00-08.00 óra, (ha nem szakítja 
meg ünnepnap a hetet) valamint hétvégén és ünnepnapo-
kon 0-24:00 óra között az Európa Mentőszolgálat Kft. biz-
tosítja az orvosi ügyeleti ellátást.
 
Ügyeleti helyiségek: 

2760 Nagykáta, Petőfi Sándor u. 3.
2766 Tápiószele, Jókai u. 1/a.

Központi telefonszám: 06-29/440-074

Sürgős esetben (közúti baleset, vérvesztéssel járó sérülés, 
életveszély, megindult szülés, stb.) változatlanul hívható 
a 104, a mentők száma.

Házi gyermekorvos:

Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány u. 68.
Telefon: 06 20 530 5014

Rendelési idő: 

Hétfőtől péntekig 8-11-ig. 

Egészséges rendelés keddenként 11.15-13.15 között. 

Ügyeleti ellátás: 

hétköznap: 16:00-8:00
hétvége: 0:00-24:00

Tápiószele, Jókai u. 1.

Telefon: 06 29 440 074

Dr. Altsach Rita
Benedek Péter

Fogorvos:

Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt. (székhely: Szolnok, Város-
major út 54. 3 em. 11.) 

Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66. Egészségház, 
Fogorvosi rendelő.

Bejelentkezés: 06-30/470-4561; 

Sürgős esetben bejelentkezés nélkül is lehet a rendelést lá-
togatni!

Szakrendelés: 

Hétfő:   12:00-20:00.
Szerda:   08:00-16:00.
Csütörtök:  12:00-20:00.

Magánrendelés: 

Kedd:   15:00-17:00.
Péntek:   08:00-13:00.

Fogorvosi ügyelet:  

Központi Stomatológiai Intézet 

Címe: 1088 Budapest, 
Szentkirályi utca 40. 

Telefonszáma: 06/1/317 6600  Faxszáma: 06/1/318 7014

2013. július 1-vel elindult Cegléden a CED-DENT FOGÁ-
SZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.-nél az ügyelet, amely 
teljes körű fogászati ellátást takar.

A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSKÖTELESEN, minden 
szombat, vasárnap és ünnepnap 10:00 órától vehető igénybe.

Cím: 
CED-DENT FOGÁSZAT
2700 Cegléd
Szabadság tér 2.
telefon: 53/318-259
mobil: 30/978-4002

Terhességi Nőgyógyászat: 

Kizárólag gyerekágyas és állapotos nők részére!
    
Dr. Danis Dávid

Minden hó negyedik szerdáján 12.30-tól!

Védőnő és terhes-tanácsadás:

Győrné Balogh Mária
Telefon: 06 70/ 338-1402

Rendelés:

Július 31-től augusztus 31-ig a Védőnői tanácsadó bejáratá-
ra kifüggesztve.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:
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Gyógyszertár:

Árpád Patika Fiók Gyógyszertára:

Hétfő, kedd, szerda, péntek:  09:00 - 11:00 és 11:30 - 14:00.

Csütörtök kizárólag csak: 13:30 - 16:30.

Polgármesteri Hivatal:

2768 Újszilvás, Szent István utca 6.

Központi telefonszám: 06-53/387-001; Titkársági fax: 06-
53/587-519.

Központi e-mail cím: ujszilvaspolghiv@gmail.com
Weblap: www.ujszilvas.hu (Kérjük Önöket, hogy Internet 
elérhetőség esetén kísérjék figyelemmel honlapunkat, hiszen 
itt mindig a legfrissebb információkat találják meg Közsé-
günkkel kapcsolatosan!)

Ügyfélfogadási idő :

Hétfő, kedd, szerda: 08:00 -12:00 és 12:30 -16:30.

Csütörtökön nincs ügyfélfogadás!

Péntek: 08:00 -12:00 és 12:30 -14:00.

Hívható mellékek: 

Polgármester:/11 mellék    Dr. Petrányi Csaba;
Jegyző:/12 mellék    Penczi Ildikó;
Titkárság:/10 mellék           Bató Szilvia;
Gazdálkodás:/13 mellék    Szőke Ágnes,
Pénztár:/13 mellék      Magyarné Gyimesi Irén;
Vízmű:/13 mellék    Birinyiné Éder Edina
Járási ügysegéd:/14 mellék   Varga Tímea
Szoc.pol :/15 mellék    Kenderes Józsefné,
Munkaügy:/15 mellék    Siska Éva
Adócsoport:/18 mellék    Sándor Lászlóné;   
Anyakönyvezés:/18 mellék   Farkas Lászlóné                                                                                                   
ÚJKOM Kft. - műszaki csoport
Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés:/27 mellék   Miskolczi Lóránt
      06-30/598-2512;
LEADER  pályázatok,
pályázatkezelés:/16 mellék   Farkas Tibor;
Öregek Napközi Otthona:/20 mellék  
Általános Iskola:/21 mellék   illetve 06-53/387-019
Óvoda:/22 mellék

Községi Könyvtár és Faluháza:

2768 Újszilvás, Szent István u. 4.
Faluháza, Telefon: 06-53/387-001   
/17 mellék    Magó Eszter

Nyitva tartás:  Hétfőtől - péntekig: 09:00- 16:00.
eMagyarország:   Hétfőtől - péntekig: 09:00 -16:00.

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjólé-
ti Központ Újszilvási kirendeltsége:

2768 Újszilvás, Szent István utca 4. 
Telefon: 06-53/387-001      /17 mellék
Változás:Az Iroda átköltözött a Könyvtár mellé az emeletre!

Antal Viktória (gyermekjóléti szolgálat):

Ügyfélfogadási idő:
Szerda:   08:00 -12:00;  16:00 -18:00. 
Csütörtök:  13:00 -16:00.
Péntek:   08:00 -12:00.    

Gál Tünde (családsegítő szolgálat):

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:   08:00 -12:00.   
Kedd:   08:00 -10:00.   
Szerda:   13:00 -16:00.
Csütörtök:  08:00 -12:00.
Péntek:   08:00 -12:00;  13:00 -14:00.

Körzeti megbízott:

Körzeti megbízott: Kégli Norbert   r. törzsőrmester
Telefon: 0620/4896714
KMB iroda: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. (Faluháza)
Sürgős esetben kérem hívja a 107-es telefonszámot!

Polgárőrség és Mezőőri Szolgálat:  

Telefonszám: 06-30/529-5383.
A nap 24 órájában a lakosságot érintő bűncselekmények 
észlelésével kapcsolatosan, valamint kóbor és veszélyes 
ebekkel, továbbá illegális szemétlerakással kapcsolatos 
operatív intézkedések okán is közvetlenül hívható! A felada-
tot időarányosan felosztva Árva István, Hajnovics István és 
Vágány László látják el.

Falugazdász:

Ceglédi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Hivatalának falugazdásza minden csütörtö-
kön 12.00-16.30 óráig ügyfélfogadást tart.
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„Annyira akartam élni, a halált legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett.

Így búcsú nélkül szívetekben élhetek, aludjatok csendesen, 
ne érezzétek a fájó könnyeket.”

Megemlékezésül Bencsik László 17. és Kállai László 1. 
évfordulójára.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halotta-
ink Özv. Nagy Benedekné Polónyi Rozália, élt 93 évet és 
Fazekas Imre, élt 80 évet temetésén megjelentek, sírjukra 
virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké ott marad.”

Tóth Ferenc, Tóth Zoltán, Tóth Sándor 
Emlékére

Drága kisfiaim elfeledni nem tudunk titeket. Ég felé száll 
imánk, értetek imádkozunk. Legyetek a mi drága őrangya-
laink. Szívünk fájdalma hosszú utadon elkísér. Legyen szép 
a ti álmotok. A mi lelkünk szeretete öleli át drága lelketeket. 

Csak aludjatok csendesen.

Hálás szívvel mondunk köszönetet, mindazoknak, akik 
szeretett halottunk. Özv.Hajnovics Jánosné temetésén meg-

jelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdal-
munkban osztoztak.
A gyászoló család 

„ Simogasd beteg homlokát,
ha szomorú, fáradt.

Szeresd nagyon szeresd, az Édesanyádat”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Nagy István temetésén részt vettek, elhelyezték az emléke-

zés virágait és őt utolsó útjára elkísérték.
Köszönetünket fejezzük ki az Idősek Otthona ápolóinak 

segítő támogatásáért.
A gyászoló család!

Állatorvos: 

Hétvégi (péntek délutántól) és ünnepi (ünnepet megelőző 
nap délutánjától) állatorvosi ügyelet a Polgármesteri Hivatal 
kapujára van kifüggesztve.

Hatósági állatorvos:

Dr. Boldizsár János, 
2700 Cegléd, Buzogány u. 2. 

Tel: 06-20/570-2348

Kizárólag csak a következő felsorolt okokból hívható: Ha-
tósági megfigyelés (eb, macska, stb.) céljából, méhvándor-
lás bejelentéshez, vágóállat szállításakor kiegészítő hatósági 
állatorvosi igazolás kiállításához, állami támogatásokhoz 
(szarvasmarha, méh, stb.) szükséges állatorvosi igazolások 
kiadásához!

GYÁSZ KÖSZÖNET




