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Első kézből...
Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Első kézből szeretném ismét tájékoztatni Önöket 
az elmúlt időszak közéletét érintő eseményekről, té-
nyekről.

Elsődlegesen engedjék meg, hogy beszámoljak a folya-
matban lévő beruházásainkról. Elsőként arról számolnék 
be, hogy a sportcentrum építése az utolsó szakaszába 
került. Ez azt jelenti, hogy folyamatban van a burkolás, a 
festés, s várhatóan minden további művelet a felső szinten 
is befejeződik február végére, és a március 15-ei ünnepség 
alkalmával reményeink szerint átadásra is kerülhet az épület 
a látogatók számára. Terveink szerint ezen időpontban az Új-
szilvási Központi Sport Egyesülettel közösen megpályázott 
fitnesz és konditerembe szánt sporteszközök nagyobbik ré-
sze is már beszerzésre fog kerülni. 

A másik beruházás, amely folyamatban van, az a Pol-
gármesteri Hivatal teljes felújítása, bővítése, akadály-
mentesítése, és energetikai korszerűsítése. E korszerűsí-
tés eredményeképpen az első műveletek során megtörtént 
a hivatal külső nyílászáróinak cseréje, illetve jelenleg a 10 
cm vastag kőzetgyapot felhelyezése is szinte teljesen készen 
van. Kicserélésre kerül az ereszcsatorna és új deszkázatot, új 
homlokzati faanyagot is kap a teljes épület. Már most ész-
revehető, hogy a fűtés tekintetében javultak a paraméterek, 
hiszen ezeken az új nyílászárókon már nem tud áthatolni oly 
mértékben a szél, a levegő mozgása, mint ahogyan az előző-
eknél jellemző volt szinte minden irodában. Szóval időszerű 
volt már egy ilyen irányú fejlesztés elnyerése.

Természetesen a jövő év közepéig tartó beruházásban 
teljes akadálymentesítésre is kerül az épület, amely pedig 
a mozgáskorlátozott emberek számára fog majd megfelelő 
biztonságot és elérhetőséget nyújtani a megfelelő közigaz-
gatási szolgáltatások igénybevételére. A beruházás további 
belső és külső átalakításokat, felújításokat /pl.: új villanysze-
relés, stb. / valamint bővítést is fog jelenteni. Remélhetőleg 
egy következő 50 évre ez az intézmény is rendezésre kerül-
het állagmegóvás tekintetében.

Folyamatban lévő projekt a START mintaprogram első 
5 hónapjának időszaka, melyből már kettő hónap eltelt. E 
program 35 főnek a foglalkoztatását jelenti, melynek keretén 
belül sikerült megvennie (pótolnia) az önkormányzatunknak 
a régen várt MTZ 820-as traktort is. Emlékezhet rá a Tisztelt 
Lakosság, hogy volt az önkormányzatnak egy ilyen típusú 
újszerű traktora, melyet azonban elloptak néhány évvel ez-
előtt. Most természetesen megfelelő eszközökkel meg fog-
juk óvni, védeni ezt az új járművet. Nagyon fontos, hogy 
az önkormányzat minden járműve minél újszerűbb legyen, 
hiszen annál versenyképesebben tudunk helytállni a mai vi-
lágban, akár a vállalkozás területén is.

A START mintaprogram keretén belül egyébként a gyü-
mölcsfák elültetésre kerültek és azok bekerítése is megtör-
tént. A szőlő, gyümölcsös és konyhakerti növények területei 
talajmegmunkálás, területrendezés szempontjából részben 
előkészítésre kerültek és a napokban a baromfinevelő épü-
letének felújítása, megépítése is megkezdődött. Reméljük, 
hogy egy kora év eleji újabb pályázat segítségével a követ-
kező év egészére is elnyerhetjük a támogatást, hiszen a prog-
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ram célja az, hogy a magunk által megtermelt konyhakerti 
növényekkel lássuk el a konyhánkat, s minél több állattípust 
is nevelni tudjunk ugyanezen felhasználásra. 

Észrevehette azt is a Tisztelt Lakosság, hogy nagyon 
sok közmunkást foglalkoztat önkormányzatunk. Gyakorla-
tilag a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 
személyek, illetve az egyéb regisztrált és nem regisztrált 
munkanélküliek felvétele történt meg. Ezzel a START min-
taprogramos foglalkoztatással együtt, 100 fölé emelkedett 
az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak létszáma. Ez 
a szám a környező települések tekintetében egy igen magas 
létszám, azonban az önkormányzatunk ezzel a folyamattal 
is,  - a saját lehetőségein belül - egyfajta életszínvonal eme-
lést próbál a lakosság ezen rétegének biztosítani. 

Egy további folyamatban lévő pályázatról szeretnék 
még beszámolni Önöknek. Egy új beruházás keretén belül 
a Faluháza, az Óvoda, valamint az Általános iskola ener-
getikai korszerűsítése során az épületek tetőszerkezetére 
napelemek kerülnek. A projektnek most van folyamatban 
a közbeszerzési eljárása, s amikor már Önök olvassák ezt 
az újságot, várhatóan megtörténik a szerződéskötés a kivite-
lezővel. Reményeink szerint március-április hónapban meg-
építésre kerülnek ezek az elemek. Ez egy 100 millió forintos 
beruházás, amelynek 100%-át nyerte el önkormányzatunk a 
Közép-Magyarországi Operatív Programból. Ez egy jövőbe 
látó folyamat újabb eredménye, amely azt jelenti, hogy fenn-
tartható lesz az önkormányzatunk, és pénzt tud megtakarí-
tani annak érdekében, hogy minél több munkahelyet tudjon 
teremteni az elkövetkezendő évek folyamán. 

Arról is számot tudok adni Önöknek, hogy önkormány-
zatunk - a környék önkormányzatait figyelembe véve – élen 
jár a tekintetben is, hogy a felsőfokú tanulmányokat foly-
tatni kívánó fiatalok tanulmányait ösztöndíjjal támogatja. 
Az önkormányzat az idei évben is csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat programhoz, 
melynek eredményeképpen a 2014. évi fordulóban 9 diákot 
részesített támogatásban. A pályázók részére megítélt helyi 
önkormányzati támogatás havonta - szociális rászorultságtól 
függően - 2.000.-, 2.500.-, illetve 3.000.-Ft./pályázó.

Nagyon fontos, hogy ebben a gazdaságilag is kemény 
világban minél több rászoruló fiatalt támogassunk a felső-
fokú tanulmánya során, és ezáltal a településünk egyre több 
értelmiséggel rendelkezzen, hiszen az szintén sokat jelenthet 
a település jövője szempontjából. 

Önkormányzatunk ezen évben is döntött arról, hogy egy 

karácsonyi élelmiszer csomaggal kedveskedik a 70 év fe-
letti lakosok számára, mivel Ők a legkiszolgáltatottabbak, 
legidősebbek, s egy kis jóleső gondoskodás jóleshet számuk-
ra az ünnepek közeledtével. Ezt a gesztust fontosnak tartotta 
az önkormányzat, hiszen immáron több éve folytatja ezt a 
hagyományt, biztosítja ezt a támogatási formát.

Gyalogátkelőhelyet létesített az önkormányzat az or-
vosi rendelő előtt, amely a közlekedés biztonságát fogja 
megerősíteni az orvosi rendelők, a gyógyszertár és a kerék-
párút, illetve a gyalogjárda között. Nagyon fontos és egyben 
nagyon veszélyes volt az Alkotmány útnak az a keresztmet-
szete, ahol ez elhelyezésre került, azok számára, akik ke-
rékpárral, illetve gyalog közlekedtek. A gyalogátkelőhely 
elsőként megterveztetésre, engedélyeztetésre, s ezt követően 
megépítésre került.

Várhatóan a tavasszal a belső orvosi rendelő felőli ré-
szén némi átalakítás, parkosítás fog megtörténni, hiszen egy 
járdával fogjuk összekötni a buszmegállót a gyalogátke-
lőhellyel. Ezen túlmenően egyéb terveink is vannak, hogy 
megszépítsük az orvosi rendelő elejét. Természetesen nem 
csak az eleje fog megszépülni, hanem megtörténik a teljes 
akadálymentesítése az épületnek, illetve a rendelő, és mosdó 
vizesblokk szintén teljes felújításra kerül. 

Arról is be szeretnék számolni a Tisztelt Lakosságnak, 
hogy önkormányzatunk eredményesen pályázott a Belügy-
minisztérium önkormányzatok működését kiegészítő 
alapjába és 10,5 millió forintot nyert. Ennek eredménye-
ként az önkormányzatunk 2013. december 31-ig ki fogja 
fizetni azt a 17 millió forintos hitelt, amely még az adós-
ságkonszolidáció folyamán önkormányzatunk terhe maradt, 
hiszen nemcsak ezt a 10,5 millió forintot tudja erre fordítani, 
hanem a Naperőmű Kft. működtetéséből származó bevétel-
ből az önkormányzatnak járó résszel ki tudja pótolni. Ezáltal 
az önkormányzat teljes hitelállománya megszűnik.  

2014. január 01-jétől azt mondhatjuk, hogy a kistérség 
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legéletképesebb települése lehet Újszilvás, hiszen a Kor-
mány ezidei intézkedése kapcsán egy komoly nagyságren-
dű hitelt konszolidált a településen, amely az elmúlt 10 év 
EU-s és Magyar fejlesztéseinek saját forrását biztosította. 
Úgy gondoljuk, az önkormányzati adósságkonszolidáció 
kapcsán is, ez egy történelmi jelentőségű éve nemcsak Új-
szilvásnak, de Magyarországnak is, hiszen az önkormány-
zatok, mint az állam kinyújtott karjai, nagyon fontosak egy 
állami szervezet számára, tehát itt a vidéken is érezhetjük a 
kormányzati működés pozitívumait, amelyeket nem szabad 
elhanyagolni, s helyén kell kezelni. 

Úgy gondoljuk, hogy 2003-tól kezdődően, mivel nagyon 
sok Európai Uniós és hazai pályázatot igénybe tudtunk ven-
ni, s ehhez biztosítani tudtuk a saját erőt is, ezért ennek a 
durván több mint 10 éves időszaknak a Közép-magyaror-
szági Régióban az egyik legnagyobb nyertese Újszilvás. 
Ezt merészen kimondhatjuk, hiszen annyi fejlesztés, annyi 
pozitív dolog történt az elmúlt időszakban a településen. A 
beruházásokról, elnyert pályázatokról a jövő évben egy ön-
kormányzati kiadványt is el fogunk készíteni , hogy lássuk, 
s valójában mérlegre tudjuk azt tenni, ami valójában Újszil-
vással, és Velünk történt , történik. 

Még arról is be szeretnék számolni a Tisztelt Lakosság-
nak, hogy a csatornaberuházás első engedélyezett szaka-
sza, azaz a Kölcsey F. u., a Rákóczi utca és az Ady E utca 
csatornázása sikeresen befejeződött. A település további ré-
sze - a teljes belterület - csatornázásának az engedélyeztetése 
zajlik, amelyre vonatkozóan az engedélyt legkésőbb február 
hónapban megkapja az önkormányzat és a Tápiómenti Te-
rületfejlesztési Társulás s ennek eredményeképpen március 
01-jétől nagyerővel megindul a település további területei-
nek csatornázása. Ezért nyomatékkal kérem a Tisztelt Lakos-

ságot, hogy elmaradásaikat a csatorna befizetések tekinteté-
ben pótolják, illetve a Fundamenta részletfizetés összegeit 
legyenek szívesek mielőbb teljesíteni a megfelelő szintig, 
az aktuális hónapig. Tegyük ezt legfőképpen azért, hogy si-
keres legyen ez a beruházás. A jegyző az esetleges hátralék 
összegére vonatkozóan adók módjára történő behajtást fog 
kezdeményezni, majd behajthatatlanság esetében, esetlege-
sen az ingatlan egyéb végrehajtása, de minimum a csatorna 
érdekeltségi hozzájárulás, valamint annak járulékaival meg-
növelt összegnek az ingatlanra történő ráterhelése fog meg-
történni.  Kérem, hogy vegyük ezt komolyan, hiszen olyan 
fázisába került a csatornaberuházás, melynek megvalósulása 
elkerülhetetlen az Unió és a magyarországi vállalások alap-
ján. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, s Munkatársaim, a 
Képviselő-testület és a magam nevében, Újszilvás minden 
lakosának áldott, békességben és szeretetben gazdag Ka-
rácsonyi Ünnepeket, valamint egy eredményekben, lehető-
ségekben és egészségben gazdagabb 2014-es új esztendőt 
kívánok!

Dr. Petrányi Csaba  
polgármester

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS

Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat által 
nyújtott támogatások összesített adatairól:

„A” típusú pályázatra (már felsőfokú oktatási intéz-
ményben tanulmányokat folytató hallgatók részére) 7 darab 
pályázat érkezett be az önkormányzatunkhoz, melyből a 

Képviselő-testület a 2013. december 05-i ülésén mind a 7 
pályázót támogatásban részesítette. A pályázat keretén belül 
a támogatott hallgatók részére az ösztöndíj időtartama 10 hó-
nap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2013/2014. 
tanév második féléve és a 2014/2015. tanév első féléve)

Az „A” típusú pályázók részére összesen megítélt támo-
gatás havonta 19.500.-Ft., mely átlagosan 2.786.-Ft/hó/pá-
lyázó támogatást jelent.  
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„B” típusú pályázati felhívásra (az idei évben érettsé-
gizők, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizet-
tek részére) 2 db pályázat érkezett be. A pályázat keretén 
belül a támogatott hallgatók részére az ösztöndíj időtarta-
ma 3*10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév 
(2014/2015. tanév, a 2015/2016 tanév és a 2016/2017. tan-
év).

A megítélt támogatás havonta összesen 4.000.-Ft., mely 
átlagosan 2.000.-Ft/hó/ pályázó támogatást jelent. 

A korábbi években odaítélt „B” típusú ösztöndíjak (2 
hallgató) szociális rászorultságának felülvizsgálata szintén 

megtörtént a Képviselő-testület 2013. december 05-i ülésén. 
Az egyik hallgató befejezte tanulmányait ezért részére az 
ösztöndíj folyósítása megszüntetésre került, a másik hallgató 
esetében megállapításra került, hogy az ösztöndíj folyósítása 
továbbra is, a 2013/2014 tanévre is indokolt.   

A korábbi években „B” típusú pályázó részére, megítélt 
támogatás havonta 2.000.-Ft., mely átlagosan 2.000.-Ft/hó/
pályázó támogatást jelent.

Újszilvás, 2013. december 06. 
    Szíves tájékoztatásul: 
    Penczi Ildikó
    jegyző

Járási tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. novem-
ber 28-tól  2013. december 31-ig a Ceglédi Járási Hivatal 
Állat-egészségügyi- és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal falu-
gazdászának ügyfélfogadása ügysegédi telephelyeinken a 
következőképpen alakul:

•           Újszilvás:  minden csütörtök: 12:30 - 14:00
•           Tápiószőlős: minden csütörtök: 14:30 - 16:00

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Telefon: (06 53) 511 422 Fax: (06 53) 411 494

E-mail:jarasihivatal@cegled.pmkh.gov.hu

A Ceglédi Hivatalban az ügyfélfogadás változatlan:

Hétfő:  8.00 – 16.00
Kedd:  8.00 – 12.00
Szerda:  8.00 – 18.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00

Péntek:  8.00 – 12.00

    Tisztelettel:
    Dr. Terbe-Szabó Csilla
    hivatalvezető

Nagyon jól haladtak a csatornahálózat építési munkáival

Az ősz előre haladtával az idei évre végéhez közeledik 
a szennyvízberuházás kivitelezésének azon része, mely a 
belterületi csatornahálózatot érinti. Az öt kisrégió települé-
sein összességében jól, a tervezettnek megfelelően haladtak 
a kivitelező konzorciumok. A belterületi csatornaszakaszok 

– gerincvezetékek és házi bekötések – tekintetében a legtöbb 
településen a vezetékek több mint 80%-át lefektették. A csa-
tornaszakaszok egy részében már túl vannak a végleges út-
helyreállításokon is. Ezek jellemzően a közútkezelő fenntar-
tásában lévő két és három számjegyű főbb közlekedési utak, 
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és azon aszfaltos és szilárd útborítással nem rendelkező utak, 
melyek esetében eltelt a megfelelő tömörödési időszak. A 
téli időszakban már jellemzően nem nyitnak újabb munkate-
rületet a településeken belül. A vezetéképítések a regionális, 
településeket összekötő vezetékszakaszokra korlátozódnak. 

Az elkövetkező évre a maradék szakaszok kivitelezése 
és a végleges úthelyreállítások elkészítése marad. Jelen állás 
szerint legkésőbb 2014. szeptemberére elkészülnek a teljes 
csatornahálózattal. Ez alól talán csak a tápiószelei kisrégió 
települései képezhetnek kivételt. Itt a szükséges engedélyek 
csak jelentős csúszással álltak rendelkezésre, így a fenti elő-
rehaladást sem tudják felmutatni a kivitelezők. A projekt zá-
rása itt sem kerül veszélybe, de jövőre feszített tempóban 
kell ebben a kisrégióban végezni a kivitelezést. Ellenben a 
szennyvíztisztító telep Tápiószelén már csaknem elkészült. 
Próbaüzemével viszont meg kell várni, hogy a csatornaháló-
zat legalább 50-60 %-ban elkészüljön. 

A további négy szennyvíztisztító telep közül hármat már 
kivitelez a vállalkozó, a tápiószentmártoni telep építését ja-
nuárban kezdik. A központi komposztáló telep építésével 
hamarosan végéhez közeledik, a próbaüzem tavasszal kez-
dődhet. 

December elejéig befejezik azokat a munkálatokat, me-
lyek szükségesek a téli időszak zökkenőmentes áthidalá-
sához. A kivitelezők nem vonulnak le véglegesen a terüle-
tekről, de olyan állapotban hagyják, hogy a téli közlekedés 
akadálymentes legyen. Folyamatos ügyeletet is tartanak, így 
a tél folyamán keletkező hibák kijavítása zökkenőmentes 
lesz. 

Továbbra is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy még 
nem lehet a csatornahálózatra rákötni. Arra előrelátható-
lag a jövő év során kerülhet sor. Erről előzetesen tájékoz-
tatjuk a lakosságot. Javasoljuk, hogy az ingatlanon belüli 
csőszakasz kiépítésével is várjanak, mivel azt a leendő üze-
meltető valamilyen formában szemrevételezni, dokumentál-
ni szeretné. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, illetve 
a települések vezetése tájékoztatót fog kiadni azon vállal-
kozások listájáról, amelyek megfelelő szakértelemmel, el-
lenőrizhető módon végzik munkájukat és nem mellékesen 
hosszútávon elérhetőek lesznek a térségben. 

Tápió PR

Tanácsok adventi időszakra

A téli, illetve a karácsonyi időszak jellemző káresemé-
nyei a lakástüzek, amelyeket általában a felügyelet nélkül 
hagyott, helytelenül elhelyezett gyertyák, mécsesek okoz-
nak. Családunk és otthonunk megóvása érdekében tehát tart-
suk be az alábbi szabályokat.

Beköszönt a tél, lehullnak az első hópelyhek, az emberek 
szívét átjárja az ünnepi hangulat. A környezetünk karácsonyi 
díszekben pompázik, otthonainkban is előkerülnek a gyer-
tyák, mécsesek és nem utolsó sorban az adventi koszorúk. 
Annak érdekében, hogy az ünnepek ne tragédiával, hanem 
örömben, boldogságban és békében teljenek, nem árt néhány 
tanácsot megfogadni.

•   Az éghető anyagú adventi koszorút, csokrot mindig he-
lyezzük nem éghető, hőszigetelő alátétre!

•   A gyertyákat és mécseseket kizárólag nem éghető tartóban 
helyezzük el a koszorún, és feltétlenül rögzítsük azokat!

•   A gyertyákat, mécseseket ne tegyük a koszorú éghető 
anyagú részei (fenyőlevél, moha, fagyöngy, stb.) mellé, ott 
ne gyújtsuk meg!

•   A gyertyákat, mécseseket csak felnőtt gyújthatja meg!

•   A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül a koszorú 
környezetében!
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•   Mindennemű gyújtóeszközt (öngyújtót, gyufát) tartsunk 
elzárva, gyermekek ne tudják elérni!

•   A koszorút ne használjuk az ablakban a függöny, terítő 
vagy akármilyen éghető anyag, textília közelében!

•   Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne  t e -
gyük huzatos helyre, ne vigyük egyik helyről a másikra!

•   A gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk teljesen leégni, vagy 
a kanócot eldőlni! 

•   Az égő gyertya, mécses oltására mindig tartsunk a közel-
ben megfelelő eszközt! 

•   Az éghető anyagú koszorút minden hőforrástól tartsuk 
megfelelő távolságban!

•   Mielőtt elhagyjuk, a lakást feltétlenül oltsuk el a gyertyá-
kat!

•   A koszorúkat ne hagyjuk őrizetlenül, felügyelet nélkül, 

amíg a gyertyák égnek rajta!

  Békés, boldog ünnepeket kívánunk!
  Pest MKI

EU TERRE projekt szeminárium – Újszilvás

A TERRE projektről tartottak lakossági tájékozta-
tót és tréning szemináriumot Újszilváson 2013. dec-
ember 6-án.

Lakossági tájékoztatóval egybekötött tréning szeminá-
riumot tartott az Újszilvási Önkormányzat 2013. december 
6-án az újszilvási községháza nagytermében a média kép-
viselőinek, a helyi lakosságnak, a közintézményi dolgozók-
nak, a képviselőtestület tagjainak, valamint a település kör-
nyezetében lévő cégek, vállalkozások képviselőinek. 

A tájékoztatón megismerhették az érdeklődők a TERRE 
projekt célját, jelentőségét és a benne rejlő újszilvási lehe-
tőségeket. A település polgármestere, Dr. Petrányi Csaba 
köszöntőjében elmondta: ”Szeretnénk, ha az Európai Uniós 
TERRE projekt segítségével a településünk, a helyi cégek, a 
helyi vállalkozók, vagy akár a helyi lakosok hasznos isme-
retekre tehetnének szert a megújuló energiaforrások alkal-
mazásáról, továbbá megkaphatnának minden információt a 
még eddig nem ismert lehetőségeikről és ennek eredménye-
ként továbbvihetnénk, vagy akár megkezdhetnénk a megúju-
ló energiaforrásokhoz kapcsolódó fejlesztéseket.” 

A tájékoztató előadásokat követően egy, a számunkra ta-
lán kissé rendhagyó módszer alkalmazásával, - a Velencei 
Egyetem (University Iuav of Venice - IUAV) módszertani 
elveit és ajánlását követve – szimulációs játék került meg-
rendezésre. A kezdetben kissé idegenkedő résztvevők kis 

idő elteltével, már nagy lelkesedéssel vetették bele magu-
kat a kitalált szituációhoz kapcsolódó vitába. A tréninggel 
a hatékony kapacitásépítést, sikeres problémamegoldást, a 
toleranciát és a kompromisszumkeresést demonstrálták a 
szervezők. A TERRE projektben a 9 országból résztvevő 13 
partner tréning szemináriumi tapasztalatait nemzetközi szin-
ten kiértékelik. A találkozó után a résztvevőket az Újszilvási 
Önkormányzat vendégül látta. 

További információk a TERRE projektről a www.ujszilvas.
hu és a www.terre-project.eu honlapokon hozzáférhetőek. 

„ A projekt a South East Europe Programban az Európai 
Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul 
meg.”
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Adventi és Karácsonyi ünnepi istentiszteleti rend
az újszilvási református templomban

2013. december 22-én, Advent IV. vasárnapján de. 9 
órakor   GYERMEKEK  KARÁCSONYA  a  templomban.

2013. december 24-én, Szenteste du. 5 órakor  CSALÁ-
DI KARÁCSONY  a   tápiószelei templom kistermében.

2013. december 25-én, Karácsony I. napján reggel 8 
órakor  ÜNNEPI ÚRVACSORÁS  ISTENTISZTELET  a 
templomban.

2013. december 31-én, Óév napján du. 2 órakor  ÓÉV-
ZÁRÓ HÁLAADÓ ISTENTISZTELET  a  templomban.

2013. december 31-én, du. fél 5-től – 8-ig  GYÜLEKE-
ZETI  SZILVESZTER  a  tápiószőlősi református temp-
lomban.

2014. január 1-jén, Újév napján de. 9 órakor  ÚJ-
ÉVKEZDŐ ÁLDÁSKÉRŐ ISTENTISZTELET  az  
újszilvási református  templomban.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Kegyelemben teljes 

Új Esztendőt kívánva, szeretettel hívogatom Kedves Testvé-

reimet ünnepi alkalmainkra az Ige üzenetével: „…az Atya 

elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.”
                                                                                

Mező István
református lelkipásztor

ÓVODAI     HÍREK

"Kezedbe teszem a Könyvet, 
hogy vezessen a sűrű ködben. 

Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, 
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. 
Kezedbe teszem a gyertyalángot, 

világíts annak, aki bántott! 
Kezedbe teszem a szőtt takarót, 

takard be az árván fázót! 
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, 

hogy meleg legyen, és várjon az otthon. 
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, 

hogy kezükbe tehesd a szeretetet. "
(Róth Márta)

Újra beköltözött Óvodánk falai közé az Ünnep, illata, 
hangulata. 

Készülődünk. Mindannyian gyermekek, felnőttek szeret-
jük ezt az időszakot, várjuk az karácsonyt!

A napokban már a Télapó is ellátogatott hozzánk, aki 
idén Karácsonyi Manója segítségével osztotta szét gyerme-
keink között az ajándékait.

Idén rendhagyó módon, intézményünk pedagógusai, 
dolgozói által, községi konyhánk munkatársainak jótékony 
munkája, valamint Újszilvás vállalkozóinak, magánembe-
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reinek jóvoltából került megrendezésre Óvodabálunk, mely 
nagyon szép eredménnyel, sikerrel zárt. Kiemelten szeret-
ném itt megköszönni azoknak a Szülői Szervezeti Tagoknak 
a munkáját, akik Tóthné Sallai Viktória vezetésével annyi 
tombolatárgyat szereztek és csomagoltak lelkesen, amennyit 
még sosem látott az Újszilvási bálozó társaság. 

Köszönjük Tóth Csabának és Kis Zoltánnak a szórakoz-
tatást, akik szintén nagyvonalúan, jótékonyságból húzták a 
talp alá valót.

Óvodabálunk célja, mely a Süni csoportba felépítésre ke-
rülő Tulipános kuckó volt, sikeresen meg is valósul, hisz épp 
az újság megjelenésével egy időben, Batu István asztalos ál-

tal kerül beépítésre, így a következő lapban, már fényképen 
is megmutatjuk azoknak a kedves adakozóknak, akik támo-
gatásukkal hozzájárultak a megvalósításhoz!

Köszönjük továbbá az Újszilvási Szülői Szervezet tagjainak 
a szórakoztató előadását, mellyel felejthetetlenné tették bá-
lunkat. 

Magó Eszter mindig fáradhatatlan munkáját. 

Köszönjük azoknak az Újszilvási diákoknak, valamint Far-
kas Gabriellának a segítő szolgálatát, akik vendégeink ki-
szolgálásáról gondoskodtak. 

És köszönjük azoknak a Kedves vendégeinknek a részvéte-
lét, akik megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket, jövő-
re is nagy szeretettel várjuk őket.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük Újszilvás Község 
Önkormányzatának segítő támogatását!

Óvodánk december 24-től január 1-ig zárva tart. 

Ezúton kívánok mindenkinek Békés Boldog Újesztendőt 
az óvoda dolgozói és a gyerekek nevében.

       
Pákozdi Tiborné

„A kis Jézuska itt van a közelben” (Juhász Gyula) Az adventi időszakban az iskolában is sok olyan program 
van, ami segíti a karácsonyra való felkészülést. Nemcsak a 
díszek, hanem egyes tanórák is adventi hangulatban és tar-
talommal telnek. Ehhez járulnak még olyan kiegészítő ren-
dezvények, mint a heti közös gyertyagyújtás, ünnepi áhítat, 
Mikulás érkezése, rendhagyó zeneóra … A gyerekek bábelő-
adáson megismerhetik karácsony történetét, részt vehetnek 
könyvtári és kézműves foglalkozásokon. Az utolsó tanítási 
napon a hagyományos meghitt délelőtt ünnepi műsorral zá-
rul, amelyen A kis gyufaárus lány meséje elevenedik meg. 
Különleges élményt jelent az Angol karácsony, ahol nem-
csak az ünnep, hanem a nyelv gyakorlása is fontos. 
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A tanulókon kívül a felnőttek 
is részt vesznek a készülődés-
ben, díszítésben, a karácsonyi 
vársáron, sőt a nők számára segít 
a felkészülésben a vasárnap dél-
utáni rendezvény. A református 
és katolikus egyházi alkalmak 
szintén gazdagítják az iskola ün-
nepi készülődését. 

Intézményünk vendége volt Mike Epp

A Tápiószőlős-Újszilvás 
Református Általános Iskola 
és Óvoda pedagógusai külön-
leges továbbképzésen vehet-
tek részt. Az amerikai Mike 
Epp a ACSI (Association of 
Christian Schools Internatio-
nal) elnökhelyettese tartott 
előadást a keresztyén neve-
lésről és oktatásról. Az egész 
napos program plenáris elő-
adásokkal és szemináriu-
mokkal adott sok hasznos információt és útmutatást. Mike 
Epp nemcsak kiváló szakember, hanem rendkívül jó előadó 
is. Ő irányítja a szervezet munkáját Európában és Afrikában. 
A konferencia segítette intézményünk keresztyén szemlélté-
nek elmélyítését. 

Őszi körzeti szavalóverseny

Novemberben az ősz témaköréhez kapcsolódó szava-

lóversenyt rendeztek Tápiószőlősön, ahol iskolánk tanulói 

eredményesen szerepeltek. 

 1.helyezést ért el Fehér Kitti 5. osztályos tanuló 

 2.helyezést ért el Boda Laura 4. osztályos tanuló

 3.helyezést ért el Borsos Bence 1. osztályos és  

 Szabó Imre 2. osztályos tanuló

Angol Karácsony

Már hagyománnyá vált, hogy jeles alkalmakkor a 
tóalmási „Word of life” (Élet Szava) munkatársai látogatnak 
el iskolánkba. December 6-án amerikai vendégeink (Megan, 
Stephany, Victoria, Ruby és Laci) karácsonyi szokásaikról 

meséltek, kivetített képek segítségével. A gyerekek együtt 
énekelték velük az ismert angol karácsonyi dalokat. Tréfás 
feladat is színesítette az előadást, melynek jutalma szalon-
cukor volt.

Köszönjük nekik ezt a kellemes, vidám és persze nagyon 
hasznos délutánt!

Merry Christmas!

Molnárné Kmety Judit, Ujszászi Katinka
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Mikulás 

Versekkel, dalokkal várták az újszilvási kisdiákok a Miku-

lást. Osztályonként hangulatos műsorral köszöntötték, majd 

átvették a zsákjából előkerülő édességcsomagot. 

2013. október 7-én, miután Kincsesné Varga Erika le-
mondott az elnökségről, én, Bajárné Bezzeg Krisztina vettem 
át a Szülői Szervezet vezetését. Két helyettesem: Ladányiné 
Karai Erika és Bíróné Nagy Edit lett. Ezúton is szeretném 
Erikának megköszönni az elmúlt év munkáját, aminek ered-
ményeképpen 170.000 Ft értékben vásároltunk az Iskola 
konyhájára tányérokat és levesestálakat. Köszönjük és kívá-
nunk Neked jó egészséget és sok kitartást elkövetkezendő 
feladataidhoz. 

A megkezdett úton tovább haladva az SZMK többi tag-
jaival azon vagyunk, hogy minél sikeresebbek legyünk. En-
nek érdekében részt veszünk a Karácsonyi vásáron és sok 
érdekes dologgal készülünk. Idén második alkalommal ren-
dezzük meg az iskola javára a Szilveszteri bált, ahová sok 
szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné jó hangulatban 

elbúcsúztatni az óévet és köszönteni az új évet. 
Végezetül szeretnék magam és minden SZMK tag nevé-

ben az összes támogatónknak és az újság olvasóinak, újszil-
vás lakosainak Békés Boldog Karácsonyt és eredményekben 
gazdag Boldog Új Évet kívánni.
  
 Tisztelettel: 

Bajárné Bezzeg Krisztina

„Kívánom, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál,
ugyanúgy igaz legyen holnap és holnap után!
Kívánj igaz ünnepeket, kívánj igazabb életet,

Békés Karácsonyt mindenkinek!”

/Piramis/

Iskolai SZMK hírek

Idősek Otthona

Többen talán azt gondolják, hogy biztosan rossz lehet a 
családtagoktól távol megélni az ünnepet. Ebben persze van 
is igazság, de a karácsonyi készülődés, az ünnepvárás gon-
dozottjainknak is lehet örömteli, szeretetteljes élmény. Min-
den évben vannak, akik az ünnepek alatt több időt tudnak 

eltölteni ilyenkor a hozzátartozóik körében, vagy a család 
látogatja meg őket. Emellett azonban Otthonunkban is kiala-
kultak már szoros barátságok, mély kötelékek, így minden 
adott az ünnepek nyugodt és meghitt átéléséhez.

Gondozottjaink maguk is segítenek a karácsonyi hangu-
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lat megteremtésében, hiszen segítenek a készülődésben, dí-
szítgetésben. Örömmel várják az ilyenkor már hagyománnyá 
vált programokat, mint például az iskolás gyermekek kará-
csonyi betlehemi műsorát, megemlékezését, a nagycsopor-
tos óvodások ünnepi műsorát. Azok pedig, akiknek még van 
lehetőségük, szívesen kilátogatnak Községünk Karácsonyi 
rendezvényére.

A karácsony „előszeleként” idén is ellátogatott Ottho-
nunkba a Mikulás, kis meglepetéssel ajándékozva meg gon-
dozottjainkat, még az ágyban fekvő betegeskedőket is.

Ezúton kívánok mindenkinek Békés Boldog Ünnepet az 
Újszilvási Idősek Otthona valamennyi lakója és munkatársa 
nevében. 

Idén is nagy szeretettel köszönjük mindazok áldozatos 
munkáját, akik gondozottaink mindennapjait bármilyen mó-
don megkönnyítették ebben az évben is.

    Pákozdi Tiborné

HÍREK     INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő 
hulladékgyűjtés 2014-ben is a megszokott napokon kerül el-
szállításra! Amennyiben eltérés lesz, azt előzetesen jelezni 
fogjuk a honlapon (www.ujszilvas.hu) és szórólapon.

A kommunális hulladék hetente kerül el-
szállításra minden HÉTFŐ-n!

     Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hulladékgyűjtő 
járatokon dolgozó munkatársaink minden hétköznapra eső 
ünnepnapon is 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 
kommunális hulladékot reggel 07:00 óráig szíveskedje-

nek kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladá-
sa után kihelyezett hulladékot Társaságunk már nem tudja 
elszállítani. A megfelelően felmatricázott edényzetből szál-
líthatjuk el a hulladékot és csak azt a mennyiséget, ami a 
matricán feltüntetett mennyiséget jelzi. Aki nem kapta meg 
a matricáját és rendszeresen fizeti a hulladék szállításának 
díját, az érdeklődjön az ÖKOVÍZ ügyfélszolgálatánál, mely-
nek telefonszáma 06-53/505-152 illetve 06-53/505-153. Az 
ÖKOVÍZ KFT. rendszeresen ellenőrzi a település hulladék 
szállításának szabályosságát. Kérjük a lakosságot, hogy 
további zsákban elhelyezett hulladékot ne tegyenek ki az 
edényzetük mellé, mert nem áll módunkban elszállítani! A 
plusz hulladék kihelyezéséhez ÖKOVÍZ emblémával jelzett 
fehér színű, műanyag zsákot kell vásárolni, melyet a Pol-
gármesteri Hivatalban vehet meg 595,- Ft/db egységáron.

Tájékoztató a kommunális hulladékgyűjtés rendjéről
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Tájékoztatás a Hulladékgyűjtő edényzetek cseréjéről
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. 

FIGYELEM!

Figyelem ingyenes építési hulladék lerakására már 
nincs lehetőség! Építési törmelék (homogén tiszta be-
ton, tégla, cserép, kerámia frakciók vagy azok keveré-
ke, föld és kövek) lerakási szándék esetén érdeklődjön 
az Ökovíz Kft. ÖKOVÍZ ügyfélszolgálatánál, melynek 

telefonszáma 06-53/505-152 illetve 06-53/505-153. 
A mezőőr folyamatosan ellenőrzi a település egész 

területét! Az esetleges engedély nélkül történt hulla-
dék lerakás további szankciókkal jár! Megértésüket 
köszönjük!

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 hivatalok-
ban, illetve a hulladékgyűjtő udvarokban.
• komposztálható hulladékok (zöld zsák) kapcsán:

A komposztálható hulladékok gyűjtése kapcsán kialakí-

tásra kerülő zsákjuttatási rendről a későbbiekben nyújtunk 

tájékoztatást.

Ezúton tájékoztatom, hogy az ingatlanoktól történő 
szennyvíz elszállítását előzetesen telefonon, vagy személye-

Tájékoztatás a szennyvízszállítás rendjéről

sen kell kérni a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási irodájá-
ban (06-53/387-001  /13. melléken - Birinyiné Éder Edina). 
      

ÚJKOM KFT.

Házhoz menő szelektív ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladékgyűjtés – szállítási naptár 2014. év I. félév

    Település  Tárgyhavi általános begyűjtési rend  Január     Február     Március     Április     Május     Június
     Újszilvás                  MÁSODIK HÉTFŐ                               13             10              10             14           12            12
                   (csütörtök)**Tárgyhavi általános begyűjtési rendtől eltérő napok
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Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról szeret-
ném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot:

 - a 2013.évben a lakosságot érintő vagyon 
elleni bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat, 
amely hozzájárul a lakosság szubiektív biztonság érzetének 
a növekedéséhez.

 - Minden esetben törekedtünk az azonnali, 
késedelmet nem tűrő rendőri intézkedések foganatosítására, 
amely alapján szinte minden esetben az elkövető(k) elfogá-
sára, az eltulajdonított értéktárgy(ak), feltalálására került 
sor. Ez köszönhető volt a lakosságnak, akik gyors tájékoz-
tatással, információáramlással segítették a saját, valamint 
kollegáim munkáját.

 - Tájékoztatnám a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az anyagi káros, valamint a személyi sérüléses közlekedé-
si balesetek száma az előző évhez képest szintén csökkent, 
amely nagymértékben köszönhető a megelőző rendőri intéz-
kedéseknek, és a prevenciónak. Ezen megelőző intézkedések-
ben nagy szerepet játszott a fényhíddal felszerelt rendőrségi 
gépjármű, amely nagymértékben megkönnyítette a munká-
mat ezen a területen.

A téli időszakra figyelemmel, egy-két tanáccsal, ajánlás-
sal szeretnék a lakossághoz fordulni a vagyon elleni bűncse-
lekmények, és a közúti balesetek további elkerülése miatt:

 - Szeretném felhívni a lakosság figyelmét 
arra, hogy tűzifát csak olyan megszokott személyektől vásá-
roljanak, akiknek a fa árusítására engedélyük van, még ha 
azok drágábban is adják a fát, mert ha nem így tesznek, ak-
kor az esetlegesen lopott tűzifa megvásárlásával egyidejűleg 
orgazdává válnak, és ez a tevékenység rendőrségi eljárást 
von maga után!

 - Megkérném továbbá Önöket, hogy szemé-

lyi javaik megóvása érdekében legyenek szívesek zárni a be-
járati ajtókat, ablakokat, hétvégi házak esetében, ha van rá 
mód és lehetőség egy alap riasztóval, vagy keresőlámpával 
ellátni az épületet. Ezzel kapcsolatban a szomszédok egy-
másnak nagyon sokat segíthetnek, figyelhetik egymás őrizet-
lenül hagyott ingatlanát is. Amennyiben a lakóingatlan körül 
gyanús személyeket, vagy betörést észlelnek kérem, hogy a 
lap alján megadott telefonszámon legyenek szívesek értesíte-
ni erről.

 - Az önök összefogása visszatartó erő a bű-
nözőkkel szemben, segíti a hatóság munkáját, hiszen ezen 
tevékenységek felszámolása közös érdekünk!

 - Felhívnám a téli időszak beálltával a gép-
járművezetők, valamint a kerékpárosok figyelmét a KRESZ 
szabályainak  betartására,és arra hogy ezen időjárási viszo-
nyok a jármű műszaki állapotának gyakoribb ellenőrzését kí-
vánja meg, mind a gumiabroncs, mind a világító berendezés 
tekintetében.

 - Kérem Önöket, hogy közlekedés során fi-
gyeljenek oda a forgalomban résztvevő többi személy testi 
épségére, mivel a közúti balesetek elkerülése közös érdekünk.

Végezetül meg szeretném köszönni az elmúlt egy év 
során tapasztalt segítő közreműködésüket valamint az 
Újszilvási Mezőőrség, és a Polgárőrség hasznos munká-
ját.

Boldog Karácsonyt, és Sikerekben Gazdag Boldog Új 
Évet kívánok Önöknek!

Bízva a lakosság további segítő közreműködésében:
Kégli Norbert r. törzsőrmester 
Elérhetőségem: 06 20/ 489-6714 

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

KMB Hírek

A falu karácsonyfája

Idén Fésűs Ferencné gyönyörű fenyőfája varázsolja az ünnep hangulatát az újszilvási piac-
térre. Köszönjük az Önkormányzat és a lakosság nevében is felajánlását! 
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„A végső lecke,
amit mindannyiunknak meg kell tanulnunk,

a feltétel nélküli szeretet, mely nem csupán másokra,
önmagunkra is vonatkozik!”

/Elizabeth Kübler-Ross/

Meghitt, Békés Karácsonyt és Boldogabb Új 

Évet Kívánnak a Ceglédi Kistérségi Szociá-

lis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

Újszilvás Területi Iroda dolgozói, 

Antal Viktória és Gál Tünde.

A HAJT-A Csapat Egyesület decemberi hírei

Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Közlöny 188. számában megjelent az EMVA-
ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER 
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtan-
dó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 
14.) VM rendelet, amelynek értelmében támogatási kérelem 
benyújtására 2013. november 25-től 2013. december 20-
ig nyílik lehetőség. A támogatási kérelmet postai úton kell 
eljuttatni a HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezeti iro-
dájához.

Támogatás vehető igénybe falusi szálláshely és kapcso-
lódó szolgáltatásai, egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgál-
tatásai, gyermek- és ifjúsági turizmus minőségi szálláshelyei 
és kapcsolódó szolgáltatásai, valamint szálláshelyhez nem 
kötődő turisztikai szolgáltatások fejlesztésére.

Támogatási kérelem benyújtására természetes személy, 
mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési vagy nemze-
tiségi önkormányzat, nonprofit szervezet vagy egyházi jogi 
személy jogosult, amennyiben a rendeletben foglalt további 
feltételeknek is megfelel.

A kérelem benyújtására nyitva álló időszakon túl hiány-
pótlásra nincs lehetőség, ezért kérjük tisztelt ügyfeleinket, 
figyelmesen tanulmányozzák a vonatkozó jogszabályokat, 
vegyenek rész a HAJT-A Csapat Egyesület fórumain, fordul-
janak kérdéseikkel a munkaszervezeti iroda munkatársaihoz!

A rendelet olvasható a HAJT-A Csapat Egyesület honlap-
ján is (www.hajtacsapat.hu). 

A jelenleg is nyitva álló (a III. és a IV. tengely jogcímeihez 
kapcsolódó) kifizetési kérelem időszak 2013. december 
31-ig tart. 

A www.mvh.gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/
dokumentumtar.html  honlapról letölthetőek a vonatkozó 
közlemények a kifizetési kérelem formanyomtatványokkal 
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 
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CSAK ELEKTRONIKUS FORMÁBAN nyújtható 
be kifizetési kérelem!

Az ügyfélkapuval, MVH jelszóval, meghatalmazott 
MVH regisztrációs számmal nem rendelkező ügyfelek idő-
ben intézkedjenek, hogy elszámolásaikat határidőben be tud-
ják nyújtani!

Fokozottan figyeljenek arra, hogy történt-e adatváltozás 
a meghatalmazott személyében (névváltozás, lakcímválto-
zás), mert így akadályba ütközhetnek a belépéskor.

Javasoljuk, hogy mielőtt a tényleges kitöltést elkezdik, 
próbálják ki, hogy aktív-e a felület.

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

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület

 munkaszervezet vezető

  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

Jó volt az idei gyümölcstermés, remek pálinkákat főztek 
Újszilváson.

Folytatódik a Bolyhos pálinkák hazai térhódítása. Az idei 
gasztrofesztiválok, élelmiszeripari kiállítások sikerei mellett 
a főzde termékei jól szerepeltek a hazai pálinkaversenyeken 
is. Legutóbb Kecelen mind a 12 benevezett pálinkájuk érmet 
szerzett, ráadásul tízet idén főzött gyümölcspárlat érdemelt 
ki.

A november végén lezajlott VI. Keceli Pálinka Ünne-
pen nemzetközi mezőny gyűlt össze. A hazai pálinkafőzdék 
mellett a pálinka- és párlatversenyen képviseltették magu-
kat szerb, szlovák, bolgár és román lepárlók is. Összesen 
majd’350 mintát vizsgált a zsűri és az egyik legkiemelke-
dőbb eredményt a Bolyhos Pálinkafőzde érte el.

Az újszilvási pálinkamanufaktúra 12 mintával nevezett 
a versenyre és mind a tizenkét pálinka érmes helyezést ért 
el. Aranyérmes lett az ágy nélküli vilmos körte-, szilva-, 
és kajszi barackpálinka. Második helyezést ért el az ágyas 
birs, az ágyas Irsai Olivér szőlő, az ágyas szilva, valamint az 
ágyas vilmos körte. Bronzérmes lett az ágyas cigánymeggy-, 
az ágyas kajszibarac-, illetve a Bolyhos birs-, és Irsai Olivér 
szőlőpálinka.

„Kiváló volt az idei gyümölcstermés, ennek megfelelőn 
mi is nagyon jó pálinkákat főztünk. Ezt nem csak mi állít-
juk, hanem a szakmai zsűri is így érzi, hiszen Kecelen a 12 
benevezett tételből 10 idei főzésű pálinka volt. Ugyanakkor 
a márka kedvelőitől is hasonló visszajelzéseket kapunk. 
Ugyancsak rendszeres fogyasztóinktól tudjuk, hogy az új 
Bolyhos pálinkacsalád tagjai, a 40 fokos ágy nélküli pálin-
káink is egyre népszerűbbek” – mondta a főzde tulajdonosa 
Bolyhos Zoltán.

Bolyhos pálinkák: éremeső Kecelen
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Évekkel ezelőtt Újszilváson még úgy tartották, hogy egy-
előre nem veszik célba a határon túli piacokat, hiszen a hazai 
igényeket is éppen hogy ki tudják elégíteni. Azóta a válság és 
a rövidital piac átrendeződése új helyzetet teremtett. Az itt-
honi 110 kereskedelmi engedéllyel rendelkező főzdéből jó, 
ha tíznek nincsenek komolyabb értékesítési gondjai. Ezért 
adódik a kérdés, gondolkodnak-e exportban.

„Igen. Jól haladunk, megcéloztuk az USA és Ausztrália 
gyümölcspárlat kedvelőit. Térjünk vissza a kérdésre majd ja-
nuárban - akkor már részletesebben” – tette hozzá Bolyhos 
Zoltán.

Forrás: 4cent.hu

Sport Egyesületi tájékoztató

November közepén befejeződött a Megye III-as labda-
rúgó bajnokság őszi idénye. Az újszilvásiak a 14 csapatos 
bajnokságban a 2. helyen zárták az őszt. Ez megfelel a cél-
kitűzéseinknek, ami az 1-3. hely valamelyikének a megszer-
zése volt, és erőt adhat a téli felkészülésre és a jó tavaszi 
folytatásra. A csapat erejét és Józsa László edzői munkáját 
dicséri, hogy az utolsó 9 mérkőzésen veretlenek maradtunk. 
A focisták sikeréhez hozzájárult az újszilvási szurkolók biz-
tatása, akik a hazai és néhány idegenbeli mérkőzésen is igen 
jó hangulatot teremtettek, köszönjük nekik és tavasszal is 
várjuk sportszerű buzdításukat.

Az egyesület és a csapat nevében is szeretném megkö-
szönni az újszilvási Önkormányzat támogatását, aki a mű-
ködési költségek nagy részét és a sportberuházások önerejét 
biztosította. A sportöltöző építése megfelelő ütemben halad, 
átadására várhatóan 2014. március 15-én kerül sor. Egyút-
tal szeretnénk köszönetet mondani az ez évben elkezdődött 
sportberuházások dolgozóinak, hogy munkájukkal hozzá-
járulnak, hogy sportolóink minél jobb körülmények között 
készülhessenek és minél eredményesebben szerepeljenek a 
felnőtt és utánpótlás bajnokságban.

Köszönjük a helyi vállalkozásoknak, akik bármilyen 
módon segítették működésünket, név szerint az Aranyablak 
Kft-nek, az Aranykemence pékségnek, az Adams Family 
Bt-nek, a Bolyhos is Fia Bt-nek, a Peng Farm Kft-nek, a 
Rugócenter Kft-nek, a Sagaro Bt-nek, a Szilváshús Kft-nek 
és Simon Zsoltnak. Tudjuk, hogy jelenleg nagyon nehéz a 
vállalkozások működése és talpon maradása, de a jövőben 
is a lehetőségeikhez mérten kérjük, hogy támogatásaikkal 
segítsék működésünket.

Az egyesület nagyon fontosnak tartja az utánpótlás korú 
labdarúgók képzését és versenyeztetését. Jelenleg több mint 
40 gyermek készül különböző korcsoportban, Miskolczi 
Lóránt edzőnk vezetésével. Ők a Bozsik program részeként 
versenyeztek az őszi idényben. A gyerekek korcsoportok 
szerint 6 tornán vettek részt és a tornák előrehaladtával lát-
szott a fizikai és taktikai fejlődésük, amit az elért győzelmek, 
a tornavezetők dicséretei és a játékosok dicsérő oklevelei 
fémjeleztek. Az U-13-as csapatból két játékosunkat, Tunkel 
Dánielt és Balasa Istvánt meghívták a térségi válogatottba, 
ahol 3 napos edzőtáborban vettek részt. A Bozsik program 
tavaszra folytatódik, kérjük a szülőket, hogy gyerekeiket to-
vábbra is támogassák abban, hogy részt vegyenek az edzése-
ken és a versenyeken.

Újszilvás felnőtt focicsapata

Újszilvás  U9-es csapata a Bozsik-tornán
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Reményeink szerint a tavasszal Újszilvás is megszervez-
het egy tornát, ahol a szurkolók és a szülők szoríthatnak gye-
rekeik sikeréért.

Egyesületünk ezúton még egyszer megköszöni támoga-
tóink segítségét, szurkolóink biztatását, sportolóink jó sze-

replését és kívánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet.

Ádám József
Újszilvás KSE elnök

2013-2014 Újszilvás Felnőtt Megye III. osztály

Felnőtt csapatunk július 17-én kezdte el a felkészülést. 
A bajnokság kezdetéig rövid egy hónap állt rendelkezésre a 
felkészüléshez. A játékosok fizikai, taktikai és mentális ál-
lapota nagyon gyenge volt. Nem tettek jót a sérülések és a 
hiányzások sem. 

Rosszul rajtoltunk, az első 4 mérkőzésből, csak egy győ-
zelem született. Közben újabb egy hónap telt el és egyre ke-
ményebb munkát végeztünk. Csapatunk kezdett összeállni. 
Az utolsó 9 mérkőzésből 8 győzelem és 1 döntetlen született!

Legnagyobb sikerként a listavezető (veretlen) idegenbeli 
legyőzését értékelem.

Második helyen várjuk a tavaszt, de ezt is helyén kell 
kezelnünk!

További fejlődést várok, sok függ a téli felkészüléstől, 
ami január 19-én kezdődik.

Csapatunk nevében mindenkinek köszönjük, akik támo-
gattak és segítettek bennünket.

Józsa László
edző

 Az idei év motorosaink számára nem volt szerencsés, 
hiszen szereplésüket sérülések és technikai meghibásodások 
hátráltatták. A versenyzői licencel rendelkező motorosaink 
közül ifj. Tóth József az MX2-es /negyedliteres/ motorok I 
osztály Open /élsport/ kategóriában indult ahol a megtartott 
10 futam közül csak 3 megmérettetésen tudott részt venni 
így a 44 főt számláló mezőnyben a szerény 23. helyen vég-
zett. Tóth Milán ugyanezen kategóriában szintén 3 futammal 
a 29. helyen végzett, Őt a II osztályban is értékelték ahol 22 
nevező közül a 16. lett. A junior UMX2-ben ifj. Tóth József, 
Tóth Milán és Varga Tamás indult, ebben a kategóriában 12 
futamon kellett /volna/ bizonyítani a 37 nevezőnek. Varga 
Tamás és Tóth Milán 6 futamon indult, Tamás a 30. Milán 
a 21. helyen zárt. Tóth Józsi 8 futamot teljesített és a 10. 
helyen végzett. 

A III osztályban 3 állandó versenyzőnk volt, Tóth László, 
Tóth István és Bartucz Dénes, itt 31 versenyzőnek 12 futa-
mot kellett teljesíteni. Mind hárman 6 futamon indultak Dé-

nes a 24. Pisti a 8. míg Tóth Laci a 6. helyen végzett. 

Az mx85-ben a serdülő osztályba nevezett Illyés Martin 
de a mindössze 3 induló miatt itt nem lehetett értékelni ezért 
az mx85 juniorok közé „csapták” őket ahol Martin a 17 ne-
vező közül a 11. helyen végzett. 

Ha csak a végeredményt nézzük nem zártunk egy jó évet 
viszont motorosaink rengeteg problémával, sérüléssel küz-
döttek. Remélem a jövőben /jövőre/ ezek nem fognak hátrál-
tatni bennünket és szereplésünk sikeresebb lesz. 

Ezek után szeretnék egy pár szót szólni az Egyesület ál-
tal saját erőből létrehozott pályáról, ami úgy néz ki elnyerte 
végleges nyomvonalát. A pálya egy részét az idei évtől tud-
juk locsolni ami a nyári hónapokban alapjaiban változtatja 
meg a rajta történő motorozást, ezért tavaszra szeretnénk ezt 
az egész pályára kiterjeszteni, hiszen a motorozási napokon / 
szerda, szombat, vasárnap/ szép számmal vannak motorosok 

Motocross Egyesületi hírek



A Rozmaring Nyugdíjas Klub sok szeretettel 
köszönti azon tagjait, akik az elmúlt időszakban 

illetve a közeljövőben ünneplik Születésnapjukat. 
Külön kiemelve kívánunk Boldog Születésnapot 

Kállai Lászlóné, Marikának 
és Menkó Ferencné, Marikának. 

Isten éltesse őket! 

a klubtagok
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rajta. Október 20.-án egy sikeresnek mondható edzés napot 
tartottunk, amikor több mint 50 motoros látogatott ki a pályá-
ra, akiknek ebéddel kedveskedtünk majd délután 2 futamot 
indítottunk. Itt szeretném Bolyhos Zolinak megköszönni a 
felajánlást minek következtében mindkét futam első három 
helyezettjét pálinka különlegességgel tudtuk jutalmazni. 

Sokan azt mondják a motocross veszélyes sport, ennek 
ellenére remélem, egyre több fiatal kap hozzá kedvet és meg-
győződésem, az utcai motorozás veszélyesebb nem beszélve 
arról, hogy itt meg lehet tanulni motorozni! 

Minden motocrossért rajongót szeretettel várunk! 

Tóth József 
UMSE elnök

Mozgalmasan teltek a Nyugdíjas Klub napjai az ősz fo-
lyamán is. Október 26-án immár hagyományosan megren-
deztük Szüreti bálunkat, melyen 180 nyugdíjas vett részt 
Újszilvásról és a környező településekről. A bál 15.00 órától 
23.00 óráig tartott. Klubunk székely káposztával kedveske-
dett a vendégeknek.

Ezek a bálok nagyon fontosak, hiszen ezekből tudja ma-
gát a klub fenntartani, innen szerez csak bevételt. Nagyon 
szeretnénk, ha lennének támogatóink, akik könnyebbé tehet-
nék a klub életét. Szívesen fogadunk bármely félé felaján-
lást, támogatást.

November 29-én megtartottuk az Életet az Éveknek, 
tápiómenti települések vezetőinek ebéddel egybekötött éves 
értekezletét. A rendezvény nagyon színvonalasra sikerült, 
a mintegy 50 nyugdíjas klub vezetőnek Dr. Petrányi Csaba 
polgármesterünk képes előadásában részletesen bemutatta a 
települést, és Újszilvás büszkeségét, a Napelem parkot élő-
ben is megtekinthették vendégeink. Mindenki nagy érdeklő-
déssel volt Újszilvás iránt.

Köszönet polgármesterünknek, Dr. Petrányi Csabának, 
hogy támogatta az eseményt és idejét nem sajnálva foglalko-
zott a hozzánk érkező nyugdíjasokkal.

Kállai Lászlóné  
klubvezető

Rozmaring Nyugdíjas Klub
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Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tisztele-
tet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom 
tagjai, közösségei, intézményei részéről. A Magyar Köztár-
saság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a 
szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, 
rendeletet alkotott jubileumi köszöntésükről.
A Kormány a Magyar Köztársaság nevében köszönti a 90. 
a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon beje-
lentett lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú 
szépkorú személyeket. 
A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár, 
amely teljesen független a szépkorú személy egyéb ellátá-
saitól.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 
nappal írásban keresi meg az illetékest. Ha a szépkorú sze-
mély a köszöntést és az azzal járó jubileumi juttatást nem 
utasítja vissza és a személyes köszöntésre is igény tart, akkor 
a KEKKH, a szépkorú előzetes írásbeli hozzájárulásával, át-
adja személyi adatait a jegyzőnek. 
A jegyző a szépkorú személlyel egyeztetett időpontban gon-
doskodik a személyes köszöntésről, és ennek keretében a ju-
bileumi köszöntésről szóló okirat átadásáról. 
Ha a szépkorú személy személyes köszöntésre nem tart 
igényt, adatainak a jegyző által történő kezeléséhez nem já-
rul hozzá, akkor a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az okiratot 
postai úton küldi meg részére.

Idén a településen öten töltötték be 90. életévüket, Józsa Fe-
rencné, Stefanics Jánosné, Fehér Lászlóné, Erős Margit 
és Szakos Mihályné. 
Újszilvás Önkormányzata a család kérésére közülük két 
nyugdíjast köszönthetett,

Erős Margitot,

és Szakos Mihálynét.

Valamennyiüknek kívánunk Sok Boldog Születésnapot 
még nagyon sokáig!

Szépkorúak köszöntése

Berényi Tibor – Kiss Anita
Szomolányi Károly – Toldi Mária
Dömők László – Vághy Katalin

Ujvári Balázs – Szekeres Judit
Vásár Zsolt – Krasznai Ivett

Anyakönyvi hírek
2012. november 28-tól 2013. december 6-ig

Házasságkötések

Sok boldogságot kívánunk!
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Elhunytak
2012. november 28-tól 2013. december 6-ig

Balassa Sándor
Kaltner Károly János

Kornyik Jánosné Kovács Margit Piroska
Jansik Tibor

Tunkel Jánosné Megyeri Ilona Gizella
Fazekas Imre
Árva Mihály
Bütös János

Varga Tibor Barnabás
Somogyi Béla István

Cseh Józsefné Juhász Mária
Demeter Márton Istvánné Szerencsés Ilona

Hajnovics Jánosné Darázs Erzsébet
Zvara István László

Palásti Miklós Pálné Naggyőr Mária
Kornyik Kálmán
Greman Mária
Gergely József

Gál Lászlóné Bognár Julianna
Farkas Istvánné Kovács Erzsébet

Kamocsai Mária Magdolna
Czédulás János

Banai Lászlóné Deák Mária Anna
Hegedűs Imre

Balogh Gyuláné Rideg Mária
Vámos János

Palásti Istvánné Gavaldik Julianna
Nagy István

Nagy Benedekné Polonyi Rozália
Mányai Miklósné Stefanics Mária
Kókai Gusztávné Fehér Veronika

Keresztúri Józsefné Ulviczki Aranka
Kovács Mihályné Barna Borbála

Laki András János

Őszinte részvétünk!

GYÁSZ KÖSZÖNET
„Virágot viszek egy néma sírra,

de ezzel Téged már nem hozhatlak vissza.
Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó várni,

hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Pihenjél csendesen, a porló hant alatt,

én őrzöm árván édes álmodat.”

Fájó szívvel emlékezünk
Bató István

halálának 1. évfordulójára.

Szerető családja

„Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk soha nem talál.

Várunk, de már nem jöhetsz,
olyan messzire mentél, ahonnan visszaút nem vezet.

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.

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
számunkra te sosem leszel halott,

örökké élni fogsz, akár a csillagok.”

Fájó szívvel emlékezünk Veres Ferenc halálának 7. 
évfordulójára

Szerető élettársa Szűcs Istvánné

„Viszont látásra megyek,
mert sohasem tudhatom, 
szoríthatom-e azt a kezet,

amit most elengedek.”

25 éves együttélésünk után, kezemet fogva, 2013.11.11-én 
hunyt el Zvara István László.

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik sú-
lyos betegségében mellettünk álltak és szeretettel gondol-
nak rá. Köszönet háziorvosunknak, Dr. Egressy Gábornak 
odaadó munkájáért. Köszönöm Falusi Katikának, hogy az 

esti és reggeli órákban mosolyogva, könnyekkel küsz-
ködve, biztató szavakkal segítette a betegség elviselését. 

Köszönöm Erzsike jóságát, gyógyszerészünk, Tóth Ilonka 
önzetlen kisegítését.  

Szerető élettársa Juhai Imréné

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp szemünkben érted él,

egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,

amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

szívből szeretünk és nem feledünk téged.”

Fajó szívvel emlékezünk 
Gúti Pál

halálának 2. évfordulójára.

       
Leánya Liza és unokáid
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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., csü-
törtök: 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: 

hétfő:         8.00 – 11.00   Tápiógyörgye
kedd:         8.00 – 11.00    Újszilvás
szerda:       8.00 – 11.00   Újszilvás
csütörtök:  8.00 – 11.00   Tápiógyörgye
péntek:      8.00 – 11.00    Újszilvás 

Egészséges rendelés, tanácsadás:  

csütörtök:         11.00 – 12.00   Tápiógyörgye
péntek:             11.00 – 12.00   Újszilvás

Barkóczi Bence 
 Gyura Enikő 
Király Zalán 
Rézsó Zoltán 

Horváth Kincső Tünde 
Varga Enikő 
Légrádi Léda

Bíró Gergő Krisztián 
Kégli Norbert 
Darázs Bence 

Horváth Jázmin 
Juhász Szofia 

Sütő Lehel Árpád 
Horváth Lili 
 Nagy Csilla 

Bori Alexandra 

Király Lili 
Pomázi Hanna 

Takó Luca 
Trepák Babita Johanna

Varró Regina
Kökény Kevin Brendon 

Labancz Lázár 
Németh Noémi 
Korsós Viktória 

Gál Luca 
Vass Virág Maja

Göndöcs Gabriella 
Benkovics Adél 
Rácz Benjamin 

Kovács Veronika 

Újszülöttek
2012. november 28-tól 2013. december 6-ig

Gratulálunk!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:
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Ügyeleti ellátás: 

hétköznap: 16:00-8:00
hétvége: 0:00-24:00
Tápiószele, Jókai u. 1.
Telefon: 06 29 440 074

Naprakész információk:    
http://draltsachrita.mindenkilapja.hu/

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, Fog-
orvosi 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 6600Faxszáma: 06/1/318 7014

2013. július 1-vel elindult Cegléden a CED-DENT FOGÁ-
SZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.-nél az ügyelet, amely tel-
jes körű fogászati ellátást takar.
A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSKÖTELESEN, minden 
szombat, vasárnap és ünnepnap 10:00 órától vehető igény-
be.
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:

Kengyelné Agócs Marianna
Telefon: 06 70/ 324-3388

Rendelés:
Szerda:      13.00 – 16.00
Péntek :     08.00 – 10.00  Terhes tanácsadás  
         11.00 – 13.00  Orvossal tartott tanácsadás  
        13.00 – 15.00  Csecsemő tanácsadás

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           Sipos Nikolett;
Pénztár /13 mellék                  Korpácsi Dóra;
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Vízmű  /13 mellék           Birinyiné Éder Edina;
Járási ügysegéd  /14 mellék         Varga Tímea;
Szoc.pol   /15 mellék           Kenderes Józsefné;
Munkaügy  /15 mellék           Siska Éva;
Adóügy  /18 mellék           Sándor Lászlóné;   
Anyakönyvezés  /18 mellék         Farkas Lászlóné;                                                                                             
ÚJKOM Kft. - 
műszaki csoport  /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

Faluházában működő irodák:

2768 Újszilvás, Szent István u. 4.  

Községi Könyvtár és 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 Gyermekjóléti 
Központ Újszilvási kirendeltsége:

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

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: 06 20/ 489-6714
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 12:30 - 14:00  óráig ügyfélfogadást tart.

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!
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