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Első kézből… 

Településünk közügyeiről néhány gondolatban 

 

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 

Kedves Olvasókat! 

 
Engedjék meg, hogy ezúton is első kézből 

tájékoztassam Önöket, a Krónikás előző számának 

megjelenése óta történt közéleti eseményekről, 

történésekről és tényekről.  

 

Elsőként a csatornaberuházásról szeretnék néhány 

gondolatot mondani.  

Amikor Önök ezt az újságot olvassák, akkor már 

láthatják és megbizonyosodhatnak arról, hogy a MAPA 

Konzorcium, a Magyar Aszfalt, a Penta Kft.és az A-HÍD 

cégek konzorciuma felvonult Újszilvásra, mint kivitelező, 

és egészen március végéig közmű feltárási és régészet-

feltárási munkálatokat végez. Ezt követően indítja meg a 

beruházás első fázisában indítandó utcák építését, így az 

Ady E. u. a Kölcsey u. és a Rákóczi utak kivitelezését 

kezdi meg. Amikor ezekkel elkészült, ezt követően kb. a 

nyár elején kezd bele a település többi részébe.  

 

Valóban igaz az a történés, hogy önkormányzatunk a 

Tápiószelei kisrégió szennyvíz ellátásának vízjogi 

létesítési engedély módosítását megtámadta és ezáltal új 

eljárásra kötelezte a másodfokú hatóság az elsőfokú 

szervet. Ez történt azért, mert Újszilvás Község 

Önkormányzatát a vízjogi létesítési engedély 

módosításából kihagyták. Az azt jelenti, hogy nem kérték 

meg, sem mint az utak, sem a csapadékelvezető rendszer, 

sem a vízrendszer tulajdonosaként és kezelőjeként, hogy 

nyilatkozzon és adja meg szakhatósági állásfoglalását. 

Ugyanakkor már néhány évvel ezelőtt kapta meg az eredeti 

vízjogi létesítési engedélyt a rendszer, s azóta Újszilváson 

fejlődés történt. Az aszfaltútjaink megtartása miatt 

fellebbezett önkormányzatunk, s emiatt történt az, hogy új 

eljárásra kötelezte a kérelmezőt a másodfokú szerv. 

Önkormányzatunk úgy gondolta, hogy a megteremtett 

értékek megóvása érdekében mindent megtesz még abban 

az esetben is, hogy ha a kistérségnek, illetve a Tápiómenti 

Területfejlesztési Társulás többi önkormányzata számára 

nem éppen kedvező lépést kell megtennie, de Újszilvás 

hosszabbtávú javát fogja szolgálni ez az intézkedés. 

 

 Felhívom ugyanakkor a tisztelt ingatlantulajdonosok 

figyelmét fokozottan, hogy amennyiben idáig érdekeltségi 

hozzájárulás elmaradásuk van, azoknak befizetését 

pótolják és a rendszeres fizetést az érdekeltségi 

hozzájárulások tekintetében tegyék meg, mivel szigorú 

intézkedések, jegyzői behajtások fognak megtörténni a 

közeljövőben, annak érdekében, hogy a csatornaberuházás 

megvalósítható legyen. Ezúton kérem és egyben köszönöm 

meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó 

kellemetlenségekért.  

 

Tapasztalhatta a Tisztelt Lakosság, hogy a település 

nem kis örömére 2013. február 01-ével elindult a 

szakszerű gyermekellátás, melynek következtében 

Újszilváson az új gyermekorvosi rendelőben, megindult 

dr. Altsach Rita és élettársa Benedek Péter, - aki egyben 

szakápoló - működtetésében a gyermekorvosi 

szakellátás. A doktornő 5 éven keresztül a Madarász utcai 

Kórházban, valamint a Heim Pál Kórházakban teljesített 

szolgálatot, tehát meg van a kellő orvosi szakértelme és 

tapasztalata, valamint a gyermekhez való kellő hozzáállása 

annak érdekében, hogy magas szintű szolgáltatást tudjon 

ellátni.  

 

 

 
 

Kérem Önöket, fogadják Őket bizalommal, higgyék el, 

nem csak, hogy magasabb fokú ellátást fognak biztosítani 

gyermekeink számára, de mindezt örömmel is teszik, 

hiszen  - Ők választották ebben az időszakban, amikor 

gyermekorvos hiány van az országban -, Ők választották ki 

Újszilvást, hogy itt szeretnének szolgálatot teljesíteni, ezért 

a település lakóinak, ennek a lehetőségnek nagyon örülnie 

kell. Önkormányzatunk a gyermekorvosi rendelő épületét 

árverésen vásárolta meg 6,3 millió forintért és felújította 

kívül-belül, valamint teljesen új eszközökkel látta el azért, 

hogy minél kulturáltabb, és minél magasabb szintű orvosi 

szolgáltatás nyújtására legyen alkalmas. Tehát így, 

hozzávetőleg 10 millió forintjába került a gyermekorvosi 

szakrendelés beindítása a településnek. Azonban ez egy 

nagyon fontos feladat, hiszen csak az óvodánkban több 

mint 100 gyermek van, és az általános iskolánkban is közel 

250. Valamint, nem csak a 14 éves korig láthatják el a 

szolgáltatást, de a 14 és 18 év közöttieket is szakszerűbben 



 

3 
 

tudja majd ellátni, hiszen a gyermekek ellátása egy 

speciális orvosi terület. 

 

Első kézből tájékoztatom tisztelt lakosságot arról, hogy 

a néhány évvel ezelőtt vásárolt Petőfi u. 16. szám alatti 

családi házat értékesítette önkormányzatunk újszilvási 

fiatalok számára. Ifjabbik Darázs Sándor és barátnője 

számára értékesítette 5,5 millió forintért. A témával 

kapcsolatban nagyon fontos információ, hogy 2013. január 

01-jétől fiatal párok számára, akiknek rendszeres keresetük 

van, kedvezményes, állam által biztosított lakásvásárlási és 

építési hitelek lehetősége nyílt meg.  

 

Hasonlóképpen, amikor ezen újság hasábjait olvassák, 

fogják tapasztalni, hogy önkormányzatunk az Újszilvási 

Központi Sport Egyesülettel együttműködésben 

elkezdte a sportépület bontását. A futballpályán 

elhelyezkedő jelenlegi sportöltöző bontása meg fog 

történni hozzávetőleg egy hónap alatt és annak építése is 

ezzel párhuzamosan beindul és egy nagyon szép és 

hasznos sportcentrumot szeretnénk megvalósítani közös 

erővel, amelyet már jeleztem az elmúlt Krónikások 

hasábjain is. Nevezetesen, hogy sikerült a Sport 

Egyesülettel a Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül 

erre az évre 14 millió forint társasági adót engedélyeztetni, 

valamint ígéretet kaptunk egy további 14 millió forintos 

összeg erejéig történő hasonló társasági adó összeg 

megszerzésére is. Ami azt jelenti, hogy 28 millió forintos 

összegből fog megépülni az épület. Köszönet a 

vállalkozóknak, azoknak akik ezidáig már felajánlották 

társasági adójuk 70 %-ból ezt a lehetőséget, és fel 

szeretném hívni a további újszilvási vállalkozókat, hogy 

gondolkodjanak Újszilvásban, amikor a társasági adójuk 

felajánlásában gondolkodnak. A sportépület megépítése 

várhatóan ez év október végéig fog lezajlódni, és bízunk 

abban, hogy az épület tényleg kellő minőségben 

használhatóvá válik. Az alsó szinten a futballcsapatok, 

futballbírók részére megfelelő öltözők és vizesblokkok 

kerülnek kialakításra. A felső szinten pedig egy 

fitneszterem és egy konditerem a megfelelő és kiszolgáló 

vizesblokkokkal fog megépülni. Ez mellett Leader 

pályázatból pedig, beindul az építése a  kétszer 25 méteres 

lelátónak, valamint egy új salakos gyakorlópályának a 

megépítése.  

 

A téli időszak alatt Önkormányzatunk csatlakozott a 

Kormányzat tüzifa segély akciójához, melynek keretén 

belül összesen 77 erdei köbméter tüzifát juttatott a 

település több mint 100 legrászorultabb családja 

részére . A térség önkormányzataitól eltérően mi házhoz 

szállítottuk a gurigára vágott tüzifát, míg a környező 

településeken mind méteres rönkben, és a rászorult saját 

maga szállításában kellett, hogy megoldja ezt a tüzifa 

ügyletet. Ez az intézkedés mintegy 600 ezer forint saját 

erejébe került az Önkormányzatnak, de szinte minden 

jelentősen rászorulthoz eljutott ezáltal a segítség. 

Arról is szeretném tájékoztatni a tisztelt közvéleményt, 

hogy Abony városával, Jászkarajenő községgel Újszilvás 

Község Önkormányzata a Start mintaprogramba 

pályázatot nyújt be mezőgazdasági 

közfoglalkoztatásra, azaz kvázi szociális földprogram 

kategóriájába. Ennek keretén belül önkormányzatunk a 

Nemzeti Földalaptól szeretne hozzá igényelni megfelelő 

mennyiségű termőföldet, s ezen kereten belül, mintegy 35-

40 fő foglalkoztatását célozza meg Újszilváson. A 

mezőgazdasági termelés keretén belül konyhakerti 

zöldségek termesztése, gyümölcstermesztés, 

gyógynövények termesztése és egy részén 

gabonatermesztés valósulna meg. Ennek keretén belül még 

a továbbiakban állattenyésztési ágazat is beindításra 

kerülne, nevezetesen sertéstenyésztést és juhtenyésztést  

tervez önkormányzatunk. A programhoz megcéloztuk egy 

használt, de jó minőségű traktornak a megvásárlását, 

mégpedig egy hasonló minőségűt (MTZ 820-as), mint ami 

már volt az önkormányzatunknak, amelyet még a sport 

utcai telepünkről eltulajdonítottak. A programnak 

alapvetően az lenne a célja, hogy a későbbiekben, néhány 

éven belül jövedelmezővé és önfenntartóvá váljon az 

ágazat. E tekintetben sok munkára van szükségünk, hiszen 

meg kell tanítanunk az embereket a mezőgazdasági 

munkára. Mezőgazdasági munka gyanánt felhívom a 

tisztelt lakosság figyelmét, hogy mutassunk példát 

konyhakertjeinkben is, lakókörnyezetünkben, az utcák 

tisztaságával, és figyeljünk oda arra a felhívásra, amely 

ezen újság hasábjain is meg van ismételve a Legszebb 

konyhakertek kategóriára. Mindenkinek ajánlom 

figyelmében az országos Legszebb konyhakert pályázatban 

való részvételt, és igenis mutassuk meg, hogy az 

újszilvásiak ehhez is értenek.  

 

Előzetesen szeretnék arról is beszámolni a Tisztelt 

újszilvási polgároknak, hogy a kormány döntése alapján az 

országban az 5000 lakos alatti települések közül abba a 14 

önkormányzatba tartozunk, amelynél várhatóan részleges 

adósságkonszolidáció lesz. Tehát ezen 

adósságkonszolidáció keretein belül azok kerültek 

kiválasztásra, akiknek vagy magas volt az egy főre jutó 

hitelállományuk, vagy pedig a másik szelektálási feltétel 

az volt, hogy pénzt termelő infrastruktúrát hoztak létre, a 

felvett hitelüket pénztermelő befektetésbe forgatták. Így 

járt a mi önkormányzatunk is, hiszen a naperőmű pénzt 

termel az önkormányzatnak, ezért maradtunk fenn a rostán, 

így Újszilvás Önkormányzatának a teljes 

adósságkonszolidáció elmarad. Egyébként őszintén 

megmondva önkormányzatunk ezt egyfajta jogtalan 

intézkedésnek tartja, hiszen példát mutattunk, 

nemzetgazdasági mintaprojekteket alkottunk, mai napig is 

felnéz ránk az ország, s nem véletlenül értünk el olyan 

eredményt az Európai Unióban is az Európai 

Falumegújítási Díj keretén belül, amit elértünk, tehát igen 

jelentőset teljesítettünk az elmúlt esztendőkben. Ennek 

ellenére tárgyalásokat folytatunk a Belügyminisztérium 

illetékeseivel az irányban, hogy ez a 40 és 70 százalék 

közötti adósságkonszolidáció, minél magasabb százalékos 

értéket érjen majd el. Úgy gondolom, hogy a március 

végén, azaz március 29-én tartandó Közmeghallgatáson 

(Falugyűlésen) már számot adhatok részletes számokról 

Önöknek, hogy az összhitel állományból, pontosan 

mennyit vitt el az állam, a kormány intézkedése alapján.  
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És végül, de nem utolsó sorban két programról 

szeretnék Önöknek beszámolni. Ebben az esztendőben is a 

Bolyhos család jóvoltából nagyszabású Pálinkafesztivál 

lesz május 18-19-én. A két napos rendezvény főként a 

pünkösd vasárnapot célozza meg, illetve az előtte lévő 

szombatot, tehát pünkösd hétvégéjére eső szombaton és 

vasárnap lesz megtartva nagyon jó programokkal.  

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy június 14-15-én 

újra lesz nemzetközi motorostalálkozó Újszilváson, már 

nem a Devils motorclub szervezésében, hanem egy új 

motoros betyárok motorclubjának köszönhetően. A belépő 

díj a két teljes napi programra kb.3000.-  Ft lesz, azonban 

Önkormányzatunk lakosaink érdekeit védve elértük, hogy 

az újszilvási állandó lakhellyel rendelkezők 2000.- Ft-os 

összegért már mindkét napon teljes értékű résztvevőként 

látogathatja majd a rendezvényt! Köszönet érte a 

Rendezőknek! 

 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket:  

 

                    Dr. Petrányi Csaba 

                                               polgármester 

     

 

 

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Választópolgárok! 

 

 

VÁLTOZATLAN HELYI ADÓK 

 

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem emelte a helyi adók mértékét. A magánszemélyek 

kommunális adója 5000,.-Ft/év, a helyi iparűzési adó 

mértéke pedig 1,7 % maradt.  

A 2013. I. félévi adók megfizetéséhez az értesítők a 

csekkekkel együtt kikézbesítésre kerültek. A pótlékmentes 

fizetési határidő 2013.március 18., melyet kérem, 

szíveskedjenek pontosan betartani. Késedelmes fizetés 

esetén késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek 

mértéke minden megkezdett naptári nap után a felszámítás 

időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 

a 365-öd része.  

A megküldött értesítő tartalmazza az előző évi 

hátralékokat. Felhívjuk azon Adózók figyelmét, akiknek az 

előző év(ek)ről hátraléka áll fenn, az az első félévi adó 

megfizetésével egyidejűleg 2013. március 18-ig fizessék 

meg. Amennyiben nem tesznek eleget fizetési 

kötelezettségüknek, az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. tv. 150. § (1) bek. alapján végrehajtási eljárás 

fogunk kezdeményezni, mely lehet: 

 

- letiltás munkabérre, nyugdíjra, 

- bankszámlával rendelkező hátralékos 

esetén bankszámla elleni azonnal beszedési 

megbízás benyújtása, 

- az egy évet meghaladó gépjárműadó 

tartozás esetén pedig a gépjármű forgalomból 

történő kivonásának kezdeményezése. 

 

Ha a hátralékukat nem tudják egy összegben kifizetni, 

lehetőség van részletfizetést kérni a Polgármesteri Hivatal 

Adócsoportjánál. 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B § 

felhatalmazása alapján az önkormányzati adóhatóság 

helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer – 

magánszemélyek esetében az ezer – forintot elérő 

adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az 

adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 

órától a helyben szokásos módon közzéteheti. 

Kérem továbbá, hogy az értesítőkön ellenőrizék, hogy 

az adókivetés tárgyát képező ingatlan, vagy gépjármű az 

Önök tulajdonát képezi-e még.  

Amennyiben olyan helyrajzi számú, című ingatlant, 

vagy forgalmi rendszámú gépjárművet tartalmaz az 

értesítő, mely már nem az Önök tulajdona, keressék fel a 

Polgármesteri Hivatal Adóügyi irodájában Sándor 

Lászlóné ügyintézőt. 

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy ingatlan öröklése 

esetén az örökös(ök)nek,  adás-vétele esetén mind az 

eladó, mind a vevő részéről bevallást kell benyújtani 

Adóhatóságunkhoz a magánszemélyek kommunális 

adójának eltörléséhez, illetve megállapításához. Az ehhez 

szükséges nyomtatvány az adóügyi irodában beszerezhető. 

Az adókötelezettség megszűnik az eladás évének 

utolsó napjával, keletkezik az ingatlan szerzését (vételét, 

öröklését) követő év első napjával. 

A gépjármű adás-vételét az eladó félnek 8 napon belül 

kell bejelenteni, a vevőnek 15 napon belül kötelessége 

bejelenteni (átíratni) az illetékes okmányirodában, 

(Újszilvás község esetén az Abonyi okmányirodában).  

Kérem tehát a későbbi kellemetlenségek elkerülése 

végett szíveskedjenek fentieket ellenőrizni, eltérés esetén 

ügyintézőnket felkeresni.  
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Változatlan maradt a VÍZDÍJ, de a FOLYÉKONY 

SZENNYVÍZ szállítási díja változott! 

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

figyelembe véve a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvényben foglaltakat, 2012. július 14. napjától 

bérlet-üzemeltetési szerződést kötött az ÖKOVÍZ 

Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető 

Kft-vel az újszilvási vízmű üzemeltetésére. Ennek 

értelmében 2013. január 1. napjától az ÖKOVÍZ Kft látja a 

településen az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos 

feladatokat. 

Az ÖKOVÍZ Kft az önkormányzat által 2011. 

januárjában megállapított áron szolgáltatja továbbra is az 

ivóvizet.  

A viziközmű szolgáltatásról szóló törvény 

hatálybalépésével megszűnt az önkormányzatok 

ármegállapító jogköre. Az ár megállapításának joga a 

továbbiakban a viziközmű szolgáltatásért felelős minisztert 

illeti meg, aki ezt rendeletbe állapítja majd meg.  

A továbbiakban az ÖKOVÍZ Kft végzi a mérőórák 

leolvasását, állítja ki a számlát és juttatja el a lakosság felé. 

A mérőórák leolvasását minden páros hónapban végzi, a 

számlát pedig minden páratlan hónapban küldi ki. 

Vásár Ferenc, aki a vízmű működtetését látta el, 

továbbra is, mint az ÖKOVÍZ alkalmazottja, felügyeli a 

települési vízművet Józsa István munkatársának 

segítségével. 

 

Újszilvás község önkormányzat képviselőtestülete 

módosította a települési folyékony és szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló rendeletét. 

 

A települési folyékony hulladékszállítás árát 2013. 

február 1. napjától az alábbiak szerint állapította meg. 

 

Lakossági közszolgáltatási díj:  1400.- Ft/m3+ áfa 

Közületi közszolgáltatási díj: 1600.- Ft/m3+áfa 

 

A folyékony hulladékszállítás összegének megemelését 

indokolta többek között az is, hogy a szippantott szennyvíz 

beszállításra kerül a ceglédi szennyvíztisztító telepre, ahol 

elhelyezési, leürítési díjat kell fizetnie az 

önkormányzatnak, melynek mértéke 434,-Ft/m3. 

Amennyiben az önkormányzat a folyékony hulladék 

szállítása kapcsán felmerülő költségeit kiszámolja, 

nyeresége nem származik belőle. Amennyibe az 

önkormányzatnak ez a tevékenység kerül, annyiért végzi el 

a szolgáltatást. Ezért is történt a díjemelés, hiszen 

veszteséges tevékenységet nem végezhet az önkormányzat. 

Emelkedtek a temető fenntartási díjak 

 

Újszilvás Község Önkormányzatának a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 9/2004. (VI. 09.) számú rendeletében 

rögzített, temetőfenntartáshoz kapcsolódó díjak is emelésre 

kerültek. Az mintegy 5 %-os díjemelést követően az alábbi 

temető fenntartási összegek vannak érvényben 2013. 

február 1. napjától. 

 

Ravatalozó használat:     8,400,-Ft 

Ravatalozó használat hűtéssel:  10,500,-Ft 

1-es sírhely 25 évre   10,500,-Ft 

2-es sírhely 25 évre   21,100,-Ft 

Gyermek sírhely 25 évre    3,150,-Ft 

Temető fenntartási díj     1,050,-Ft 

Sírbolt 60 évre Ft/m2     5,250,-Ft 

 

Emelkedett a mezőőri járulék! 

 

A község közigazgatási területén lévő mezőgazdasági 

rendeltetésű termőföldek őrzése érdekében megalkotott, 

mezei őrszolgálatról szóló rendelet módosítás értelmében, 

a mezőőri járulék mértéke 2013. január 1. napjától 500.-

Ft/ha/évre változott. A rendelet hatálya a község 

közigazgatási területén az 1 Ha, vagy annál nagyobb 

területű termőfölddel rendelkező személyekre terjed ki. 

(tulajdonos, földhasználó)  

Gyermekorvosa van településünknek! 

 

Régi álma vált valóra községünknek, amikor 2013. 

február 1. napján megkezdte működését a házi 

gyermekorvos. Nagyon sok erőfeszítést tett az 

önkormányzat annak érdekében, hogy végre településünk 

gyermekei is megfelelő szakellátásban részesedjenek. 

Ennek első lépéseként kialakította Tápiógyörgyével 

közösen a gyermekorvosi körzetét, megvásárolta rendelő 

céljára az Alkotmány úti ingatlant, majd terveket készített, 

pályázati lehetőségek után kutatott és mindezekkel 

párhuzamosan folyamatosan gyermekorvost keresett. 

Pályázati lehetőség nem volt, azonban az önkormányzat 

úgy döntött, hogy saját erőből is kialakítja a 

gyermekorvosi rendelőt. A felújítási munkák már nagyban 

zajlottak, amikor a Heim Pál Kórházban dolgozó fiatal 

doktornő településünkre látogatott. Ettől kezdve 

felgyorsultak az események, mivel elhatározta, hogy itt 

szeretne gyermekorvosként dolgozni.  

Ezt követően Újszilvás és Tápiógyörgye Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete közösen megbízta 

2013. február 1. napjától határozatlan időre az 

ALTSACH Orvosi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaságot Újszilvás és Tápiógyörgye község működési 

területén, másra át nem ruházható területi ellátási 

kötelezettség mellett, a házi gyermekorvosi teendők, 

valamint ifjúság egészségügyi feladatok, egészségügyi 

vállalkozás keretében történő ellátásával. Tápiógyörgyével 

történő közös körzet kialakítására azért volt szükség, mivel 

Újszilvásnak önmagában nem volt annyi gyermeke, ami 

elég lett volna egy új körzet kialakításához. Mindkét 

település vállalata a rendelő kialakítását, azonban a 

Tápiógyörgyei rendelőt nem újította fel az önkormányzat 
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határidőre, nem volt alkalmas az ÁNTSZ előírásainak 

megfelelően a házi gyermekorvosi feladatellátásra, így 

jelenleg a mi rendelőnk fogadja a györgyei gyerekeket is. 

Az önkormányzat közel 1 millió forintot költött a rendelő 

eszközeinek beszerzésére. 

 

Kérjük a kisgyermekes anyukákat keressék bizalommal 

házi gyermekorvosunkat. 

Hulladék nyílt téri égetése tilos! 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

tájékoztatása alapján a levegő védelméről 306/2010. 

(XII.23.) Korm. Rendelet 27. §. (2) bekezdése értelmében 

„Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének 

feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem 

megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban 

keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, 

kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő 

égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek 

minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – 

bármilyen okból kigyullad.”  

A (3) bekezdés értelmében „Lábonálló növényzet, tarló 

és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 

hulladék nyílt téri égetése tilos.” Mely esetekben a 36.§. 

(2) bekezdés szerint az elsőfokú eljárási jogkört a fővárosi 

és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 

hivatala gyakorolja. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény (Tft.) 5. § az alábbiakat írja elő: 

(1) A földhasználó – ha e törvény másként nem 

rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet 

művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy 

termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 

betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és 

terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának 

megfelelő termeléssel kell hasznosítani. 

(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását 

engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld 

engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási 

kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás). 

(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem 

minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen 

elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának 

megfelelő terület felhasználást nem akadályozza, illetőleg 

nem korlátozza (mellékhasznosítás). 

Amennyiben a Tft.-ben foglaltak nem teljesülnek, úgy 

a Katasztrófavédelmi Hatóság a szükséges intézkedéseket 

meg fogja tenni. Szükség esetén a tűzvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és 

a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és 

balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. 

rendelet. alapján az illetékességgel rendelkező 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség saját hatáskörben dönt a 

tűzvédelmi bírság kiszabásáról a szabadtéri tüzek 

megelőzése céljából. 

Penczi Ildikó 

jegyző 

 

Járási tájékoztató 

Tisztelt Újszilvási Lakosok! 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 

2013.01.01-től a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi 

Járási Hivatalának ügysegédje hétfői, illetve keddi 

napokon 8.00 órától 16.30-ig tartó ügyfélfogadási időben 

áll az Önök rendelkezésére a Polgármesteri Hivatal első 

irodájában, (2768 Újszilvás, Szent István utca 6. szám 

alatt), illetve a következő telefonszámon: 06-53-387-

001/14-es mellék. 

A települési önkormányzat jegyzője helyett 2013. 

január 1-től a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi 

Járási Hivatala jár el - a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 

hatálya alá tartozó - az alábbi támogatások megállapítása 

tárgyában:   

- alanyi és normatív jogcímen megállapított 

közgyógyellátás,  

- időskorúak járadéka,  

- egészségügyi ellátásra való jogosultság és  

- az alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre 

tekintettel megállapított ápolási díj tekintetében.  

Ezen támogatások tárgyában az ügysegéd a kérelmeket 

átveszi és a szükséges mellékletekkel felszerelve 

továbbítja a kérelmeket a Pest Megyei Kormányhivatal 

Ceglédi Járási Hivatalának törzshivatalához további 

elbírálás végett.  

2013. március 1-től az anyakönyvvezető helyett az 

állampolgársági kérelmeket is járási hivatal 

kormánytisztviselői veszik át.  

A települési jegyző mellett a járási hivatal is eljárhat a 

lakcímváltozások bejelentése ügyében, ideértve a 

lakóhely létesítése és változtatása, tartózkodási hely 
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létesítése, változtatása, megszűnése vagy megújítása esetét 

is.   

Tájékoztatom Önöket, hogy a Pest Megyei 

Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási 

Gyámhivatala, - mint szakigazgatási szerv- jár el 

valamennyi, a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) hatálya alá 

tartozó pénzbeli, természetbeni ellátás, gyermekvédelmi 

gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedés, valamint 

a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott 

gyámhatósági hatáskörök tekintetében.  

Továbbra is jegyzői hatáskörben marad azonban a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő 

gyermekvédelmi támogatás és az óvodáztatási támogatás.   

A Ceglédi Járási Hivatal újszilvási ügysegédje Varga 

Tímea, forduljanak hozzá bizalommal a fent említett 

elérhetőségeken! 

Tisztelettel: 

Dr. Terbe-Szabó Csilla 

Járási Hivatalvezető 

 

Tisztelt Lakosság! 

A "Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása" elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-

2009-0021 kódszámú projekt keretében megvalósuló 

szennyvíz csatornázási munkálatok kivitelezésének I. 

üteme 2013. február 18-án (hétfőn) megkezdődött. 

A munkálatok elsőként az alábbi utcákat érintik: 

 Ady Endre utca  

 Rákóczi utca  

 Kölcsey utca  

A munkálatokkal érintett utcaszakaszok lakosainak 

értesítéséről a kivitelező gondoskodik. 

 

Nagykáta, 2013. február 15. 

Tisztelettel: 

Kovács Norbert 
projektigazgató

 

A földhasználati nyilvántartás fontosabb változásairól 

A földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó 

szabályok 2013. január 1-jével megváltoztak, illetve 2013. 

február 1-jével változni fognak.  

A termőföldről szóló törvény 2013. február 1-jével 

kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati 

nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A 

magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját 

(személyi szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó 

szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját 

(törzsszám) kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé.  

Ezen rendelkezés a 2012. december 31-ig 

földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználókra 

vonatkozik. Adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013. 

március 30. napjáig azonosító adatközlési adatlapon 

tehetnek eleget, melyet a használt földterület fekvése 

szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ez a 

kötelezően használandó adatlap a földhivatalok hivatalos 

honlapjáról (www.foldhivatal.hu) a „nyomtatványok” 

menüpontból letölthető. Az adatközlési bejelentéssel indult 

eljárás díjmentes akkor, ha azzal együtt változás 

bejelentésére nem kerül sor.  

Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi 

területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését 

kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy 

az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a 

nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával 

érintett földrészletek vannak.  

 A földhivatal földhasználati bírsággal sújthatja azt a 

bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási 

kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget. 

                 

2013. január 1-jével a földhasználóknak területi 

mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, 

és erdőgazdasági belterületi föld – kivéve az erdőművelési 

ágú területek – használatát be kell jelenteniük a földhivatal 

felé.  

A használat, a használatban bekövetkezett változás, 

valamint a használat megszűnése bejelentésekor a 

magánszemély földhasználók kötelesek megadni – az 

eddigi adatokon túl – a személyi azonosítójukat és az 

állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezet földhasználók 

pedig a statisztikai azonosítójukat, illetve cégek esetében a 

cégjegyzékszámukat.   

Kötelező a formanyomtatvány használata a 

földhasználatban bekövetkezett változásoknak, illetve a 

használat megszűnésének bejelentésekor is.  

Az új formanyomtatványok szintén az 1. pontban 

megjelölt honlapról tölthetők le, és ezeket 2013. január 1-

jével kell használni, de kötelező használni azon 

folyamatban lévő eljárásokban, ahol a bejelentés már 

megtörtént a földhivatal felé, de a használat bejegyzésére, 

a változás átvezetésére vagy a használat törlésére nem 

került sor 2012. december 31-ig, valamint a megismételt 

eljárásokban.   

2013. február 1-jét követően a cégek esetében a 

cégkivonat benyújtása nem kötelező; az aláírási 

címpéldányt, illetve az aláírás-mintát pedig csak akkor 

http://www.foldhivatal.hu/
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kötelező benyújtani a földhivatalhoz, ha azt a cégjegyzék 

nem tartalmazza.  

Az azonosító adatok kötelező bejelentése a 

földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa 

létrehozásának, illetve a 2013. július 1-jét követően új 

adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő 

szolgáltatásának lehetőségét készíti elő. Az összesítő a 

földhasználó által az ország egész területén használt egyes 

földterületek területét és aranykorona értékét tartalmazza 

majd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan 

összesítve, megjelölve a használt földterületek fekvése 

szerint illetékes földhivatalokat is. A földhasználati 

összesítő igénylésére a földhasználó is jogosult lesz, annak 

érdekében, hogy mint hatósági bizonyítványt 

becsatolhassa, azt felhasználhassa az őt érintő 

eljárásokban.  

Vidékfejlesztési 

Minisztérium 

Sajtóirodája

 

 

A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele 

érdekében a Magyar Országgyűlés döntése alapján 

módosult a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény. A 

2013. január 1-ével hatályba lépett rendelkezés értelmében 

már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó 

termőföldterületet használó, hanem  

VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES BEJELENTENI A 

HASZNÁLATÁT 

a területileg illetékes járási földhivatalnál. 

 

 

 

A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld 

tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem 

engedte át más személy részére. 

Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak 

minősül, a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság 

nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint 

szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi 

gazdasághoz tartozik. /Az a földrészlet tartozik a családi 

gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság 

használatába regisztrálta.  
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ÓVODAI      HÍREK 

Megújult óvodánk honlapja, melyen a kedves szülők, 

érdeklődők olvashatják aktuális híreinket, információinkat.  

 

Honlapunk elérhetősége: 

http://ujszilvas.hu/kerekerdoovoda/ 

Tájékoztatás a gyermekek képességeinek méréséről         

„Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem.” 

(Montessori) 

Óvodánkba pár éve bevezetett új mérési 

rendszerünkkel megfelelő képet kapunk a gyermekek 

fejlettségi szintjéről és folyamatosan nyomon követhetjük 

fejlődésüket. Emellett előtérbe kerülnek a fejlesztést, 

nagyobb figyelmet igénylő területek, melyek egyénenként 

változnak. 

A gyermekeket óvodás éveik során többször mérjük, 

kétszer 3-4, egyszer 4-5-6 és ismételten kétszer 6-7 éves 

korukban. A mérés magába foglal minden olyan területet, 

amelynek fontos szerepe van az óvodai nevelésben. 

Ilyenek az érzelmi nevelés, szocializáció, pszichés 

funkciók (ezen belül: érzékelés, észlelés, emlékezet, 

figyelem, gondolkodás), anyanyelvi nevelés, motoros 

képességek, mozgás, egészséges életmódra nevelés.  

     A mérések eredményeit folyamatosan nyomon követik 

a szülők is, mely számukra is segítséget nyújthat 

gyermekük nevelésében. 

Kenderes Kitti 

óvónő 

                                                                                                                

„Februárban farsang felé, 

elkergetjük a telet. 

Fáztunk éppen eleget, 

kérünk egy kis meleget!” 

 

… Szólt a hangos gyermek kiáltás a Kerekerdő Óvoda 

udvarán február 14.-én amikor pedagógusok és gyerekek 

az együtt elkészített telet jelképező Kisze bábot elégették.  

A farsangi időszak, vagyis télbúcsúztatás-tavasz várás 

egyik régi szokása ez, melyre minden gyermek izgalomra 

készül. A Kisze bábot verseléssel, csúfolók 

mondogatásával és hangszerek hangjával kísérve 

(cintányér, dob, csengő, kereplő…) sikoltozással, 

lármázással égettük el, hogy minél messzebbre zavarjuk a 

hideg telet. A farsangi előkészületek már hetekkel ezelőtt 

megkezdődtek, hiszen meghirdettük a már tavaly is nagy 

sikernek örvendő álarc készítő versenyünket, melyre 

nagyon sok lelkes gyermek nevezett. 

 

 
 

Február 15.-én folytatódott a farsangolás ugyanis ezen 

a napon rendeztük meg a hagyományos Farsangi Bálunkat, 

ahová szinte minden kisgyermek jelmezben érkezett. A 

jelmezesek felvonulása után az óvoda Szülői Szervezete 

kedveskedett egy kis műsorral. A műsor után mulatság 

vette kezdetét volt evés-ivás, dínom-dánom, melyben 

minden kisgyermek elengedhette magát és felszabadultan 

szórakozhatott. 

 

Papné Lázók Szilvia 

óvónő 

 

Ajándékkönyvek 
Az elmúlt években a nehéz gazdasági helyzet miatt 

sajnos kevés pénz jut a Községi Könyvtárnak új könyvek 

vásárlására. Ezért kérjük most a lakosság segítségét 

állományunk bővítéséhez, frissítéséhez. Ha vannak otthon 

megunt, már nem használatos, jó állapotban lévő könyveik 

(kötelező olvasmányok, regények, gyerekkönyvek, 

szótárak, lexikonok stb.)    Könyvtárunk szívesen fogadná 

felajánlásukat, hogy olvasóink még gazdagabb 

állományból tudjanak válogatni. 

A felajánlott könyveket minden hétköznap 9.00-tól 

16.00-ig a Könyvtárban lehet leadni. 

Köszönettel: 

Magó Eszter 

könyvtáros 

http://ujszilvas.hu/kerekerdoovoda/
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ISKOLAI         HÍREK 

 

104 

Az elsősegély-nyújtási fakultáció tanulói meghívást 

kaptak Ceglédre a Vöröskereszt területi központjába és a 

Mentő Állomásra. 

A kirándulás napján szemerkélt az eső, de bennünket 

ez nem tántorított el úti célunktól. 

Először a Mentő Állomásra mentünk, ahol Lovas Ottó, 

az állomás vezetője tartott számunkra egy szemléletes 

előadást a mentők munkájáról és felszereltségükről. 

Bemutatta mentőautóban lévő eszközöket (lélegeztető, 

oxigénpalack, lapátos hordágy, infúzió …). A gyerekek 

szinte mindegyiket kézbe is vehették. Megmértük 

pulzusunkat és a vérünk oxigéntartalmát. Láthatunk 

defibrillátort, csontfúrót és mindent vágó ollót is. 

Kipróbáltuk egymáson a vákuumos kézrögzítőt és 

rácsodálkoztunk a gyerekeket ellátó eszközök méretére 

(minden van csak sokkal kisebb). Rengeteg hasznos 

információval gazdagodva búcsúztunk el és indultunk 

következő célunk felé, ahol már vártak. 

A Vöröskereszt irodájában Tölgyessy Attiláné Anikó a 

helyi iroda vezetője a szervezet munkájáról mesélt. Az 

Országos Vérellátó Szolgálattal közösen a Magyar 

Vöröskeresztnek a feladata megszervezni a véradásokat és 

a lebonyolításban segédkezni. Ezt követően a szervezet 

karitatív munkájába is betekinthettünk, hiszen az általuk 

működtetett hajléktalan szállót is meglátogattuk. Szomorú 

és megdöbbentő volt szembesülni az itt lakók 

kiszolgáltatottságával. Voltak idősek és fiatalok, sajnos 

sokan betegek közülük. Szinte el se hittük, hogy több idős 

embert a családja miatt vált hajléktalanná. A Vöröskereszt  

melegedővel, tisztálkodási, mosási lehetőséggel és napi 2 

szelet kenyérrel és meleg teával tudja segíteni a 

rászorulókat. 

A program lezárásaként előkerültek az ambu babák és 

gyakorolták a gyerekek az újraélesztést. Megnézték és 

„elborzadtak” a műsebek láttán, volt ott szemsérülés, nyílt 

törés, csonkolt lábujjak, égés, orrtörés. 

 

Úgy értékelem, hogy sok új ismeretet gyűjthettünk a 

nap során és ezeket biztosan kamatoztatni tudjuk majd az 

életben, de ha „csak” együttérző képességünket 

fejlesztettük, már jobb emberek lettünk. 

 

Molnárné Szabó Szilvia

 

 

 

Családi életre nevelés az iskolában 

Minden évben februárban egy hétig a házasság, a 

család fontosságára irányul a figyelem. Így történt ez 

iskolánkban is február 12-én, amikor Hortobágyi Tibor és 

Hortbágyiné dr. Nagy Ágnes látogatott el hozzánk, hogy 7-

8. osztályos diákokkal beszélgessen erről a témáról.  

Érdeklődve vártuk az előadást, melynek legelején a 

vendégeinkkel ismerkedtünk meg, majd arra a 

megállapításra jutottunk, hogy nem minden olyan a 

házasságokban, mint azt mi eddig elképzeltük… Részt 

vettünk önismereti játékban, ahol magunkat és társainkat is 

jobban megismerhettük. Beszélgettünk a szerelemről, a 

komoly párkapcsolathoz szükséges tulajdonságokról. Az 

előadók látványosan magyarázták el nekünk, hogy saját 

sorsunk e téren is kezünkben van, rajtunk áll mihez 

kezdünk vele. A felelősség megérzésének fontos 

mozzanata volt, amikor egy magzat fejlődését követhettük 

végig.  

Ma már a felnőttek is elfelejtik, milyen is egy igazi 

párkapcsolat, mennyi mindenre kell figyelni, hogy ez a 

gépezet működjön. Mi ebben a kétórás előadásban – úgy 

érzem – elég információt szereztünk ahhoz, hogy az 

alapokat megértsük, jobban figyeljünk a valóban fontos 

dolgokra.  

A diákok nevében köszönöm Hortobágyi Tibornak és 

Ágnesnek az elgondolkodtató, családi életre nevelő 

előadást. 

Csáki Zsanett 

7. osztályos tanuló
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Német gyermekek nyári táboroztatása 

A Nandlstadt-tal való testvér települési kapcsolat 

következtében több általános iskolás gyermekünknek 2 

évente lehetősége nyílik, hogy Németországban töltsenek 

egy igen tartalmas hetet. A tavalyi évben 24 fővel vettek 

részt a mieink ezen a programon, akiket meleg 

vendégszeretettel és precízen megszervezett, gyönyörű 

programokkal vártak német barátaink. (Lásd: októberi 

Újszilvási Krónikás beszámolója) 

Idén rajtunk a sor, hogy fogadjuk a német 

gyermekeket. Az augusztus 5. és 11. között itt táborozó 30 

fős delegációt kettesével családoknál szeretnénk 

elszállásolni, amihez a lakosság, a szülők 

közreműködésére számítunk! 

Segítsenek, hogy fenn tudjuk tartani és ápolni ezt a jó 

kapcsolatot, hogy gyermekeinknek még sok ilyen örök 

élményt, szoros baráti kapcsolatot szerezzünk. 

Községi Önkormányzat

 

 

 

Futsal Protestáns Kupa  

 

2013. február 19-én az újszilvási iskola tornatermében 

rendezték meg a Protestáns Kupáért folyó futsal tornát.  

A térségből érkező IV. korcsoportos fiúk versenyében 

a következő eredmények születtek:  

1. helyezett: Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános 

Iskola és Óvoda tápiószőlősi csapata (Protestáns Kupa 

nyertese)  

2. helyezett: Református Általános Iskola és Óvoda 

Cegléd  

3. helyezett: Alberti Evangélikus Általános Iskola  

4. helyezett: Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános 

Iskola és Óvoda újszilvási csapata  

A legjobb kapus Bágyi Gábor (Albertirsa) lett, 

mezőnyjátékosok közül Raczki Péter (Albertirsa) 

bizonyult a legjobbnak. A Gólkirály címet Gőz Zsolt 

(Cegléd) szerezte meg. A helyezettek oklevélben, 

érmekben részesültek. 

 

A résztvevő csapatok a jövőben más-más helyszíneken 

küzdenek a kupáért.  

 

Pap Sándor 

testnevelő tanár

Tanulmányi verseny 

 

 

Gyerekek és pedagógusok egyaránt nagy izgalommal 

várták  január  24-ét. Komplex      tanulmányi        versenyt 

hirdettünk a 3-4. osztályosok körében, melyre meghívtuk a 

tápiószőlősi gyerekeket is.  Mindkét iskolából 16-16 

gyermek vett részt a versenyen, melyre hetek óta 

szorgalmasan készültek. A tanító nénik érdekes, játékos 

feladatsort állítottak össze, melyet 4 fős csapatmunkában 

oldottak meg a tanulók. Nagy volt a lelkesedés, minden 

csoport időre, sőt azon belül teljesítette a feladatokat. 

 Amíg a zsűri értékelt süteménnyel, üdítővel 

kedveskedtünk a gyerekeknek, az újszilvásiak 

megmutatták a vendégeknek az iskolájukat is. Az 

eredményhirdetésnél természetesen a díjazottak örültek 

legjobban, de senki nem tért haza üres kézzel. Oklevéllel 

és könyvjelzővel ajándékoztunk meg minden résztvevőt. 

Helyezettek: 

1. helyezett csapat: Kovács Alex, Tóth Tünde, Oláh 

László, Görög Boglárka  
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2. helyezett csapat: Fehér Kitti, Grünberger Gábor, Boda 

Laura,  Urbán Klaudia  

3. helyezett csapat: Vonnák Máté, Berki Márk, Kovács 

Izabella, Oravecz Kristóf 

Nagyon vidám hangulatban és tapasztalatokkal, 

élményekkel gazdagodva töltöttük el ezt a délutánt. Várjuk 

a március végét, amikor Tápiószőlősön egy hasonló 

„megmérettetésre”kerül sor.   

 

Sáfrányné Dudás Marianna 

alsós munkaközösség vezető 

 

Újszilvás Gyermekorvosa 

dr. Altsach Rita bemutatkozik 

 

Véletlenül keveredtünk el a párommal Újszilvásra és 

azonnal megtetszett ez a tiszta, rendezett, barátságos 

település. 

 

Korábban Nagykátán mentőztünk, ügyeletet láttunk el, 

jelenleg Tápióbicskén lakunk. Előtte a Heim Pál 

Kórházban és a Madarász utcai kórházban dolgoztam, ott 

szereztem gyakorlatot, ám a rezidensidő letöltése után úgy 

döntöttem, nem nagyvárosi kórházi körülmények között  

 

 

szeretnék dolgozni. Jobban szeretem, hogy önállóan 

gyógyíthatok egy vidéki körzetben. 

Novemberben szakvizsgáztam és végül február 1-jével 

kezdtem meg rendelésemet Újszilváson. Több mint ötszáz 

kisgyermek tartozik hozzám, egészen 18 éves korig várom 

a fiatalokat. Örömmel töltött el, hogy Újszilváson a szülők 

nagy szeretettel fogadtak. 

Egy fiatal orvos csak álmaiban remél ilyen 

körülményeket, mint amelyek számunkra teremtettek itt. 

Az Önkormányzat mindent megtett, hogy méltó 

körülmények fogadjanak bennünket, az alapvető dolgokkal 

felszerelte a rendelőt, mire megérkeztünk. Ezt 

megpróbáljuk azzal „meghálálni" hogy a tőlünk telhető 

legmagasabb színvonalon dolgozunk. 

Nem mindennapi dolog, hogy asszisztensemként a 

párom, Benedek Péter dolgozik mellettem. Korábban már 

Nagykátán is együtt dolgoztunk. Munkában és a 

magánéletben egyaránt társak vagyunk, s úgy érzem, 

remekül működik így az életünk. Nagyon jól tudunk együtt 

dolgozni, a szabadidőnkben pedig szintén együtt hódolunk 

hobbinknak, a lovaknak. Két lovunk és egy csikónk van, 

lovagolni és lovaskocsikázni szoktunk. Különböző 

felvonulásokon, hagyományőrző rendezvényeken is részt 

veszünk velük, így remélhetőleg hamarosan Újszilváson is 

lesz olyan esemény, ahol részt vehetünk. 

Attól sem zárkózunk el, hogy akár a későbbiekben 

végleg letelepedjünk Újszilváson. Úgy érezzük, ebben a 

községben minden adott a nyugalmas élethez és 

munkához. 

 

 

dr. Altsach Rita 

 gyermekorvos

Újszilvás 2013. évre tervezett programjai 
 
2013. január 12. (szombat) Megemlékezés a doni 
hősökre 
2013. március 8. (péntek) Nőnap 
2013. március 15. (péntek) Nemzeti ünnep 
2013. május 18-19. (szombat, vasárnap) VIII. Újszilvási 
Ágyaspálinka – Fesztivál 
2013. június 1. (szombat) Gyereknap 

 
2013. június 14-15. (péntek-szombat) Magyar Motorosok 
Országos találkozója 
2013. augusztus 17. (szombat) Falunap 
2013. augusztus 20. (kedd) Nemzeti ünnep 
2013. szeptember 7. (szombat) Lovasnap 
2013. október 23. (szerda) Nemzeti ünnep 
2013. december 13-14. (péntek-szombat) Karácsonyi 
vásár 
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  HÍREK     INFORMÁCIÓK 
 

Tájékoztató a kommunális hulladékgyűjtés rendjéről 

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hulladékgyűjtő 

járatokon dolgozó munkatársaink minden hétköznapra eső 

ünnepnapon változatlan munkarend szerint dolgoznak. Ez 

azt jelenti, hogy ünnepnapokon is helyezze ki 

gyűjtőedényét, mert a gyűjtőjárat a szokásos rend szerint 

jár majd. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a házhoz menő 

hulladékgyűjtés napjairól: 

2013. április 

2013.04.01-hétfő - Kommunális hulladék 

2013.04.08-hétfő - Kommunális hulladék 

2013.04.15-hétfő - Kommunális hulladék 

2013.04.22-hétfő - Kommunális hulladék 

2013.04.29-hétfő - Kommunális hulladék 

2013. május 

2013.05.06-hétfő - Kommunális hulladék 

2013.05.13-hétfő - Kommunális hulladék 

2013.05.20-hétfő - Kommunális hulladék 

2013.05.27-hétfő - Kommunális hulladék 

 

 

2013. június 

2013.06.03-hétfő - Kommunális hulladék 

2013.06.10-hétfő - Kommunális hulladék 

2013.06.17-hétfő - Kommunális hulladék 

2013.06.24-hétfő - Kommunális hulladék 

Ezúton tájékoztatom, hogy Újszilvás településen a 

kommunális hulladékot reggel 07:00 óráig szíveskedjenek 

kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása 

után kihelyezett hulladékot Társaságunk már nem tudja 

elszállítani. A megfelelően felmatricázott edényzetből 

szállíthatjuk 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, melynek telefonszáma 06-53/505-152 

illetve 06-53/505-153 vagy a Polgármesteri Hivatalban. 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 Polgármesteri Hivatalban vehet meg 595,- Ft/db 

egységáron. Valamint tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 

hogy a zöldhulladék-szállítás 2013 márciusáig szünetel. 

LOMTALANÍTÁS 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk 

2013. március 18-án lomtalanítást szervez Újszilvás 

hulladékkezelési közszolgáltatással ellátott területein.  

 

Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók:  

Lom: az a darabos háztartási hulladék, mely mérete 

miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített 

hulladékgyűjtő edénybe (kukába). /pl.: berendezési 

tárgyak, bútorok, textíliák stb./ 

Teendő: Az elszállításra szánt lomot, a megadott napon 

reggel 07:00 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek 

kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása 

esetén a később kihelyezett lomot nem áll módunkban 

elszállítani! A közterületek tisztaságának megőrzése 

érdekében a szóródó anyagokat zsákban, dobozban 

szíveskedjenek kihelyezni ingatlanaik elé!  

 

 

FONTOS:  

A lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat nem 

szállítjuk el:  

- veszélyes hulladék (pl.: festékes, vegyszeres 

csomagolóanyagok, használt sütőzsiradék és olaj illetve 

 

Lomtalanítás időpontja: 

2013. március 18. (Hétfő) 
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gépjárműolaj, izzók, fénycsövek, szárazelem, 

akkumulátor, állati tetem)  

- fertőző és undort keltő anyagok  

- építési-bontási törmelék  

- elektronikai hulladékok  

- gumiabroncsok autó- és gépalkatrészek  

- gáztűzhely, kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy  

- zöldhulladék  

A lomtalanítási akció ideje alatt a rendszeres 

kommunális hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja 

eltérhet a megszokottól, ezért a kommunális hulladékot – 

az eddigi gyakorlatnak megfelelően – reggel 7:00 óráig 

szíveskedjenek kihelyezni!  

Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklődni 

diszpécserközpontunkban (53/311-215, 53/505-567) lehet, 

illetve a www.okoviz.hu honlapon, mely elérhetőségeken 

készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére!  

 

Együttműködésüket köszönjük!

 
 

 

Tájékoztatás a zsákjuttatási rendszerről 
 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hírös 

Hulladékgazdálkodási Kft. zsákjuttatási rendszere 

felülvizsgáltra került a  lakossági bejelentések és 

észrevételek alapján, ezért 2013. január 17. napjától a 

következő intézkedés lépett életbe: 

 

• újrahasznosítható hulladékok (sárga zsák) begyűjtése 

kapcsán: 

 

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 

hivatalokban, illetve a hulladékgyűjtő udvarokban. 

 

• komposztálható hulladékok (zöld zsák) kapcsán: 

 

A komposztálható hulladékok gyűjtése kapcsán 

kialakításra kerülő zsákjuttatási rendről a későbbiekben 

nyújtunk tájékoztatást. 

 

Újszilvás Község víziközmű üzemeltetése 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy községünk 

víziközmű üzemeltetését 2013. január 01-től az ÖKOVÍZ 

KFT. végzi. A 2012. november végén, december elején 

leolvasott mérőóra állás alapján átalány díj lett 

kiszámlázva 2013. december első hetében. Az év elején 

keletkező számla volt az ÚJKOM KFT. utolsó számlája,  

ezt követően az ÖKOVÍZ KFT. fog számlázni. Felhívjuk a 

lakosság figyelmét, hogy a 2012. december 31-ig 

keletkezett, fennálló tartozását az ÚJKOM KFT. részére 

minél előbb rendezze személyesen a Polgármesteri 

Hivatalban. 

. 

  

Tájékoztatás a szennyvízszállítás rendjéről 

    Ezúton tájékoztatom, hogy az ingatlanoktól történő 

szennyvíz elszállítását előzetesen telefonon, vagy 

személyesen kell kérni a Polgármesteri Hivatal 

gazdálkodási irodájában (06-53/387-001  /13. melléken - 

Birinyiné Éder Edina) Valamint tájékoztatom, hogy 2013. 

február 01-től a szennyvíz szállítás ára 1 400,- Ft + áfa.  
 

 

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtés 

rendjéről 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan, hogy a 2013. II. 

negyedévre vonatkozó gyűjtési napokat szórólapon, illetve 

a honlapunkon jelentetjük meg a későbbiekben.  

Szíves megértésüket köszönjük. 

ÚJKOM KFT. 
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Tisztelt Ügyfelünk! 
 

2013. január 1-től az „ÖKOVÍZ” Kft. látja el Újszilvás 

településen az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos 

közszolgáltatási feladatokat. 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk az ivóvíz 

szolgáltatással kapcsolatban Újszilvás településen minden 

páros hónapban végzi az ivóvíz mérőórák leolvasását, 

majd ezt követően a vízdíj számlákat minden páratlan 

hónapban, postai úton juttatja el. 

A hulladékszállításról szóló számlákat változatlanul 

postai úton havonta küldjük. 

 

Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés: 

06-30/665-8743 

06-80/209-200 
 

Központi Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: 

2700 Cegléd, Szolnoki út 6. 

Tel: 06-53/500-152 

06-53/500-153 

Fax: 06-53/318-589 
 

postacím: 2700 Cegléd, Pesti út 65. 

e-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu 

 

Nyitvatartási idő: 

hétfő: 8
00

 - 20
00

; pénztár 19
00

-ig 

kedd: 8
 00

 - 15
 00

 

szerda: 8
 00

 - 15
00

 

csütörtök: 8
 00

 - 15
00

 

péntek: Zárva 
 

Fogyasztói iroda elérhetőségei: 

Tápiószele, Jókai út 1. 

(Polgármesteri Hivatala mögött) 

hétfő: 8
00

 - 18
00

; pénztár 17
00

-ig 

kedd: Zárva 

szerda: 8
 00

 - 15
00

 

csütörtök: Zárva 

péntek: 8
 00

 - 13
00 

 

 

 

 

A HAJT-A Csapat Egyesület hírei 

Kifizetési kérelem benyújtási időszak nyílt 

Megjelent a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő 

diverzifikálásra nyújtandó támogatások MVH 

közleménye 

2013. február 1-jétől benyújthatók a III. és IV. tengely 

jogcímek kifizetési kérelmei. 

A kapcsolódó közlemények és formanyomtatványok az 

alábbi linkeken érhetők el: 

www.mvh.gov.hu vagy 

http://www.hajtacsapat.hu/dokumentumtar.html 

Az aktuális közlemények az alábbiak: 

27/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatás kifizetésének igényléséről 

26/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről 

25/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

24/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető 

támogatás kifizetésének igényléséről 

19/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének 

igényléséről 

Fontos változás, hogy KIZÁRÓLAG 

ELEKTRONIKUS FORMÁBAN nyújtható be kifizetési 

kérelem! Minden papír alapon érkező kifizetési kérelem 

elutasításra kerül! 

mailto:ugyfelszolgalat@okoviz.hu
http://www.mvh.gov.hu/
http://www.hajtacsapat.hu/dokumentumtar.html
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk272013
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk262013
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk242013
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk192013
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Tisztelt ügyfeleink! Felhívjuk figyelmüket, hogy 

ügyfélkapuval, MVH jelszóval, meghatalmazotti MVH 

regisztrációs számmal nem rendelkező ügyfeleink időben 

intézkedjenek, hogy határidőn belül tudjanak elszámolást 

benyújtani! 

Amennyiben akadályba ütköznek a kitöltéssel, 

szerkesztéssel, feltöltéssel kapcsolatban, keressék a HAJT-

A Csapat Egyesület munkaszervezet irodáját (06-53/583-

550) vagy az MVH ügyfélszolgálatos munkatársait (Vörös 

Gabriella, Bányász Péter) a 06-1-814-8900-as 

telefonszámon. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az MVH honlapján 

megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő 

diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 35/2013. (II. 5.) számú MVH 

Közlemény.  

Ennek értelmében olyan mezőgazdasági tevékenységet 

folytató őstermelők vagy mikrovállalkozások juthatnak 

támogatáshoz, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységet 

szeretnének megvalósítani. 

A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun 

keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. február 15. 

(8:00) – 2013. július 2. (18:00) között. Javasoljuk, hogy 

érintett ügyfeleink mielőbb nyújtsák be kérelmüket, mert 

forráskimerülés esetén lezárják a benyújtási időszakot! 

A közlemény elérhetősége: 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ko

zlemenyek/mvhk352013 

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

 

 

 

 

KMB Hírek

Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról 

szeretném tájékozatni a Tisztelt lakosságot: 

Az újév beköszönte óta eltelt két hónap során vagyon 

elleni bűncselekmény (kísérlet) egy alkalommal, személy 

elleni bűncselekmény (testi sértés) szintén egy alkalommal 

történt a község területén.  

A hatóság gyors tájékoztatásának, valamint a 

Tápiószelei Rendőrőrssel közösen folytatott 

adatgyűjtésnek köszönhetően a fentebb említett lopás 

kísérlet elkövető(i) elfogásra került(ek). 

A bűnügyi mutatók folyamatos javulásában nagy 

szerepet játszik a lakosság gyors, és segítőkész 

közreműködése, amit ezúton is meg szeretnék köszönni 

Önöknek.  

Kérném továbbá, hogy amennyiben gyanús 

személyeket vagy gépjárművet látnak, legyenek szívesek 

jelezni a lap alján megadott szolgálati telefonszámon.   

Az Önök összefogása visszatartó erő a bűncselekményt 

elkövető személyekkel szemben. 

Bízva a lakosság további segítő közreműködésében:  

 

Kégli Norbert r. törzsőrmester 
Elérhetőségem: 06204896714 

KMB Iroda: 2768 Újszilvás Szent István utca 4. 

(Faluháza)

 

 

 

Ismét ingyen készíttethet cipőt! 

Március 28-án (csütörtökön) 15.00-tól a védőnői 

rendelőben ortopéd szak főorvos rendelésével ismét 

INGYEN KÉSZÍTTETHET CIPŐT (lábméret levétele 

után, bőrcipő), akinek ÉRVÉNYES KÖZGYÓGY 

IGAZOLVÁNYA van. 

A cipő ára nem csökkenti a gyógyszer keret árát! 

Cipők prospektus alapján választhatók a modellekből. 

Akinek nincs közgyógy igazolványa, az is készíttethet 

gyermek és felnőtt cipőt. További információ ezzel 

kapcsolatban Kenderes Józsefnénél a Polgármesteri 

Hivatalban.

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk352013
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk352013
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Tesztek könyve 2.

Dr. Dusek László tanár úr történelem-földrajz szakos 

tanárember, a MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének 

munkatársa, a Tápió-vidék kutatója, a nagykátai 

kistérséget bemutató Kincsem-túra szervezője. Számos 

könyve közül A Tápió-mente c. műve egyetlen, a 

kistérséget magáénak érző olvasóember polcáról sem 

hiányozhat. A komoly tudósember azonban most híres 

játékszenvedélye miatt került újságunkba! A 

Poénvadászat, a Felelj, ha tudsz! után március 15-én új 

könyvét, a Tesztek könyve 2-t mutatjuk be a Faluházában 

tartandó községi ünnepségre ellátogató közönségnek. 

„Mint egyszerű, érdeklődő olvasó, és mint 

földrajzszakos tanár is ajánlom mindenki szíves figyelmébe 

a szerző köteteit – így a most megjelent Tesztek könyve 2. 

és - a már háromszor megjelent - A Tápió-mente kötetet is. 

Lapozgassák, tanulmányozzák a szerző munkáit, az új kötet 

jelszavának megfelelően azokból unokáktól a nagyszülőkig 

hasznosan 

„TANULVA JÁTSZANAK – JÁTSZVA 

TANULJANAK!” 

 

Dudokné Gyevát Margit, 

a Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola 

tanára

THAPEU 

A Tápió-vidék helytörténeti, kulturális és 

hagyományőrző magazinja 

Szeptember 29-én, a Tápió-vidéki Helytörténészek II. 

Sülysápi Találkozóján bemutatták a Thapeu-t! 

A Tápió-vidék helytörténeti, kulturális és 

hagyományőrző magazinjának kísérleti száma, egyelőre 

120 példányban, de a szerkesztők – Katus Norbert és a 

Tarnavölgyi László – azon bizodalmával jelenik meg, 

hogy a negyedévente megjelenő periodika megtalálja majd 

a maga egyre bővülő közönségét. 

 

A 20 oldalas, színes lap első száma dr. Gecsényi Lajos 

professzor úrnak, a Magyar Országos Levéltár sülysápi 

származású nyugalmazott főigazgatójának, a program 

fővédnökének a köszöntőjével jelent meg és a szerkesztők 

rövid bemutatkozása mellett kilenc, egészen magas 

színvonalú írást tartalmaz.  

Reményeink szerint lapunk egyediségét éppen az 

jelenti majd, hogy minden számba, több településről 

válogatunk majd be a periodikába úgy, hogy azok egy 

része a Tápió-vidék kiemelkedő kulturális történéseiről is 

szóljanak. 

Ezért is keresünk olyan újszilvásiakat, akik 

településük múltját, értékeit színvonalas írásokkal 

közvetítenék a Tápió-vidék értő olvasóközönsége felé. 

Viszont új szívügyem, a Katus Norberttel együtt 

szerkesztett, negyedévente megjelenő Thapeu nyomdai, 

terjesztési és reklámköltségei csak az Önök segítségével 

teremthető elő. A Sülysápért Közalapítvány vállalta, hogy 

a 19184692-1-13 adószámra beérkező 1%-ok mértékében 

segít majd nekünk. Kérem az adományozókat, hogy a 06 

30 407 39 74-es számon, vagy a tarnavolgyi.l@gmail.com 

címen értesítsenek engem a szándékukról és jelezzék az 

összeg nagyságát is, hogy korrekt módon eljuthasson a 

támogatás hozzánk! Minden forintot köszönünk! 

Tarnavölgyi László

http://tapiokultura.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2905:tapio-videki-helytoerteneszek-ii-suelysapi-talalkozoja&catid=36:hirek&Itemid=59
http://tapiokultura.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2905:tapio-videki-helytoerteneszek-ii-suelysapi-talalkozoja&catid=36:hirek&Itemid=59
mailto:tarnavolgyi.l@gmail.com
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Rozmaring Nyugdíjas Klub 

Rétesfesztivál és Farsangi bál 

Igen sűrű, programokkal teli volt az idei év kezdete is 

az újszilvási Rozmaring Nyugdíjas Klub tagjai számára. 

Január 20-án, már a kora reggeli órákban, négyfős kis 

csapattal indultak útnak Tápióságra, az először 

megrendezésre kerülő Rétes sütő versenyre. A fesztivál 

helyszíne a település sportcsarnoka volt, amit 9 órára 

teljesen megtöltött a Tápió-vidékről és az ország több 

részéről érkező 27 csapat. Nyugdíjasaink 2 féle ízben 

(meggyes-mákos és túrós) mérettették meg magukat. 

Csöpike néni rétestésztanyújtó tudását a versenyzők közt 

egész nap nézelődő mesterszakácsok is elismerve nézték. 

Bár már közhelyesnek hangzik a mondat, de a zsűrinek 

tényleg nehéz dolga volt, hiszen a 27 csapat 127 féle rétest 

tett le az asztalukra. 

 

Mi viszont büszkén újságolhatjuk, hogy a sokfajta rétes 

ellenére, Nyugdíjas Klubunk az eredményhirdetéskor a 

zsűri egyik Különdíját, valamint a pándi Önkormányzat 

ajándékcsomagját vehette át. 

Februárban pedig eljött a farsangi bálok időszaka. 

Ilyenkor szinte minden hétvégén tartanak mulatságokat a 

környező nyugdíjas klubok. Február 9-én immár 

hagyományosan újszilváson, a Faluházban került 

megrendezésre a Farsangi Bál, ahol vendégként részt vett: 

a nagykátai Katica Nyugdíjas Klub, a tápiógyörgyei 

Vadvirág Nyugdíjas Klub, a tápiószelei Borostyán 

Nyugdíjas Egyesület, és a tápiószőlősi Barátság Nyugdíjas 

Klub. A bálozókat a klub vezetője Kállai Lászlóné és Dr. 

Petrányi Csaba polgármester köszöntötte. 

 

 A Faluháza szinte teljesen megtelt a bálozókkal, több 

mint 100 vidám nyugdíjas ropta a táncot, szórakozott. A 

rendezvény a jelmezesek felvonulásával vette kezdetét, 

amit egy fergeteges lendületű és hangulatú bál követett, 

melyet csak a vacsora, és a tombolasorsolás örömteli 

percei szakítottak meg.  

      

    Magó Eszter

 

 

Tiszta udvar, rendes ház 

Közös célunk, hogy közvetlen környezetünk, ezáltal 

településünk, Újszilvás tisztább, élhetőbb legyen, s az 

újszilvásiak mind többen érezzenek személyes felelősséget 

környezetük állapotáért.  

A zsűri, Újszilvás Településfejlesztő Bizottsága ebben 

az évben is szemlét tart, hogy mely tulajdonosok házára 

kerülhet fel a Tiszta udvar, rendes ház feliratú táblácska 

augusztus 20-án. 

A hangsúly az élhetőségen, otthonosságon, a 

környezettudatosságon van. Munkájukkal nemcsak a 

családjuk környezetét teszik szebbé, hanem egyúttal az 

utcájukét, a községükét is. 

 

Újszilváson a Védőnői Tanácsadóban (Alkotmány utca 

66.) Dr. Stuhl Sándor baleseti és plasztikai sebész 

magánrendelést folytat hétfőnként 17-19 óráig. 

- Szemölcseltávolítás 

- Benőtt köröm kezelése 

- Teljes esztétikai sebészeti ellátás 

- Fül, has, mell sebészeti ellátás 

- Fájdalmas térdek feltöltése, kezelése 

- Konzultáció 

Telefon: 20/ 9672-952 
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Kié a legszebb konyhakert?

  
Településünk 2013-ban csatlakozott (Közép-

Magyarország első jelentkezőjeként) A legszebb 

konyhakertek országos programhoz, támogatva ezzel a 

vidék arculatának visszaszerzését, a hagyományok 

ápolását, a kertkultúra, a kerti zöldség- és 

gyümölcstermesztés ezen ágának ifjabb nemzedékre 

történő továbbörökítését.  

Reméljük, hogy a programban minél több újszilvási 

(kert) fog majd részt venni és jelentkezni! 

Újszilvás község polgármestere Dr. Petrányi Csaba - 

csatlakozva „A legszebb konyhakertek” – Magyarország 

legszebb konyhakertjei országos  pályázathoz - meghirdeti  

„A legszebb konyhakertek”  

című programot/versenyt 

 

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, 

rokonai, vagy barátai udvarán alakítson ki és termesszen 

maga és családja számára minél több konyhakerti 

zöldséget, gyümölcsöt. 

A programban történő részvétel feltételei:  

Az illető a programhoz önként kíván csatlakozni, 

rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre 

átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, 

földterülettel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket 

termeszt. 

Nevezési kategóriák – megművelt földterület méretei 

alapján: 

Balkon kategória: Erkélyen kialakított  

Mini kategória:  10 – 50 m2  

Normál kategória:  50 m2 felett 

Zártkert 1. kategória: Zöldség 

Zártkert 2. kategória: Gyümölcsös  

Jelentkezési határidő:  2013. április 15. 

Jelentkezés módja:A Jelentkezési lap kitöltése és leadása 

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 

Polgármesteri Hivatalban, Faluházban 

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület 

tulajdonosa, vagy annak megművelője. 

Jelentkezéskor, illetve a program idején szívesen veszünk 

fotót a balkonról vagy a kertről, mely segíti a bírálók 

munkáját. 

A zsűri tagjait Újszilvás Község Önkormányzata nevezi ki, 

akik két alkalommal fognak kertszemlét tartani a 

jelentkezőknél. 

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai: 

1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 

edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény 

termesztése történjen 

2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, 

mindenki igényének megfelelően 

3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, 

megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos 

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el 

5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége 

megfelelő legyen 

6. Permetezés esetén legyen naprakészen, szabályosan 

vezetett Permetezési napló 

7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek 

alkalmazása és öntözés esetén a csatorna/esővíz 

használata. 

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és 

indokolt esetben különdíjak odaítélése a település 

szervezésében. 

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó 

„Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő 

jelölésre, minden kategória első helyezettje lesz jogosult a 

zsűri által tett külön ajánlás alapján. 

Országos díj:  

Bronzplakett – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar 

Örökségdíjas szobrászművész alkotása 

Miniszteri elismerő oklevél,  

melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes 

keretek között Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 

miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a 

Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében. 

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (április 15-től 

augusztus 31-ig) történik előzetes időpont egyeztetés 

alapján. 

Eredményhirdetés várható időpontja: 2013. őszén  

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő 

kertművelő jelentkezését!

 

Fizetett politikai hirdetés 

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy 2013.02.20-án 

megalakult a Jobbik Magyarországért Mozgalom 

Újszilvási Alapszervezete 15 alapító taggal. 

Az alapszervezet elnöke Forrayné Nagy Éva. 

Elérhetősége: 2768 Újszilvás, Alkotmány u. 162. 

  06-30-470-22-85 

Újszilvás, 2013.02.21.   

Tisztelettel: Forrayné Nagy Éva
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SPORT 

Sport Egyesületi tájékoztató 

Az iskolások őszi utánpótlás képzésének befejeztével 

az Intézményi Bozsik Program keretein belül az iskola 

tornatermében december 23-án tornát szerveztünk az 1-4. 

osztályosok részére. Az újszilvásiak két csapattal (1-2. és 

3-4. osztályosok) vettek részt a tornán. Nevezett még 

Tiszakécske két, Pilis két és Nyáregyháza szintén két 

csapattal. Minden csapat játszott két mérkőzést, melyen a 

gyerekek 3. helyezést értek el és éremmel díjazták a 

szereplésüket. Az újszilvási gyerekek e korosztályának ez 

volt az első ilyen megmérettetése, a jövőben minden 

hónapban tervezünk részt venni a program részeként 

mérkőzéseken, hogy a gyerekek tapasztalatokat 

szerezzenek és megmérettethessék magukat. A tornákon 

való részvételért a gyerekek 100.000 Ft értékű 

sporteszközt kapnak, amit tudunk használni a képzések 

folyamán. 

Az utánpótlásképzést végző két edző a továbbiakban 

nem tudta vállalni a feladatot, így a jövőben felkértük 

Miskolczi Lórántot az edzések megtartására, aki elvállalta 

a felkészítést. Az edzések időpontja a továbbiakban az 1-4. 

osztályosok részére hétfőn és csütörtökön 16.30 és 18.00 

között illetve az 5-8. és 9. osztályosoknak kedden és 

szerdán 16.30 és 18.00 között lesz megtartva a 

sportpályán. 

Február 1-vel megkezdődött a felnőtt csoport 

felkészülése a tavaszi fordulókra. Fehér Csaba vezetésével 

szinte változatlan kerettel, csupán egy játékost igazoltunk. 

Felépült sérüléseiből Gál László is, aki szintén elkezdte az 

alapozást a csapattal. Sajnos az időjárás nem kedvezett, 

gyakran az alapozások alatt esett a hó, így nem tudtak 

teljes értékű munkát végezni a pálya használhatatlansága 

miatt. Csupán két edzőmeccset tudtunk játszani az időjárás 

miatt, ennek mérlege egy győzelem és egy vereség. A 

tavaszi forduló március 10-én kezdődik, a csapat 

idegenben, Tápióbicskén kezd. A bajnokság júniusig tart, 

melynek végén a felnőtt csoport a dobogó végén szeretne 

végezni a 13 csapatos bajnokságban. 

Szeretnék még tájékoztatást adni a 2013-as év 

infrastrukturális fejlesztéseiről. 

Március hónapban elkezdődik az Önkormányzat által 

pályázott LEADER fejlesztés megvalósítása, melynek 

keretén belül két db fedett lelátó épül a focipályán. 

Felújításra kerül a teniszpálya és 2,7 millió Ft értékű 

sporteszköz beszerzés is megtörténik, ami hat sportágban 

segíti elő a gyerekek sportolását. Az összes LEADER 

pályázat értéke 9 millió Ft, ami az idén megvalósul. 

A Sport Egyesület az Önkormányzat segítségével 

pályázott a Magyar Labdarúgó Szövetségnél a Társasági 

Adó keretein belül, így új sportöltöző építésére nyílik 

lehetőségünk. A pályázat december közepén pozitív 

elbírálást kapott, melynek eredményeként 28 millió Ft 

támogatást kap az egyesület, ami a beruházás 70 %-a. A 

fennmaradó 30 %-ot az Önkormányzat biztosítja, mint a 

beruházás kivitelezője. A kivitelezés a lelátó építésével 

kezdődik, ezzel párhuzamosan az öltöző bontása is 

megkezdődik ez év márciusában és a tervek szerint az őszi 

idényt már az új öltözőben kezdi a csapat. 

Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy 

megköszönjük négy vállalkozásunknak, hogy felajánlották 

társasági adójukat az újszilvási sport fejlesztések 

megvalósításához. Név szerint az Aranyablak Kft-nek, a 

Bolyhos és Fia Bt-nek, a Rugócenter Kft-nek és a Ferzol 

Kft-nek. Az általuk kapott összeg összesen 28 millió Ft-ot 

tesz ki, ami az önerővel együtt ennek a 40 milliós 

beruházásnak a megvalósítását teszi lehetővé. 

Meggyőződésünk, hogy ha ezek a fejlesztések elkészülnek, 

akkor a településen kialakul a mai kor követelményeinek 

megfelelő sportcentrum, ami elősegíti településünkön a 

magas szintű verseny- és tömegsportra való felkészítés 

gyakorlását. 

Céljaink megvalósításához, lehetőségeikhez mérten 

kérjük az újszilvási vállalkozások támogatását. 

Egyesületünk a támogatásról igazolást állít ki, amivel a 

vállalkozások adóalapja csökkenthető. Előre is köszönjük 

támogatásaikat. 

Ádám József 

elnök 

Újszilvás KSE

 

 

 

Motocross Egyesületi hírek 

  Az újszilvási Motocross Egyesület életébe januárban 

változás történt, az idei évnek új elnökkel és részben új 

elnökségi tagokkal vágunk neki. Ezzel lezárult egy szakasz 

a klub történetében. Korbély Miklós alapító tagként 

vezette az egyesületet, részben neki köszönhető, hogy 

létezünk! Itt szeretném megköszönni neki és a szintén 

alapító tagként az elnökhelyettesi teendőket eddig ellátó 

Szabó Lajosnak az egyesületért végzett munkát. A tagság 

és a magam nevében is Köszönöm! 

Az új elnökség a következő: elnök - Tóth József, 

alelnök - Tóth László, titkár - ifj. Tóth József, pályafelelős- 

Tóth István, marketingfelelős - Bugyi Sándor.  

Mi az elnökség tagjai mindent megteszünk azért, hogy 

újszilváson egyre többen megkedveljék ezt a sportot akár 

aktívan, akár hobbi szinten művelve vagy nézőként! A 

kemény kihívást szeretőket várjuk az egyesületbe. 

Az egyesületben idén nyolcan fognak versenyszerűen 

motorozni. Első számú motorosunk ifj. Tóth József miután 

tavaly magyar bajnok lett a II osztályban idén a profik 

között az I osztályban motorozik, valamint az umx2 

(utánpótlás) kategóriában. Tóth Milán és Varga Tamás II 

osztályban és az umx2 kategóriába indul. Tóth István, Tóth 

László és Bartuch Dénes a III osztályban húzza a gázt. 

Illyés Martin mx85 serdülők között tesz meg mindent a 

sikerért, valamint újonnan felvett tagként Zsinór Gábor a II 

osztály mezőnyét erősíti. 
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Az idei versenynaptár a következő: 

OB, I-II osztály, mx85 futama 

1. április 21. Hódmezővásárhely 

2. május 19. Tápióbicske 

3. június 16. Ács 

4. július 28. Kóka 

5. augusztus 25. Nyáregyháza 

6. szeptember 8. Nagykanizsa 

7. október 20. csapatbajnokság Nyáregyháza 

UMX2 bajnokság, III osztály 

1. április 7.  Bugyi 

2. május 5.  Nyársapát 

3. június 2.  Gyula 

4. június 30. Kiskunlacháza 

5. szeptember 22. Hódmezővásárhely 

6. október 6.  Pannonhalma 

Nyugat kupa rendezvények ahol mindenki rajthoz 

állhat: 

1. március 30.  Kőszárhegy 

2. április 13.  Nagykanizsa 

3. május 11.    Somogyvár 

4. június 8.      Liget 

5. augusztus 18. Ács 

6. szeptember 14. Mágocs 

7. szeptember 28. Csákánydoroszló 

8. október 26. csapatkupa  Zalaszentgrót 

Remélem sokan szurkolnak majd versenyzőinknek! 

  Az Újszilvási Motocross Sport Egyesület minden 

külső felajánlást, támogatást szívesen fogad! Ha bárkinek 

az itt leírtakkal vagy más egyesületi dologgal 

kapcsolatosan kérdése van, szívesen állok rendelkezésére. 

Találkozzunk a versenypályákon! 

Tisztelettel: Tóth József 

UMSE ELNÖK

 
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK: 
  

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 

látható! 

Ügyelet:  Hétközbeni esti ügyelet: 16:00-08.00 óra, (ha 

nem szakítja meg ünnepnap a hetet) valamint hétvégén és 

ünnepnapokon 0-24:00 óra között az Európa 

Mentőszolgálat Kft. biztosítja 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 

Kedd: 13:00-16:00 

Szerda: 8:00-11:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-11:00 

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, 

Városmajor 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 

látogatni! 

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 

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: 30/ 271-2603 
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53/ 387-001  / 28 mellék - tanácsadások ideje alatt 

Rendelés: 

Kedd: 11.00. – 13.00.  Terhes tanácsadás 

14.00. – 16.00. Csecsemő és terhes - tanácsadás 

Tanácsadás telefonon történő időpont egyeztetéssel is 

lehetséges! 

A hét többi napján (Hétfő, Szerda, Csütörtök) 

8.30. – 9.30. A védőnő fogadó órát tart! 

(Tetvességek visszaellenőrzése és egyéb problémák 

megbeszélése.) 

A rendelési idők változhatnak, amiről időben tájékoztatunk 

mindenkit! 

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 

Községünkkel 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 

hulladék - gyűjtés : /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:  

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 

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 

feladatot időarányosan felosztva Árva István, Hajnovics 

István és Vágány László látják el. 

Falugazdász: 

Szinok István,  

ügyfélfogadása szerda délutánonként 13:30 –16.00 a 

Polgármesteri Hivatalban. 

Telefonszáma: 06-70/332-1116 

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: 

Hatósági megfigyelés (eb, macska, stb.) céljából, 

méhvándorlás bejelentéshez, vágóállat szállításakor 

kiegészítő hatósági állatorvosi igazolás kiállításához, 

állami támogatásokhoz (szarvasmarha, méh, stb.) 

szükséges állatorvosi igazolások kiadásához!

 
 

mailto:ujszilvaspolghiv@gmail.com
http://www.ujszilvas.hu/
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