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Első kézből…..
Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 
kedves olvasókat. 

Immár hagyományos jelleggel első kézből szeret-
ném tájékoztatni most is Önöket településünk köz-
ügyeiről, önkormányzati döntésekről és a beruhá-
zások állásáról. 

Elsőként a csatornaberuházásról szeretnék szá-
mot adni. Mint ahogy a Tisztelt Lakosság is észlelheti a 
csatornaberuházás jól halad a településünkön, hozzávetőleg 
80 %-os készültségi fokban áll. Ez azt jelenti, hogy még az 
Újföldi részen a Széchenyi István utca, valamint Mátyás 
király utca egyes szakaszain, valamint az Alkotmány út, a 
Sport utcától a Greman sarokig terjedő szakasza van hát-
ra, amely még tavasszal építés alá fog kerülni. Fogjuk lát-
ni, hogy amikor ez az újság megjelenik, akkor már nagyon 
minimális csatornaberuházás által érintett, úgymond feldúlt 
rész marad az idei esztendőre, hiszen az alvállalkozók elvo-
nulnak folyamatosan és befejezik a hátrahagyott felfordulást. 
Azt is meg szeretném erősíteni a Tisztelt Lakosságnak, hogy 
a Kossuth utca teljes helyreállítása, - azaz a keskeny szakasz 
teljes hosszban és teljes szélességben egy új aszfaltréteggel 
történő ellátása - 2015. május 31-ig fog megtörténni. Erre 
vonatkozóan a STRABAG-tól, mint kivitelezőtől kötele-
zettségvállalási nyilatkozattal rendelkezünk. Továbbra is fel 
szeretném ezúton is hívni a figyelmét minden ingatlantulaj-
donosnak, hogy az ingatlana előtti közterületi rész, amelyen 
esetlegesen saját beruházást eszközölt a csatornaberuházást 
megelőzően, annak teljes helyreállítására köteles a kivite-
lező. Amennyiben ez nem történt meg, vagy nem történik 
meg a tavaszi hónapokban sem, úgy a polgármesteri hivatal 
titkárságán kérem ezt felíratni, jelezni. Még a csatorna beru-
házáshoz tartozóan szeretném megerősíteni, hogy a csatorna 
ingyenes házilagos bekötése is folyik a településen, amelyet 
az Önkormányzat cége, az ÚJKOM Kft. nyert el a fővállal-
kozótól. Ingyenesen azoknak történik a bekötés, akik rende-
zett csatorna bekötéssel, naprakész fizetéssel rendelkeznek a 
csonkra vonatkozóan. Ezért biztatok minden ingatlan tulaj-
donost, hogy igyekezzen a csatorna bekötési kötelezettségét 
naprakésszé, rendezetté tenni.

Végszakaszába érkezett a polgármesteri hivatal felújí-
tása, bővítése és teljes akadálymentesítése című beruházás. 
Nevezetesen láthatjuk most már, hogy külsőleg az épület 
megkapta a végleges formát, színt, új tetőzetet, tehát kezd 
impozánssá válni az épület. Hozzávetőleg január végéig pe-

dig a teljes belső átalakítás is megtörténik és az akadálymen-
tes részek is el fognak készülni, amelyeket reményeink sze-
rint a lakosság minél szélesebb körű kihasználtsága és teljes 
kiszolgálása mellett vehet majd birtokba. 

A jegesi iskolában az új Napfény Idősek Otthona janu-
ár 01-jétől most már ténylegesen megnyílik. A munkaerőt 
a Sanamed Kft. kiválasztotta és a feltöltöttsége idősekkel a 
jelenlegi regisztrációk alapján körülbelül 2/3-os telítettség-
gel már előkészítés, szerződéskötés alatt áll. A működési 
engedélyt pedig e hónap második felére kapja meg az épü-
let. Nagyon várjuk az épület megnyitását és bízunk abban, 
hogy egy éke, egy pozitív szolgáltatása lesz a településünk-
nek, mely minőségénél és specialitásánál fogva nem csak az 
újszilvási időseket tudja majd ellátni, de a kistérségben is 
egy jelentős szerepet vállalhat. 

Egy kisebb léptékű beruházás, azonban nem jelenték-
telen, nevezetesen az önkormányzatunk az orvosi rendelő 
részleges felújítását befejezte egyenlőre erre az esztendőre, 
mely beruházás majd tavasszal folytatódik. 
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Amit tetszenek látni, hogy megnyitottuk a teret az orvo-
si rendelő előtt, hiszen Újszilvás kevés közterülettel, térrel 
rendelkezik, ezért településszerkezetileg egy fontos lépés ez 
is, hogy ahol tudjuk, önkormányzati ingatlanok területén a 
közterületeket növeljük. Tavaszra ezt a teljes akadálymen-
tesített orvosi rendelő előterét füvesítjük, virágosítjuk, és 
köztéri padokkal látjuk el, valamint kerítést is fog kapni az 
épület, mindkét oldalán az orvosi rendelőnek. Ugyanakkor 
látható az, hogy növeltük a parkolók számát, melyet még 
tovább szándékozzuk növelni a későbbiekben. A vizesblokk 
komfortossá és akadálymentessé is vált, mely által a lakos-
ság szinte minden szegmense tudja jobban használni az or-
vosi rendelőt. 

Még arról szeretnék beszámolni Önöknek, hogy a sport-
centrumra vonatkozóan a Központi Sport Egyesülettel 
együttműködésben önkormányzatunk megpályázta és el-
nyerte az épültre a napelemeket, amelyek kiváltják majd 
nemcsak az elektromosságát, világítását az épületnek, de a 
majdani fűtését is, ezáltal használhatóbbá és takarékosab-
bá válik az épület. Mindamellett egy új kerítés építése is 
megtörténik tavasszal, valamint a pálya felújítása is, ahová 
egy új hengert vásárolhatunk annak érdekében, hogy minél 
használhatóbb legyen a sportpálya mindenki számára. Mind-
emellett tavasszal megépülhet most már ténylegesen a mű-
füves 40*20-as méretű szabvány, multifunkcionális pálya, 
amelyen mindenfajta sportág minél szélesebb körben fogja 
tudni használni ezt az objektumot. Én mindenkit arra biz-
tatok, hogy használja, és az egészség megőrzése érdekében 
mozogjon minél többet. Az épületnek az ingatlannak a hasz-
nálata, alacsony árakat tartalmaz az újszilvási lakosok szá-
mára, kérjük használják ki ezt minél többen, hiszen Önöknek 
készült!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, nevezetesen a 
devizahiteleseket, önkormányzatunk épületében, várhatóan 
2015. márciustól pénteki napokon 14.00 órától 16.00 óráig 
terjedő időszakban az önkormányzat finanszírozásában a 
devizahitelesek számára ingyenes jogi tanácsadást tartunk 
majd, dr. Gál János ügyvéd úr lesz az, aki személyesen köz-
reműködik ebben. 

Felhívom minden devizahiteles figyelmét, iratainak össze-
szedésével és annak bemutatásával konzultáljon, kérjen in-
gyenes jogi segítséget majd a minden héten megjelenő ügy-
véd úrtól, annak érdekében, hogy a bank szabályosan járjon 
el és egyetlen újszilvási devizahitelest se tudjon megvezetni 
az elszámolásával kapcsolatban. Biztatok arra mindenkit, 
hogy ezt a szolgáltatását, ezt az ötletét az önkormányzatnak 
fogadja el és minél jobban használják ki az Önöknek ingye-
nes ügyvéd tudását. 

Ezen újság további hasábjain lehet olvasni még arról is, 

hogy a házi segítségnyújtás területén önkormányzatunk 
egy pótló tevékenységet kíván indítani. Nevezetesen az 
igényt felmérjük arra vonatkozóan, hogy abban az esetben, 
hogy ha az idős, rászoruló leendő gondozott segítséget kér 
a lakásában, pl: takarítást, bevásárlást, gyógyszerkiváltást 
és egyéb kerti jellegű tevékenységet, akkor azért 1 órát fi-
zet és hozzávetőleg háromszorosát kapja az önkormányzat-
tól, önkormányzati munkatársak segítségével. Én arra kérek 
minden időst, rászorulót, akinek ilyen jellegű igénye van a 
felsorolt tevékenységek valamelyikére, úgy azt jelezze a pol-
gármesteri hivatalban a szociális ügyintézőnél, vagy pedig a 
település tanyagondnokánál. 

Arra is felhívom a Tisztelt Lakosságnak, a vállalkozá-
soknak, a civil szervezeteknek a figyelmét, hogy rövidesen, 
az újév kezdetével megjelennek a 2014 – 2020 közötti EU-s 
költségvetési időszak tekintetében az Európai Uniós pályá-
zatok. Tájékozódjanak például a www.pafi.hu, vagy a kor-
mányzati portálokon, azért, hogy minél többen a településen 
is ki tudják használni a pályázati lehetőségeket. A vállalko-
zások figyelmét hívom fel arra, hogy minél több fejlesztést 
valósítsanak meg, annak érdekében, hogy újszilváson is 
minél több munkahely megmaradhasson, és minél több lé-
tesülhessen, hiszen az EU-s költségvetés több mint 60 %-a 
vállalkozásfejlesztési támogatásokat fog tartalmazni. Ebben 
kérem a közreműködését a vállalkozásoknak és a lakosság-
nak is természetesen a tekintetben, hogy figyeljék a pályáza-
ti lehetőségeket, kérjenek segítséget a polgármesteri hivatal 
munkatársaitól bátran és bizalommal. 

És az ünnepek közeledtével köszönöm megtisztelő fi-
gyelmüket, és kívánok minden kedves újszilvási lakosnak 
szeretetben, békességben, gazdag, meghitt és áldott karácso-
nyi ünnepeket és sikeres, egészségben gazdag új esztendőt!

Maradok tisztelettel:
 Dr. Petrányi Csaba
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JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS
Várhatóan átalakul a szociális támogatások rendszere 
- előzetes tájékoztatás az kormány elé kerülő törvény tervezet alapján 

Tisztelt Lakosság!

A rendszeres szociális segély, mint ellátási forma meg-
szűnik, helyette márciustól az önkormányzatok dönthetik 
el, kinek adnak támogatást. Törli a szociális törvény köte-
lező segélyei közül a kormány a lakásfenntartási támoga-
tást és az adósságkezelési szolgáltatást is. 

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az em-
berek szociális támogatással való ellátása a jövőben az ön-
kormányzatok feladata lesz, a szociális törvény pedig csak a 
kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

A kormány célja a rászorulók támogatási rendszerének 
megújítása. 

A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó 
szabályokat tartalmazza majd. Ebbe a körbe tartozik az idős-
korúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az 
ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A módosí-
tást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szoci-
ális segély mint ellátási forma megszűnik. 

Megszűnik a lakásfenntartási támogatás és az adós-
ságkezelési szolgáltatás. A módosítás hatálybalépésekor 
már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése 
előtti szabályok szerint kell nyújtani, de 2015. január 1-jét 
követően már csak 2015. február 28-áig állapítható meg 
lakásfenntartási támogatás. A javaslat szerint az óvodázta-
tási támogatás a kötelező óvodáztatás bevezetésével, 2015. 
szeptember 1-jétől megszűnik.

A szociális törvény az önkormányzatok által biztosí-
tandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkor-
mányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben 
lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák 
kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támoga-
tás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat 
rendeletében határozza meg. Az  önkormányzatok  számára  
a  javaslat  2015.  február  28-áig  ad  határidőt  a  települési 
támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására

Jövő év szeptember 1-jétől ugyancsak megszűnik az 
óvodáztatási támogatás arra hivatkozásul, hogy 2015. 
szeptemberétől bevezetik a gyermekek hároméves korától 
kötelező óvodáztatást.

Továbbra is megmaradna:

– az időskorúak járadéka,

– a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,

– az ápolási díj.

Új ellátási formaként jelenik meg az egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támogatás. Az az aktív korúak ellátá-
sára jogosult személy részesülhet majd ebben a támogatás-
ban, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

– egészségkárosodott személynek minősül, vagy

– 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy 
a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más 
személy nem részesül a családok támogatásáról szóló tör-
vény (Cst.) szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy 
gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a 
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézmény-
ben [Gyvt. 41. § (3) bekezdés], illetve nyári napközis ott-
honban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biz-
tosítani.

Szociális rászorultság esetén a járási hivatal állapítja 
meg az

- időskorúak járadékát,

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást,         
      - és az ápolási díjat,

- alanyi, normatív közgyógyellátást továbbá

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.

A képviselő-testület – a Szoc. törvényben, illetve az ön-
kormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – a 
szociális törvény alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni 
ellátások kiegészítéseként települési támogatást állapíthat 
meg.

A kötelező segélyek körén kívüli további támogatások-
ról, segélyekről tehát az önkormányzat szabadon dönthet 
majd. Eszerint települési támogatás nyújtható majd:

– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselé-
séhez,

– a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának 
az ápolását, gondozását végző személy részére,
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– a gyógyszer-kiadások viseléséhez,

– a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhal-
mozó személyek részére.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésé-
hez nyújtott települési támogatást lakásfenntartási támoga-
tásnak kell tekinteni.

Ezen túlmenően a törvény leszögezi: a képviselő-testület 
a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást 
köteles nyújtani.

A pénzbeli ellátásokon kívül a járási hivatal természet-
beni ellátásként

– alanyi közgyógyellátást, illetve normatív közgyógyel-
látást, valamint

– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot is meg-
állapíthat.

Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a 
2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zat keretében az önkormányzat által nyújtott támogatá-
sok összesített adatairól:

„A” típusú pályázatra (már felsőfokú oktatási intéz-

ményben tanulmányokat folytató hallgatók részére) 4 darab 

pályázat érkezett be az önkormányzatunkhoz, melyből a 

Képviselő-testület a 2014. november 19-én megtartott ülé-

sén, mind a 4 pályázót támogatásban részesítette. A pályázat 

keretén belül a támogatott hallgatók részére az ösztöndíj idő-

tartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 

(a 2014/2015. tanév második féléve és a 2015/2016. tanév 

első féléve)

Az „A” típusú pályázók részére összesen megítélt támo-

gatás havonta 11.500.-Ft., mely átlagosan 2.875.-Ft/hó/pá-

lyázó támogatást jelent.  

„B” típusú pályázati felhívásra (az idei évben érettsé-

gizők, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felső-

oktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek 

részére) sajnos az idei évben nem érkezett be pályázat. A 

pályázat keretén belül az önkormányzat a hallgatók részére 

3*10 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre 

(2015/2016. tanév, a 2016/2017 tanév és a 2018/2019. tanév) 

ítélhetett volna meg támogatást. 

A korábbi években odaítélt „B” típusú ösztöndíjak 

szociális rászorultságának felülvizsgálata szintén megtör-

tént a Képviselő-testület 2014. november 19-i ülésén. A ko-

rábbi évben támogatásban részesített két hallgató közül az 

egyik sajnálatos módon nem nyert felvételt a felsőoktatási 

intézménybe, így részére az ösztöndíj folyósítása nem kez-

dődhetett meg, az Ő szociális rászorultságának felülvizsgá-

latára nem volt szükség. A másik hallgató esetében a testü-

let megállapította, hogy az ösztöndíj folyósítása továbbra is 

indokolt, tehát az részére a 2014/2015 tanévre is átutalásra 

kerül.    

A korábbi évben a „B” típusú pályázó részére, megítélt 

támogatás havonta 2.000.-Ft., mely átlagosan 2.000.-Ft/hó/

pályázó támogatást jelent.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
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Nem emelt adót Önkormányzatunk!

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
költségvetéshez kapcsolódó díjtételek megtárgyalása kap-
csán NEM EMELTE meg az iparűzési és a kommunális adó 
mértékét, az étkezési térítési díjat, a nem lakás céljára szol-
gáló bérlemények bérleti díját, a temető és a piac fenntar-
tásához, kapcsolódó díjakat továbbá a lakossági és közületi 
szennyvízszállítás díját.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati bér-
lakások bérleti díját emelte meg 10 %-kal, továbbá a mező-
őri járulék összegét emelte meg 800,-Ft/ha/év összegre, az 
erdővédelmi járulék összegét pedig 1.000,-Ft/év/ha összeg-
re.  Mezőőri járulék fizetés a község közigazgatási területén 

az 1 Ha, vagy annál nagyobb területű termőfölddel rendelke-
ző (tulajdonos, földhasználó) személyekre terjed ki, az erdő-
védelmi járulék pedig az erdőtulajdonosokat terheli.

Tisztelt Újszilvási Lakosok!

A közelgő ünnep alkalmából, a magam és a Polgármeste-
ri Hivatal valamennyi dolgozója nevében kívánok minden 
újszilvási lakosnak Békés, Boldog, Szeretetben teljes Kará-
csonyt és Boldog Új Esztendőt.

Tisztelettel:
Penczi Ildikó

Falugazdászi tájékoztató

Már nem elég……!

Néhány évtizeddel ezelőtt, ebben az időszakban a gazdák 
nyugodt körülmények között vonhatták meg az év gazdál-
kodási tapasztalatait beszélgethettek a jó meleg „kemence” 
mellett az elért terméseredményekről, bizakodva tervezget-
ték a jövendő tavasz feladatait.

Ma már mindenki számára bebizonyosodott, hogy a ki-
egyensúlyozott nyugodt időszak gyökeresen megváltozott. 
Napjainkban az agrárágazat szereplőinek (legyenek azok ős-
termelők, családi gazdaságok vagy közepes netán nagyobb 

méretű társas vállalkozások tagjai, tulajdonosai) jóval na-
gyobb kihívásoknak kell megfelelniük.

Már nem elég a korszerű technológiákat alkalmazni jó 
minőségű input anyagokat felhasználva, megfelelő minő-
ségben elvégezni az aktuális munkaműveleteket, legalább 
annyira perdöntő az adminisztrációs fegyelem, a szükséges 
adatszolgáltatások, határidők pontos betartása.

Legalább annyira fontos az új ismeretek befogadása mel-
lett a folyamatos kapcsolattartás, megfelelő szakemberekkel 
(könyvelő, szaktanácsadó, falugazdász stb.), hogy a hazai és 
EU-s támogatási lehetőségeket mindenki a saját gazdásági 
adottságaihoz mérten realizálni tudja. 

Az ágazat szereplői csak akkor várhatnak megfelelő 
gazdasági eredményt, ha munkájuk a szántóföldön, gyümöl-
csösben, kertben vagy az istállóban nem ér véget. 

Rendkívül megnőtt a gazdálkodási adatok pontos rögzí-
tése, szükség esetén a kötelező adatszolgáltatások határidő-
re való teljesítése. Az évente változó támogatási, pályázati 
lehetőségek megismerése alkalmazása alapvető érdeke min-
den szereplőnek. 

A várható 2015-ös esztendő különösen sok új támogatási 
elemet tartalmaz. Csak néhány alapvető feladatot és lehető-
séget megemlítve (gazdálkodási – permetezési napló, nitrát-
jelentés, zöldítés, ökológiai célprogram feltételei, fehérje 
növények támogatása stb.) mind azt a lehetőséget kínálják, 
hogy eredményesebbé tegyük gazdálkodásunkat.
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A 2015-ös egységes kérelem (SAPS, területalapú támo-
gatás) beadására már fokozottan jól előre gondolkodva kell 
felkészülni, melynek nagyon fontos időtartalma várható-
an 2015. január 15 – február 25-e, ezen időszakban kell 
személyes konzultációkat elemzéseket megtartani, hogy sen-
kit sem érjen váratlanul az új szabályozók betartása.

Szólni kell az egyik leglényegesebb változásról az 
elektronikus ügyintézés rohamléptekkel történő kiszéle-
sítéséről. Sokan idegenkednek tőle, de a saját ügyfélka-
pus ügyintézés meggyorsítja és egyúttal hatékonnyá teszi 
az adminisztrációs kötelességek teljesítését, felgyorsítja a 
kommunikációt.

Az említett felgyorsult gazdasági környezetben már 
nem elég, csak szakszerűen termelni, gazdálkodni, élni kell 
a támogatási lehetőségek minél szélesebb igénybevételével, 
hogy a gazdálkodók tevékenysége minél eredményesebb le-
gyen.

Bort, Búzát, Békességet!
Kiváló minőségű, helyi termékekben gazdag Új Esztendőt 

kívánok:

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nevében:  

Dudás László
falugazdász

Ügyfélfogadás:

 Újszilvás Szerda 8-12 óra között
06/20 242-6562       06/30 387-0894

 Cegléd 
 Hétfő-Kedd-Szerda 8-16 óra között  
    Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!

   Péntek 8-12 óra

A Fehér Gyolcs Alapítvány megszűnését követően igény 
mutatkozik arra, itt Újszilváson is, hogy az eddig ellátásban 
részesülő újszilvási idősek részbeni fizetés alapján további 
gondozást kapjanak Önkormányzatunktól.

Ezúton jelezzük tehát, hogy azoknak az időseknek, akik 
segítségre szorulnak a mindennapi teendőik elvégzéséhez 
pl: gyógyszerkiváltás, élelmiszer bevásárlás, kertgondozás, 
takarítás, stb., ismét lehetőségük nyílik arra, hogy házi gon-
dozásban részesüljenek.

Önkormányzatunk, az 1 órát fizet (melynek értéke 600 Ft) 
3 órát kap elven önkormányzati munkatársak bevonásával 
kívánja megoldani a gondozási feladatokat.

A Lakosok az igényeket jelezni tudják a Polgármesteri 
Hivatalban a szociális ügyintézőnél, illetve a település tanya-
gondnokánál.

Községi Önkormányzat

Gondozást igénylő idősek figyelem!

Önkormányzati kedvezményes tüzifa értékesítés!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkor-
mányzatunk tüzifa értékesítést tervez, melyre az első lépést 
már megtette.

Az akció keretein belül vegyes kemény tüzifát (akác, 
gyertyán, bükk) értékesítünk 2400 Ft/ mázsa áron az 
újszilvási lakosság részére.

Az igényeket személyesen a Polgármesteri Hivatalban 

lehet benyújtani és egyben az igényelt tüzifa árát a pénztár-
ban befizetni.

Ezt követően, várhatóan néhány napon belül a gurigára 
vágott tüzifát házhoz szállítjuk, figyelve arra, hogy az 1 má-
zsa itt is garantáltan 100 kg legyen!

Községi Önkormányzat
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EU TERRE projektzáró konferencia Újszilváson

A helyileg fellelhető megújuló energiaforrások lehetséges 
hasznosításáról, a területfejlesztésről és munkahelyteremtés-
ről szóló TERRE projekt két év után, 2014. november 30-
án befejezéséhez érkezett. A regionális Média jelenlétében 
projektzáró konferenciáját és lakossági tájékoztatót tartottak 
Újszilváson a községháza nagytermében, 2014. november 
25-én.

A projektben 2,185,630 eurós támogatás segítségével 9 
ország 13 pályázója készíthetett elemzéseket, tanulmányokat 
és szakmai terveket, valamint oszthatta meg tapasztalatait, 
mutathatta be eddigi elért eredményeit. Újszilvás részére - az 
Európai Unió Dél-kelet Európai Transznacionális Együttmű-
ködési Program (SEE) keretében, Magyarország társfinan-
szírozásával - 156.600 eurót biztosítottak.

Ez a szakmai-elméleti projekt, a község számára nem tar-
talmazott közvetlen gyakorlati megvalósítást, ugyanakkor 
óriási lehetőséget adott az alapos szakmai vizsgálatokra, a 
helyileg fellelhető energiaforrások pontos feltérképezésére, 
amely megalapozza a döntés előkészítést. Az újszilvási záró 
rendezvényen a szakértői csoport összefoglalta az elvégzett 
vizsgálatok eredményeit, felvázolta a lehetséges fejleszté-
si irányokat. A részletes szakmai elemzések és számítások 
az önkormányzatnál és a projekt nemzetközi adatbázisában 
hozzáférhetőek. Az eredményekből látható, hogy Újszilvá-
son további jelentős adottságok vannak a napenergia, a geo-

termikus energia és a biomassza hasznosítására. Ugyanakkor 
sem a vízenergia, sem a szélenergia hasznosítását nem lehet 
gazdaságosan kivitelezni.

A TERRE projekt tapasztalatait felhasználva, a helyi nap-
energia hasznosítás a jövőben bővülni fog. A rendelkezésre 
álló források függvényében - az energia függetlenséget erő-
sítve – további napelemek kerülhetnek a közintézmények 
tetőszerkezetére. A folyamat már elkezdődött, a naperőmű 
rendszerbeállítását követően az iskola, óvoda és a faluháza 
elektromos ellátása is napenergia támogatással üzemel.

A geotermikus adottságokat kihasználva a 380-440 m 
közötti tartományban, a homokkő rétegekkel szűrt 32-33 
°C hőmérsékletű termelő kutak, kiváló minőségű vizet ké-
pesek szolgáltatni, amely gazdaságosan, további fűtési célú, 
hőszivattyús talajszondák telepítését és ivóvíz szolgáltatást 
is lehetővé teheti. A tradicionális fűtési felhasználás mellett 
lehetőség kínálkozik és reális igény jelentkezik egy uszoda 
létesítésére is.

Újszilváson a biomassza hasznosítás tradicionálisan az 
élelmiszeripari és mezőgazdasági alapanyag előállításra irá-
nyul, ezen a település most még nem szándékozik változtat-
ni.

A konferencián elhangzott, hogy a hazai és EU-s megúju-
ló energiaforrásokhoz kapcsolódó pályázatok - a következő, 
2020-ig terjedő időszakban - számos lehetőséget kínálnak és 
a TERRE projekt jó esélyt ad Újszilvásnak a további for-
rások elnyerésére. Az esemény zárásaként a megújuló ener-
giaforrások hasznosítását népszerűsítő gyermekrajzverseny 
eredményhirdetésére és ajándékok átadására került sor. 

A projekt kétéves időszakában megerősítést nyert, hogy 
Újszilvás méltó módon képviselte Magyarországot, folya-
matosan, határidőre, korrekt módon teljesítette minden fel-
adatát. A TERRE Projekt záró, nemzetközi konferenciájára 
ez év november 27-28-án került sor a horvátországi Pulában. 

Az újszilvási delegációt Dr. Petrányi Csaba polgármester 
vezette. 

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



Andók Veronika: Karácsony előtt
„Olvad az első hó, csupa sár minden,

A szánkó is még a padláson pihen,
De a téren reggeltől fenyőfa áll

És minden ága csillogó díszre vár.
Az ablakokban este gyertyák égnek,

S az emberek szemében titkos fények.
Szájukon mosoly, kezükben csomagok,

Emlékeik közt régi karácsonyok.
A faluban száncsengő hangja szálldos

És megszaporodtak a Mikulások,
A gyerekek is most egy kicsit jobbak
És aranyos-furcsa leveleket írnak.

Karácsony jön és bekopog csendesen,
Varázsától megváltozunk hirtelen

S olvadhat az első hó, minden csupa sár,
A szeretet mostmár a szívekben jár.”
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Idén is gyermekeink dalával kezdődött községünk kará-
csonyi rendezvénye. Köszönjük a Méhecske és a Süni cso-
portos gyermekeknek a dalokat. Dézsiné Szűcs Szabinának 
és Dömők Éva óvónéniknek a felkészítést. Köszönjük a szü-
lőknek, hogy kilátogattak és megnézték, meghallgatták gyer-
mekeiket. Köszönjük mindenkinek, aki a karácsonyi vásáron 
felkereste óvodánk asztalait. Idén is sok szép ajándékkal ké-
szültek az óvónénik. Köszönjük minden kedves családnak, 
akik bármivel támogattak bennünket.

Eltelt egy újabb év. Ismét közeleg az Ünnep! Talán a 
legszebb Ünnep egész évben, 
melyet kicsik és nagyok a 
legjobban várnak; a szeretet 
Ünnepe.

Óvodánkban ilyenkor 
minden kicsit átalakul, még 
szebbé válik. Készülődünk 
valamennyien.

Már a Mikulás is járt ná-
lunk, akit idén is Karácsonyi 
Manója kísért. Minden cso-
portba belátogatott és ajándé-
kot hozott gyermekeinknek, 
munkatársainknak.

Ezúton kívánok mindenkinek Békés Boldog Új Eszten-
dőt az óvoda dolgozói és a gyerekek nevében.

       
Pákozdi Tiborné
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Bozsik-program

A 2014 / 2015. nevelési évben óvodánk csatlakozott az 
országos Bozsik- programhoz.

2 csapatban, összesen 20 gyermeket regisztráltunk a 
programba.

Köszönjük, hogy adományával támogatta Óvodánkat!

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog Új évet Kívánnak

a Kerekerdő Óvoda Gyermekei, Dolgozói és

a Szülői Szervezet!

Gyermekeink heti 1 alkalommal vesznek részt a foglal-
kozáson, ahol mozgáskoordinációjukat, állóképességüket, 
szabály tudatukat fejlesztjük, valamint kiemelt figyelmet 
fordítunk a sportág szeretetére és a játékostársak tiszteletére.

Az óvodás korosztályban a foci nem a versenyről szól. 
Egy-egy meccs alkalmával nem a nyerteseken van a hang-
súly, sokkal inkább azt emeljük ki, hogy ki miben volt ügyes.

Nagy izgalommal készülünk az első területi intézményi 
tornára, mely december 10-én, Tápiószelén kerül megren-
dezésre, ahol gyerkőceink bizonyosan kiválóan helytállnak 
majd.

 Kalász Rita
     óvónő

„ Kint is ,bent is nagy vacogás,

ringassuk hát a Gyermeket,

nem válthat már meg semmi más,

csak a jóság, a szeretet.

Szép hitedet ne veszítsd el,

nem élhetünk üres szívvel!”

/Csukás István/
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Környezeti nevelés decemberben is

A Tápió- vidék természeti értékeit bemutató kiállítás 
nyílt az általános iskolában. A Tápió – Hajta Vidéke Termé-
szeti Körzetet ismertető nagyméretű tablókon kívül látható-
ak a Duna-Ipoly Nemzeti Park művészi fotói is. 

A kiállítást december 3-án Vidra Tamás természetvédel-
mi tájegységvezető nyitotta meg. 

Az ünnepélyes alkalmon a tanulók nemcsak előadást 
hallhattak, hanem oktató diabemutatót is láttak. Mindez jól 
illeszkedik az iskolában folyó környezeti neveléshez. 

A kiállítás az érdeklődők számára január 9-ig nyitva tart. 

Szeretettel várunk mindenkit. 

Mikulás az iskolában

Az idei tanévben dec. 5-e talán az egyik legjobban várt 
nap volt iskolánkban. Ekkor látogatott el hozzánk a Miku-
lás és lepte meg ajándékkal a gyerekeket. Elsőtől az ötö-
dik osztályig már reggel korán vártuk, hogy megérkezzen a 
Manóval együtt Mikulás bácsi. A gyerekek vidám dalokkal, 
versekkel köszöntötték, cserébe szép csomagot kaptak. A 
nap meglepetése egy színházi előadás volt az iskola aján-
dékaként, amit nagy örömmel fogadtak. Az előadás címe: A 
didergő király. A mesejáték után már az egész felső tagozat 
is bekapcsolódott a programokba. Lehetett kézműveskedni, 
a nagyok pedig forgószínpadszerűen csapatokra osztva kü-
lönböző foglalkozáson vettek részt (voltak rejtvények, tréfás 
feladatok). Nagyon jó, örömteli hangulatban telt az egész 
délelőtt, mindenki boldogan, apró ajándékkal tért haza. Sáfrányné Dudás Marianna

Kiállítás az iskolában



13

Iskolai SZMK hírei

Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves új-
ságolvasót.

2014. október 13-án tartott alakuló ülésünkön ismét en-
gem, Bajárné Bezzeg Krisztinát választottak meg vezetőjük-
nek a Szülői Szervezet tagjai.

Ezúton is szeretném megköszönni az újabb bizalmat és 
támogatást, remélem, hogy a tavalyihoz hasonló sikeres tan-
évet fogunk zárni.

Alakulásunk után két nappal már részt vettünk az iskola 
által szervezett egészségvédelmi napon. 

Nagy lelkesedéssel készültünk a karácsonyi vásárra, 
ahova sok érdekes ajándéktárgyat készítettünk és sok finom 
süteményt sütöttünk. Szeretném megköszönni a Széchenyi 
István Általános Iskola Alapítványának azon belül is, Szán-
tai Sándornénak a vásár lebonyolításához nyújtott segítségét.

Idén is megrendezésre kerül a Szilveszteri bálunk, ami-
nek a teljes bevételét az iskolás gyerekek javára fordítjuk. 
Sok szeretettel várjuk, olyan családok és baráti társaságok 
jelentkezését, akik szeretnék jó hangulatban elbúcsúztatni az 
óévet és köszönteni az új évet. 

Végezetül szeretnék a Szülői szervezet tagjainak, támo-
gatóinknak, az újság olvasóinak, Újszilvás valamennyi lako-
sának szeretetben teljes, Boldog Karácsonyt és eredmények-
ben gazdag Boldog Új Évet kívánni!

„Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot-, 
ajándékot, szeretetet, s mindent, ami fontos Neked. Békés 
Boldog Szép Karácsonyt.”

Tisztelettel: 
Bajárné Bezzeg Krisztina

Gyermekorvos jelenti

Kedves Szülők!

A Krónikás előző számában a nem kötelező (ajánlott) 
védőoltásokra szerettem volna felhívni a szülők figyelmét.

Az elmúlt időszakban nagyon sok oltás ellenes megté-
vesztő cikk jelent meg az interneten, ezért fontosnak érzem, 
hogy ezeket a tévhiteket eloszlassuk. Az ÁNTSZ létrehozott 
egy honlapot, ahol közérthetően, első kézből és tudományo-
san alátámasztott tájékoztatást nyújtanak a védőoltásokkal 
kapcsolatban. Alább mellékelem az ÁNTSZ közleményét:

Kérem, védőoltásokkal kapcsolatos kérdéseikre a válasz 
itt keressék, ne az áltudományos, oltásellenes internetes ol-
dalakon és ne engedjenek teret az alaptalan szóbeszédek el-
terjedésének.

Előzetes időpont egyeztetést követően a rendelőben 
örömmel várom a szülőket, hogy a gyermekek védőoltásait 
átbeszéljük, hiszen erre téli zsúfolt rendelés alkalmával ke-
vés idő jut. 

„A védőoltásoknak köszönhetjük, hogy mára hazánkban 
szinte teljes elfelejthettünk olyan súlyos fertőző megbetege-
déseket, mint például a kanyaró vagy a járványos gyermek-
bénulás. Emiatt sajnos vannak olyanok is, akik megkérdője-
lezik a védőoltások létjogosultságát. Pedig a feledésbe merült 
fertőző betegségek újra megjelenhetnek, ha az átoltottság 

egy bizonyos szint alá csökken. A különböző vakcinákkal 
kapcsolatos oltásellenes nézetek folyamatosan terjednek az 
internetes oldalakon, közösségi portálokon, de elektronikus 
levelekben is. A tévhitek eloszlatására az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat új internetes oldalt hozott 
létre, amit www.antsz.hu/oltasbiztonsag címen lehet elérni.

Miközben a védőoltások következtében sok fertőző be-
tegség ritkává, szinte ismeretlenné vált, a szülőkben, sőt 
néha az egészségügyi dolgozókban is – tévesen – az a vé-
lemény alakulhat ki, hogy a továbbiakban nincs szükség vé-
dőoltásokra. Az emberek már nem félnek azoktól a beteg-
ségektől, amelyeket nem látnak nap mint nap a közvetlen 
környezetükben, és amelyekkel kapcsolatban nincs szemé-
lyes élményük.

Eközben pedig erőre kapnak azok a valóságtól elrugasz-
kodott összeesküvés-elméletek, amelyek kitalált tudósokra, 
vagy éppen minden tudományos alapot nélkülöző nemzet-
közi kutatásokra hivatkoznak. Az írásokban csúsztatások, 
tárgyi tévedések jelennek meg és előfordul az is, hogy valós 
tényeket tüntetnek fel hamis színben. Rendszeres, hogy az 
egyes fertőző betegségek súlyos egészségkárosító hatását 
bagatellizálják, így próbálják meg a közvéleményt befolyá-
solni.

Tavaly több tízezer gyermeket betegített meg Európa 
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más országaiban például a rubeola és a kanyaró, melynek 
a legfőbb oka az oltásellenes nézetek terjedése. Magyaror-
szágon a következetesen végrehajtott Nemzeti Védőoltási 
Programnak köszönhetően sokkal jobb a helyzet, például 
2002. óta nem fordult elő hazai eredetű kanyaró megbete-
gedés. 2013-ban összesen egy külföldről importált, labora-
tóriumi vizsgálattal is megerősített kanyaró megbetegedést 
diagnosztizáltak, a rubeola esetében pedig ez a szám nulla!

Az új, www.antsz.hu/oltasbiztonsag oldal közérthetően 
foglalja össze a védőoltások hatásmechanizmusát és kitér a 
várható mellékhatásokra, és azok gyakoriságára is. Hangsú-
lyozni kell, hogy a különböző oltásellenes írásokban sokszor 
emlegetett mellékhatások a legtöbbször mindössze múló, 
enyhe tüneteket jelentenek. Ilyen lehet az oltás helyén fellé-
pő enyhe duzzanat, bőrpír, múló fájdalom, esetleg fejfájás, 
kisebb hőemelkedés. Az oltást követően esetlegesen jelent-
kező nemkívánatos esemény minden esetben bejelentendő 
és kivizsgálandó. Az oltást követő nem kívánatos esemé-
nyek adatbázisa hazánkban mindenki számára hozzáférhető 
és nyilvános.

A rutinszerűen alkalmazott védőoltások révén megelőz-
hető fertőző betegségek járványügyi helyzete hazánkban 
kiváló. Ennek oka a magas átoltottság és a védőoltásokkal 
kapcsolatos járványügyi felügyeleti tevékenység. Nem sza-
bad elfelejteni, hogy a védőoltással megelőzhető fertőző 
betegségek veszélyesek: a betegség súlyosságától függően 
a betegek akár kórházba is kerülhetnek, a gyógyulást köve-
tően maradandó egészségkárosodás is előfordulhat, és egyes 
esetekben akár halálos kimenetelű is lehet a fertőzés.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
fontosnak tartja leszögezni, hogy az oltással kapcsolatos 
kockázatok összehasonlíthatatlanul, nagyságrendekkel ki-
sebbek annál, mint amit a velük megelőzhető súlyos fertőző 
betegségek, a szövődmények jelenthetnek.

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala”

Dr Altsach Rita

draltsachrita.mlap.hu 

facebook.com/ujszilvasgyermekorvos

HÍREK     INFORMÁCIÓK
Folyamatban van az ingyenes 

házilagos csatorna bekötés településünkön!

A szennyvízcsatorna beruházásban a közelmúltban meg-
változott támogatási arányok miatt képződött céltartalékból 
lehetővé vált, hogy a Víziközmű-társulat tagjainál díjmente-
sen megépülhet az ingatlanon belül a hálózatra rákötést lehe-
tővé tevő csatornaszakasz, a házi bekötés.

Településünkön a kivitelezést az ÚJKOM Kft. végzi az 
újszilvási tagok számára, teljes körűen, műszakilag szabá-
lyosan és díjmentesen. Várhatóan 2015. júniusban a Vízi-
közmű-társulat (a tájékoztató szórólapon előzetesen meghir-
detett feltételek szerinti) minden érintett tagjánál elkészül a 
hálózatra rákötést lehetővé tevő csatornaszakasz megépítése.

Kérjük Önöket ellenőrizzék, hogy van-e elmaradásuk az 
érdekeltségi hozzájárulással (időarányosan), ha nincs tarto-

zása, hamarosan jelentkezik Önnél a kivitelező, aki pontos 
felmérést követően megépíti a házi bekötést. Amennyiben 
úgy tapasztalja, hogy az utcában már zajlik a házi bekötés és 
az Ön ingatlana mégis kimaradt a bekötésből, kérem jelez-
ze a bekötést végző kollégák részére, vagy a 06-53/387-001  
/13-as melléken).

Fontos tudni, hogy a víziközmű-társulat teljes egészében 
díjmentesen, teljes körűen valósítja meg az ingatlanon belül 
a szennyvízhálózatra való rákötést. Az ÚJKOM Kft. munka-
társai a bekötést csak műszakilag szabályosan, kizárólag a 
leggazdaságosabb módon, a lehető legrövidebb csatornasza-
kasz figyelembe vételével építik meg. Az ettől eltérő igények 
költségét az ingatlantulajdonos viseli. 
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HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉSIDŐPONTJAI 

2015. I. negyedévre

2015.01.19. (hétfő), 
2015.02.16. (hétfő), 
2015.03.16. (hétfő)

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)

ÚJKOM KFT.

SZELEKTÍV HÍRLEVÉL
2015. I. negyedév

Tisztelt Ügyfelünk!

Újszilvás településén továbbra is az „ÖKOVÍZ” Non-
profit Kft. végzi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. 
Célunk, a szelektív hulladék gyűjtés eddigi sikerességének 
megőrzése. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük 
és kérjük, hogy tartsanak velünk és gyűjtsünk együtt szelek-
tíven!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 

HULLADÉKGYŰJTÉS

Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtése:

A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási 
hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton), - az 
eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rendszer sze-
rint – a rendelkezésre bocsátott sárga színű műanyag zsák-
ban keverten gyűjtheti és az alábbi hulladékgyűjtési na-
pokon helyezheti ki az ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a 
zsákokon megtalálható. 

2015.01.19. (hétfő), 2015.02.16. (hétfő), 2015.03.16. 
(hétfő)

Gyűjtési időszak: az Ön gyűjtési körzetében havonta egy al-
kalommal a fent megadott napokon.

FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés ér-
dekében üveget NE helyezzen a zsákokba

Zsákok gyűjtésének módja:

A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reggel 7.00 óráig 
szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladék-
gyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem 

áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartá-
si vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, 
illetve szennyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk jogo-
sult megtagadni annak elszállítását! 

 Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újra-
hasznosítható hulladékokat bármilyen más áttetsző, mű-
anyag zsákban is kihelyezheti, az ingatlana elé!

GYŰJTŐSZIGETEK RENDELTETÉSSZERŰ 

HASZNÁLATA

A szelektív hulladékgyűjtési rendszer egyik kiemelt terü-
lete a gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés.

A gyűjtőszigetek konténerein található matricák kellő 
segítséget nyújtanak, azok helyes használatához melyek 
a következők:

A gyűjtőszigetek a papír, műanyag, üveg, fémdoboz, 
valamint italos karton csomagolási hulladékok elkülönített 
gyűjtésére szolgálnak. Rendkívül fontos, hogy a gyűjtőszi-
geteken csak az előbbiekben felsorolt hasznosítható hulla-
dékok gyűjthetőek! 

A gyűjtőszigeteken egyéb, más típusú hulladék elhe-
lyezése szigorúan tilos!

-  A sárga színű matricával ellátott konténerbe a lakosok-
nak lehetősége van – a laposra taposott: - PET palackokat 
és kupakjait, - fém italos dobozokat, - konzervdobozokat, 
- tejes és üdítős dobozokat, - fóliákat, - reklámszatyrokat, 
- tejtermékek kiöblített poharait, - tisztítószeres flakonokat 
– elhelyezni. 

-  A papír hulladék gyűjtésére kizárólag a kék színű mat-
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ricával rendelkező konténer alkalmas a speciálisan kialakí-
tott bedobó nyílása miatt. A konténerben elhelyezhetőek az 
újságpapírok, szórólapok, illetve a lapra hajtogatott karton-
dobozok. 

-  A zöld színű matricával ellátott konténer az üveg cso-
magolási hulladék gyűjtésére szolgál, mely alatt a különböző 
öblös üvegek, befőttesüvegek értendőek. 

Kiemelten fontos, hogy az üveggyűjtő konténerben nem 
helyezhető el egyéb üveg, például: síküveg, drótos üveg, 
autó szélvédő.

A gyűjtőszigetek konténereiben elhelyezett hasznosítha-
tó hulladékok gyűjtése az üveg csomagolási hulladék kivéte-
lével keverten, egy ütemben, hagyományos hulladékgyűjtő 
járművel történik. 

A gyűjtőszigetek ellenőrzését, Társaságunk folyamato-
san, az illetékes hatóságok bevonásával végzi!

Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati irodánk címe: 

2700 Cegléd, Szolnoki út 6.

Nyitva tartási idő: 
Hétfő 8.00-20.00-ig; 

Kedd-Csütörtök 8.00-15.00-ig; 
Péntek – nincs ügyfélszolgálat

Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65.
Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153

Fax: 06 53/ 318-589
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu

Honlap: www.okoviz.hu

KMB Hírek 

Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról 
szeretném tájékozatni a Tisztelt Lakosságot:

Az idei év kezdete óta továbbra is folytatódik a térségün-
ket érintő 19 megyés fokozott ellenőrzés, melynek keretein 
belül a napi visszatérő rendőri jelenlétet továbbra is biztosít-
juk a község illetékességi területén.

A fokozott ellenőrzések elsődleges célja a lakosságot 
legjobban irritáló, főleg vagyon elleni bűncselekmények 
visszaszorítása, valamint a térségen áthaladó gépjármű for-
galom szűrése a fenti okra tekintettel.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi év-
ben regisztrált alacsony bűnügyi szám az idei évben sem 
nőt, az a tavalyihoz képest is ez idáig csökkenő tendenciát 
mutat.

Ez köszönhető az Önök segítő közreműködésének, tájé-
koztatásának, melyet ezúton ismételten meg szeretnék kö-
szönni.

A rendőrségi statisztikát elemezve megalapítható, hogy 
a jó együttműködésnek, gyors reagálásnak köszönhetően a 
lakosságot érintő vagyonelleni bűncselekmények száma a 
lakosság létszámához képest elenyésző, az az elmúlt három 
évhez képest folyamatos csökkenést mutat.

Ehhez hozzájárult, hogy minden esetben törekedtünk a 

késedelmet nem tűrő azonnalos rendőri intézkedések foga-
natosítására, melynek szinte minden esetben az elkövetők 
tettenérésére, elfogására, valamint velük szemben gyorsított 
eljárás megindítására került sor.

A továbbiakban tájékoztatnám a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az Újszilvási Polgárőr szövetség, valamint az Önkor-
mányzat együttműködése során lehetővé vált a község il-
letékességi területén térfigyelő kamera rendszer kiépítése, 
melynek célja a vagyon elleni bűncselekmények számának 
további visszaszorítása, és az eredményes rendőri munka 
elősegítése.

Engedjék meg, hogy pár tanáccsal forduljak Önökhöz:
A téli időszakra tekintettel kérem Önöket, hogy a bal-

esetek megelőzése érdekében készítsék fel gépjárműveiket 
a fagyos, csúszós útviszonyoknak megfelelően különös te-
kintettel a gumiabroncs, fékberendezés, és helyzetjelző te-
kintetében.

Amennyiben rossz látási viszonyok mellett, esti órák-
ban kerékpárral közlekednek, úgy a világító test (LÁMPA) 
, fényvisszaverő felület (UV mellény) viselése az Önök 
érdeke, tekintettel arra, hogy ezen eszközök használatával 
láthatóvá válnak a közlekedésben résztvevő többi személy 
számára.
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A téli időszakban amennyiben fát vásárolnak és a fát nem 
a megszokott személytől, hanem olcsóbban más települések-
ről rendelik, kérem Önöket, hogy feltétlenül mázsáltassák le, 
és kérjenek helyesen kitöltött szállítólevelet, melyet a fuva-
rozó aláírásával ellenjegyez. Ez azért fontos, mert az olcsó 
mázsa árak mögött sokszor jóval kisebb kiszállított meny-
nyiség áll, és ezen elkövetők az Önök jóhiszeműségét hasz-
nálják ki.

Ha megfogadják ezen tanácsaimat megelőzzük, hogy 
Önökből balesetben részes, vagy csalás során sértett váljék

Olvasói megkeresésre az alábbi tájékoztatást adom az 
elektromos kerékpárok vonatkozásában:

Először érdemes tisztázni, hogy a kerékpárokra és a se-
géd-motoros kerékpárokra vonatkozó szabályok az elektro-
mos kerékpárokra is érvényesek 

Kerékpár ugyanis minden olyan két- vagy kerékpársávon 
háromkerekű jármű, amelyet egy vagy két személy emberi 
ereje, vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos mo-
tor hajt. Ebből következik, hogy az elektromos kerékpár is 
ide sorolható.

A szabályok értelmében a kerékpár és az elektromos ke-
rékpár pótülésén a 18. életévet betöltött vezető egy, tíz éven 
aluli gyermeket szállíthat. 

Biciklivel, elektromos kerékpárral a kerékpárúton, kerék-
pár sávon, vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, ezek 
hiányában szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni. 
Lakott területen lévő olyan utakon, ahol az úttest kerékpáros 
közlekedésére alkalmatlan, biciklivel a gyalogos forgalom 
zavarása nélkül és legfeljebb óránkénti 10 kilométeres se-
bességgel a járdán is szabad közlekedni.

Olyan útszakaszokon, ahol a kerékpárút, és a gyalogos út 
útburkolati jellel nincsen elválasztva a gyalogos forgalomra 
fokozott figyelemmel, az út jobb oldalán kell közlekedni.

A kijelölt helyeken mind a két járművel legfeljebb 40 

km/órás sebességgel lehet csak haladni, ezt a sebességhatárt 
annak is be kell tartania, aki lakott területen belül és kívül 
kerékpárúton közlekedik. Lakó-pihenő övezetben azonban 
20 km/óra a sebességhatár.

A KRESZ a láthatóság érdekében is szabályozza a bi-
ciklizést és az elektromos kerékpár használatát. Éjsza-
ka és korlátozott látási viszonyok között előre fehér vagy 
kadmiumsárga, hátra piros fényt adó lámpákkal kell kivilá-
gítani. A fenti járművekkel közlekedőnek - lakott területen 
kívül - akár a közúton, akár kerékpárúton közlekednek fény-
visszaverő mellényt ajánlott viselni éjszaka és korlátozott 
láthatósági viszonyok esetében is. Elektromos kerékpáron, 
kerékpáron fejvédő, valamint végtag védő felszerelések 
használata nem kötelező, csak ajánlott.

Ezen esztendő zárultával ismételten meg szeretném kö-
szönni Árva István polgárőr vezetőnek, és valamennyi pol-
gárőrnek, a mezőőrségnek az áldozatkész, segítő munkáju-
kat, melynek során közös szolgálatunk óta minden a falut 
érintő rendezvényen derekasan helytálltak, segítették a saját, 
valamint kollegáim munkáját.

A közös szolgálatok, azok alkalmával végrehajtott elfo-
gások, felderítések során, valamint a jó információáramlás-
nak is köszönhetően mindkét testület tagjaival csapatmunká-
ban jól, és eredményesen végezzük munkánkat. 

Remélem, hogy az elmúlt három év során Önök is azt ta-
pasztalták, hogy csapatmunkában, közösen Önökkel együtt, 
Önökért dolgozunk!

Végezetül Boldog Karácsonyt, és sikerekben gazdag 

Boldog Új Évet Kívánok Önöknek és Családjuknak! 

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

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

Mezőőri hírek

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy egy 
szolnoki vállalkozó, aki egyébként Újszilváson erdőtu-
lajdonos is, adományozott a Mezőőrség számára egy Nite 
Site Spotter Xtreme éjjellátó készüléket. A készülék teljes 
éjszakai sötétségben 500 méteres terepszakasz belátására al-
kalmas. Az éjjellátó képes a látott anyagot tárolni, melyet 
az esetleges büntetőeljárás során bizonyítékként tudunk fel-
használni.

Ezúton is köszönjük a vállalkozó felajánlását!
Kérünk mindenkit, aki teheti, segítse munkánkat bármi-

lyen adománnyal, amivel Újszilvás közbiztonsága még job-
bá tehető.

Tisztelettel:
Mezőőrség
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Sport Egyesületi tájékoztató

Befejeződött labdarúgó csapataink őszi szereplése nov-
ember közepére. Felnőtt csapatunk a Megye III-as csoport-
jában a 9. helyen végzett. A felkészülés január végén kez-
dődik, ha jó lesz az edzések látogatottsága és felépülnek a 
sérült játékosok, akkor bízhatunk a tavaszi jó szereplésben 
és a tabellán is jobb pozícióba kerülhetünk.

Megkezdte szereplését az U-13-as csapatunk a ¾ pályás 
U-14-es bajnokságban, a fiúk lelkesen vesznek részt a fog-
lalkozásokon és a mérkőzéseken. Nyilván meg kell, hogy 
szokták a Bozsik-tornák 20-25 perces mérkőzései után a 2 X 
40 perces mérkőzéseket.

Az U-7, U-9, U-11 és az U-13-as csapataink részt vettek 
a térségi Bozsik-tornákon, ahol látszik a gyerekek fejlődése, 
a minél több lejátszott mérkőzés alkalmával, mind fizikális, 
mind technikai szinten. A gyerekeknek levezető edzéseket 
szerveztünk december közepéig az iskola tornatermében. 
Utána szünet van január közepéig.

A januári edzések időpontjáról az iskolában és az óvodá-
ban kapnak tájékoztatást a résztvevők.

Az idei évadban elkezdődött az oviban és az iskolában 
az intézményi Bozsik-program keretein belül a jelentkező 
gyerekek oktatása.

Beruházásainkról:

Mint az előző számban leírtuk, elkészült a pálya világí-
tás-korszerűsítése és a pálya automata öntözőrendszere.

Megkezdődött a pálya felújítása, amiből az idén speciális 
műtrágyázást, pálya luggatást és hengerezést végeztek el. A 
tavasz folyamán folytatódik a többi fázisa a munkafolyama-
toknak, ami júniusban fog befejeződni. 

Utolsó lépcsőfokához érkezett a 20 X 40-es műfüves pá-
lya építésének szerződéskötése az Önkormányzat és a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség között, melynek köszönhetően 
2015. tavaszán megkezdődhet a pálya építése.

A beruházás megvalósulásához nagyban hozzájárult a 
Ferzol Kft, aki a Társasági adójából mintegy 14 millió forin-
tot ajánlott fel, és az újszilvási Önkormányzat, aki biztosítot-
ta az 5,5 millió forint önrészt.

Településünk nevében nagyon köszönjük a felajánláso-
kat, mert nélkülük nem jött volna létre ez a létesítmény. 

A 2014-2015-ös beruházásainkat támogatták a következő 
vállalkozások a Társasági adójukkal:

Aranyablak Kft.  1.500.000 Ft
Altoterra Kft.   2.000.000 Ft
Bolyhos és Fia Bt.  3.800.000 Ft
Szilváshús Kft.  1.000.000 Ft
Jansik és Fia Kft.     820.000 Ft
Ferzol Kft.   7.000.000 Ft
Peng-Farm Kft.  1.000.000 Ft
Hyper Team Kft.     200.000 Ft
Edinatrans Kft.     500.000 Ft

Ezen felajánlások segítségével a 2014-2015-ös bajnoki 
évben közel 30 millió forintos fejlesztés valósul meg a sport-
pálya területén, melyhez az önerőt az Önkormányzat bizto-
sítja 8,5 millió forintos összegben.

Szeretném kérni a sportolni vágyó és szerető 
újszilvásiakat, hogy a téli hónapokban próbálják ki a Sport-
centrumban működő kondicionáló és fitness termeket, me-
lyek nagyon kedvező feltételekkel vehetők igénybe.

A jövőben szeretnénk összegyűjteni és a Sportcentrum-
ban kiállítani az elmúlt években történt sporttal kapcsolatos 
események relikviáit. Kérjük a Tisztelt Lakosságot és a va-
laha itt sportolt sportolókat, hogy amennyiben rendelkezik 
bármilyen fénykép, oklevél, kupa, zászló, stb. juttassa el 
hozzánk (Önkormányzat, Sportcentrum), hogy rendszerezve 
el tudjuk helyezni és ki tudjuk állítani a Sportcentrum terüle-
tén. Előre is köszönjük segítségüket!

Szeretnénk még kérni az újszilvásiakat, hogy ameny-
nyiben lehetőségük van, járuljanak hozzá adójuk 1 %-val a 
Sportegyesület működéséhez. 

Újszilvás Központi Sportegyesület

2768 Újszilvás, Szent István u. 4.

Adószám: 18274006-1-13

Ezúton szeretném megköszönni egyesületünk nevében 
szurkolóink ez évi biztatását és kívánni mindannyiuknak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet.

Tisztelettel:
Ádám József

Újszilvás KSE elnök
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Edzői tájékoztató

Befejeződtek a labdarúgó bajnokságok, a csapatok téli 
pihenőre vonultak. 

Most szeretnék beszámolni az általam edzett, felkészített 
csapatok teljesítményéről. 

Nálam szerepelnek a 2002-2003-as születésű gyerekek, 
akik a tápiószecsői alközpont által irányított Bozsik tornán 
szerepelnek. Az ősz folyamán hat tornán vettek részt, a tor-
nák lebonyolítása 4x25 perces mérkőzésekből állnak négy 
település között. Az utolsó tornán, Nagykátán három győ-
zelmet és egy vereséget szerzett lelkes csapatunk. Az ő kor-
osztályukban még nem az eredmény, a cél a fontos, hanem 
a fejlődésük, hogy minél többet játszanak, ismerkedjenek a 
futball szeretetével. 

Szerepel egy korosztályos csapatunk a nagykátai körzet 
keleti csoportjában, az U14-es korosztályos bajnokságban. 
Ebben a bajnokságban a 2001-2003 között születettek ver-
senyezhetnek. Ők ¾ pályán mérik össze erejüket, 8 +1 lét-
számban. Itt nyolc csapat szerepel, jelenleg a hetedik helyet 
foglaljuk el. A gyerekeknek fel kell venni a bajnoki ritmust, 
illetve a kétszer negyven perchez megfelelő kondicionális 
állapotba kell őket hozni. A bajnokság vége felé a srácok fel 
tudták már venni azokkal az egyesültekkel is a versenyt, akik 
ezt sokkal előbb elkezdték. Ehhez a korosztályhoz várjuk a 
futballt szerető gyermekek jelentkezését, mert nagyon szű-
kös a keretünk, csak 12 gyermeket tudunk szerepeltetni. 

Szerepel egy csapatunk az U21-es kispályás bajnok-
ságban, ahol azok a futballisták kapnak lehetőséget, akik a 
felnőtt csapat keretével együtt edzenek, de a mérkőzéseken 
kevés lehetőséget tudok nekik biztosítani fiatal koruk révén. 
Ők Pilis és Dömsöd csapataival vitézkednek, most a három 
fordulós őszt az első helyen zárták.

Most jön a felnőtt csapatunk értékelése. 

A tavalyi szezon végeztével csapatunk a harmadik he-
lyezést érte el, mellyel jogot szerzett, hogy egy osztállyal 
feljebb folytassa a bajnokságot, a megye másod osztályban. 

De a nyár folyamán nem sikerült a csapathoz potenci-
álisan erős, meghatározó játékost igazolni, így csapatunk a 
megye harmadik osztályban folytatta a szereplést. A 2014-
2015-ös bajnokság, 15 csapattal indult, mi nagy remények-
kel vágtunk neki a sorozatnak, de a bajnokság menete közben 
rájöttünk, hogy ez a bajnokság, ezek a csapatok nem olyan 
erőt képviselnek, mint a tavalyiak. Ezek a csapatok erősek, 
összeszokott alakulatok, melyekkel mi a mostani hozzáállá-
sunkkal sajnos nem tudtuk felvenni a versenyt. Az első nyolc 
mérkőzésen vereséget szenvedtünk tőlük. 

Az okok: az edzés látogatottság alacsony színvonala, 
valamint munkahelyi, illetve családi okokra hivatkozva. Itt 

azért megjegyezném. „Mindenkinek arra van ideje, amire 
úgy szervezi, hogy legyen.” Sajnos a mostani bajnokságban 
a futball negyed,-ötöd rendű lett a játékosok számára, de 
azért vannak kivételek. A húzó embereink nem tudták hozni 
azt a színvonalat, amit a tavalyi bajnokságon nyújtottak. Vol-
tak olyan játékosaink, akik úgy gondolták elegendő a mér-
kőzésen megjelenni és felhúzni a szerelést, de ez már nem 
elegendő, még ebben az osztályban sem. Jöttek a sérülés-
hullámok, négy meghatározó játékosunk tartósan megsérült, 
több hétig nem álltak a csapat rendelkezésére. Voltak fejben 
problémás játékosok, nem jöttek, különböző indokok, illetve 
„nem indokok” miatt. A fiatal lelkes játékosaink, úgy játsza-
nak a mérkőzéseken, hogy nincs mögöttük játékos múlt. Itt 
azt értem, hogy nem szerepeltek utánpótlás bajnokságokban, 
nem tudják még, hogy a mérkőzésen hogyan és hová helyez-
kedjenek, de ezt idővel és sok lejátszott mérkőzéssel meg 
fogják tanulni és hasznos tagjai lesznek csapatunknak. 

Tehát az őszi szezonban elért eredményünk; 14 mérkő-
zésből 5 győzelem, 9 vereség. 

Az utolsó hat mérkőzésünkből 5 győzelmet szereztük, 
így a megszerzett pontszámunk 15 pont. 18 rúgott, 20 kapott 
gól ellenében,  a gólarányunk -2.

Ezzel a pontszámmal a 15 csapatból a 9. helyet foglaljuk 
el jelen pillanatban. Reálisan nézve az egygólos vereségek 
jobb koncentrációval, motiváltabban, a saját javunkra tudtuk 
volna fordítani. 

Ami azt jelenti, hogy 9-12 ponttal lehetne többünk, ami 
úgy gondolom ebben a mezőnyben a reális. A tél folyamán 
át kell gondolnunk a vezetőséggel, a játékosokkal közösen 
a hogyan továbbot. Maradjon ez az úgymond gyenge sze-
replés, vagy a tavalyihoz mérten ott legyünk az élmezőny-
ben. De ehhez mentálisan, illetve a téli felkészülésben a 
maximálisat kell nyújtanunk.

Zárásként meg szeretném köszönni a szurkolók, a B kö-
zép kitartó szurkolását, akik akkor is velünk voltak, mikor 
gyengébben ment a csapatnak. 
Elnökünknek Ádám Józsefnek odaadó, kitartó munkáját, 
Boda Andrásnak és a Bató családnak, hogy mindig mellet-
tünk vannak jóban és rosszban is. Önkormányzatunknak a 
zökkenőmentes működés biztosításáért és mindenkinek, aki 
Újszilvás minél jobb szerepléséért szorít!

Mindenkinek Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Eszten-
dőt kíván: 

Miskolczi Lóránt 
edző
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Újszilvás falu motocross egyesülete egy meglehetősen 
viszontagságos és hosszú év után a magyar bajnokságban a 
következő eredményekkel büszkélkedhet.  

4 versenyzőnk indult III. osztályban. 

Tóth István: Pisti idei menetelése a kókai forduló első 
futamáig ígéretesnek bizonyult, Kókán azonban egy nagyon 
csúnya, megrázó esés következtében, olyan sérüléseket 
szenvedett, hogy a hátralévő fordulókon már képtelen volt 
rajthoz állni. Mostanra viszont teljesnek mondható a felépü-
lése, így joggal várjuk tőle, hogy 2015-ben egy régóta kijáró 
bajnoki címmel ajándékozzon meg bennünket. /Összetett 9. 
hely/ 

Tóth László: Laci idei versenystratégiáját 2 dologgal 
jellemezhetjük: stabilitás és állhatatosság.  Munkája miatt az 
utolsó 2 fordulót kihagyni kényszerült ugyan, de így is a 8. 
helyen végzett. Egy biztos pont a csapatban, aki 2015-ben 
sem fogja alább adni. Komoly előrelépést várunk tőle a jövő 
évben. /Összetett 8. hely/ 

Bartucz Dénes: Dénes csak az első 3 fordulót teljesítet-
te hátsérülése miatt. Teljesítménye hullámzó volt.  Gyálon 
rendezték az első fordulót, ami az ország talán legnehezebb 
pályája. Mind a 2 futamban a 4. helyen végzett, ami nem kis 
meglepetés és bravúr volt számunkra. A következő 2 forduló 
már nem volt ennyire kimagasló azonban joggal nézünk bi-
zakodva a 2015-ös szezon elé. /Összetett 15. hely/ 

Balogh Gábor: Gábor az, aki az idei évben végig is vit-
te az év eleji terveit. Egész évben magabiztos, agresszív és 
kiegyensúlyozott motorozással sikerült a dobogón végeznie, 
ami az év végi összetett ponttáblázatot illeti. Mind ezt úgy, 
hogy a kókai balesetben, amelyben Tóth István lesérült ő is 
érintett volt, sőt mi több esése annyira hatalmasra sikerült, 
hogy napok alatt bejárta a facebook motorsportal kapcsola-
tos oldalait. Szerencsés módon ő azonban megúszta pár zú-
zódással és végig tudta csinálni a teljes szezont. /Összetett 
3. hely/

Következzen a csapat legfiatalabb versenyzője, aki egy 
feljebbi kategóriában próbálta ki magát. 

Tóth Milán: Milán az elsőosztály és a junior csoport 
összevonásából lett csoportban versenyzett. Gyakorlatilag a 
leggyorsabb pilóták versenytere ez. Elmondása szerint na-
gyon komoly megpróbáltatás ez egy fiatalnak, de ez a sport 
egyébként sem a pancsereknek való. Az utolsó két fordulón 
nem állt rajthoz, azonban az első 5 fordulón kivétel nélkül 
pontokat gyűjtött, ami nem elhanyagolható teljesítmény. Kí-
váncsian várjuk a folytatást. /Összetett 18.hely / 

 Gratulálunk a versenyzőknek az idei teljesítményükhöz, 
reméljük, hogy ha nehézségeik támadnak, esetleg a befekte-
tett energia nem látszik még megtérülni, soha nem felejtik el 
valójában miért is keveredtek bele ebbe a veszélyes ám még-
is nagyszerű, izgalmas és ugyanakkor hatalmas fegyelmet és 
koncentrációt követelő sportba. 

After Party
Mozgalmas hétvégék, izgalmas társaság. 

Az újszilvási motocross klub tagjai rendszeresen moto-
roznak a helyi pályán hétvégenként, ahová nagy szeretettel 
várjuk azokat, akik bármilyen érdeklődést mutatnak ezután 
az „őrült” sport után.  

Napról napra több ember ismer meg bennünket az inter-
netnek és a szájreklámnak köszönhetően, ami miatt szeren-
csére folyamatosan bővül a látogatóink száma. 

Augusztus hónap végén rendeztünk egy egész napos ren-
dezvényt ahol nagyjából 60 motoros volt jelen. Sok helyi 
lakos látogatott ki hozzánk, ami igazán bíztató és jó érzés 
nekünk.  

Nagyon jól sikerült ez a hétvége, büszkék vagyunk rá. 

„Külsős” segítséget nyújtott nekünk Bolyhos Zoltán, aki 
komoly nyereménycsomagokat ajánlott fel a leggyorsabb 
versenyzőknek (már nem először tette ezt.)

Köszönjük neki. 

Lázban égve várjuk, mit hoz nekünk a 2015-ös esztendő 
és azért dolgozunk, hogy minél nagyszerűbb és izgalmasabb 
hírekkel tudjunk szolgálni a jövő év elején.  

Találkozunk 2015-ben.  
ifj. Tóth József 

UMSE titkár

Motocross Egyesületi hírek
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A HAJT-A Csapat Egyesület hírei

Tisztelt Ügyfeleink!

A 2007-2013-as EU-s programozási időszak EMVA III. 
és IV. tengelyes beruházásainak végső elszámolási határideje 
közeledik. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. 
(XI. 19.) MvM (módosító) rendelete a HAJT-A Csapat Egye-
sület területén III. tengelyes vagy LEADER pályázatot meg-
valósító ügyfeleinket is érinti, amennyiben még nem zárult 
le fejlesztésük. 

Az említett rendelet több részletében módosítja az úgy-
nevezett Végrehajtási rendeletet (röviden: Vhr., illetve 
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet).  A teljesség igénye nélkül 
néhány elemre külön is felhívjuk a figyelmet. Lényeges vál-
tozás, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának végső 
határideje: 2015. május 31. 

Mint ismeretes, a Vhr. 24.§ (2) bekezdése kimondja, 
hogy „az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől 
számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel 
jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivé-
ve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, 
mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn 
belül kell az e rendelet 20. § (4) bekezdése szerint 80%-ban 
meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni.” Eh-
hez kapcsolódóan most a Vhr. 24. §-a kiegészül egy (2a) 
bekezdéssel: „Azon ügyfél, akinek a támogatási kérelme 
kapcsán a (2) bekezdésben foglaltak megsértése miatt a 35. 
§ (9) bekezdése szerinti szankció került alkalmazásra, vagy 
e szankció alkalmazásának lenne helye, de a műveletet a 
támogatási döntés közlésétől számított 24 hónapon belül 
megvalósította, 2015. március 31-ig benyújthatja utolsó 
kifizetési kérelmét és ennek megtörténte esetén a 35. § (9) 
bekezdése szerinti szankció nem alkalmazandó”.

A Vhr. 30. §-a építéssel járó tevékenység esetén előír 
több, az első vagy az utolsó kifizetési kérelemhez csatolan-
dó hiteles másolati dokumentumot (jogerős építési enge-
dély, jogerős használatbavételi engedély, jogerős létesítési 
vízjogi engedély, jogerős üzemeltetési vízjogi engedély, 
engedélyköteles út építése esetén a jogerős közlekedési ha-
tósági engedély, jogerős forgalomba helyezési engedély).                             

A Vhr. kiegészül egy 30/B. §-sal, amely szerint amennyiben 
az ügyfél az előbb említett dokumentumok közül az adott 
fejlesztésnél releváns okiratot az utolsó kifizetési kérelem-
mel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pó-
tolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély 
még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást 
a jogerős engedély egy példányának vagy hiteles másolatá-
nak benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig fel-
függeszti. 2015. szeptember 30. napját követően, a releváns 
okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vhr. közbeszerzéssel fog-
lalkozó rendelkezései is módosulnak, továbbá a 8/2014. 
(XI. 19.) MvM rendelet többek között módosítja még a 
112/2009. FVM („IKSZT”) rendeletet, a 122/2009. FVM 
(„LEADER”) rendeletet, a 76/2011. VM („LEADER”) ren-
deletet, a 99/2012. VM („LEADER nemzetközi”) rendele-
tet, a 11/2013. VM („LEADER térségek közötti együttmű-
ködés”) rendeletet, valamint a 35/2013. VM („LEADER”) 
rendeletet is.

A 8/2014. (XI. 19.) MvM módosító rendelet elérhető az 
alábbi linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/
MK14157.pdf

Tisztelt Ügyfeleink!

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) 
MvM rendelete alapján térségünk ügyfeleit érintő legfonto-
sabb változások a következők:

-  A LEADER TK3-as pályáztatást szabályozó 35/2013. 
(V. 22.) VM rendelet módosítása alapján a fejlesztéseket 
2015. március 31-ig kell megvalósítani és kifizetési kérelem 
legkésőbb 2015. május 31. napjáig nyújtható be.

-  A turisztikai pályázatokkal kapcsolatos 104/2013. 
(XI.14.) VM rendelet módosítása alapján az ügyfél a támo-
gatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köte-
les a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámol-
ható kiadásnak nem minősülő nettó elszámolható kiadások
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legalább 10%-ára vonatkozóan (első) kifizetési kérelmet be-
nyújtani. Akciócsoportunk területén a fejlesztéseket 2015. 
március 31-ig meg kell valósítani. Az utolsó kifizetési ké-
relmet a pályázat megvalósítását követő 6 hónapon belül, de 
legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani. 

Az 1/2014. (IX. 15.) MvM  módosító rendelet az alábbi 
linken érhető el:

http://www.umvp.eu/sites/default/files/mk14126.pdf

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

A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermek-
jóléti Központ Újszilvási Területi Iroda családgondozóiként 
idén is készültünk a karácsonyra, adományokkal és progra-
mokkal, melyhez nagyon sok segítséget kaptunk!

Az idei évben is közzétettük felhívásunkat az előző Kró-
nikásban, melyre sok felajánlás érkezett az újszilvási lakos-
ság részéről.

Örömünkre a Kerekerdő Óvoda Szülői Szervezete és 
az óvoda dolgozói is összefogtak annak érdekében, hogy 
ajándékgyűjtésbe kezdtek, azoknak a családoknak a részé-
re, akiknek szerényebb a karácsonyuk. Az ajándékok, játék- 
és ruhaneműk szép számmal érkeztek a Faluházába. Annyi 
ruhaneműt sikerült összegyűjtenünk, hogy 2014. december 
2-án a Művelődési Ház Nagytermében kb. 30 ember rész-
vételével karácsonyi turkálót rendezhettünk. Az itt kipakolt 
ruhák ingyenesen elvihették azok, akik ellátogattak az ese-
ményre. 

A felajánlásokból továbbá a két szolgálat gondozott csa-
ládjainak készítettünk csomagokat, melyben volt gyermek-
ruha, könyv, játékok, használati eszközök. Ezeket a hónap 
végén személyesen jutattunk el a családok számára.

2014. december 10-én tartottuk karácsonyi kézműves 
foglalkozásunkat, melyre a falu gyermekeit vártuk. 

A program során a fő célunk a Faluháza fenyőfájának 
feldíszítése volt, a gyermekek által készített karácsonyfadí-
szekkel. A kicsik igazán kitettek magukért, büszkén díszítet-
ték fel a fát, készítettek ajándékokat, melyet haza is vihettek. 
A délután folyamán igazán jó karácsonyi hangulat kereke-
dett: zenével, szendviccsel, teával és szaloncukorral. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, mindazoknak, 
akik támogattak bennünket és részt vállaltak abban, hogy 
meglepetést szerezhettünk sok család és gyermek részére!

Ezúton kívánunk békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendőt!

Antal Viktória és Gál Tünde
családgondozók

Kiskarácsony, Nagykarácsony…
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Hozzávalók / 4 adag

500 g csiperkegomba
900 g pulykamell
300 g aszalt szilva

5 dl vörösbor (2 pohár)
2 ek napraforgó olaj

só ízlés szerint
bors ízlés szerint

Elkészítés:

A pulykamellet vékony szeletekre vágjuk, megsózzuk, 
majd aszalt szilvával megtöltjük, és pálcikával felszúrjuk. 
Serpenyőben kevés olajon, kis víz hozzáadásával megpárol-
juk.

A maradék aszalt szilvát is a húsok mellé tesszük, és kis 
vörösborral felöntjük. Hozzáadjuk a felszeletelt csiperke-
gombát, és addig főzzük, amíg a mellé helyezett aszalt szilva 
besűríti a vörösboros gombás szószt.

Főtt rizzsel vagy burgonyakrokettel tálaljuk. Ne hagyjuk 
az ételt felügyelet nélkül, mert az aszalt szilva könnyen meg-
éghet! A párolás alatt pótoljuk a vizet!

Hozzávalók:

Tészta
40 dkg liszt
1 sütőpor

10 dkg porcukor
4 tojássárgája

1 Rama 
Töltelék

40 dkg darált dió
30 dkg porcukor

4 tojásfehérje
10 dkg savanykás lekvár 

Tetejére
10 dkg étcsoki

Elkészítés:

Az alapanyagokból rugalmas tésztát gyúrunk. Kosárka 
formákat bélelünk ki a tésztával, majd lekvárral megkenjük 
és tölteléket kanalazunk bele. A darált diót elkeverjük a cu-
korral, majd a tojáshabot hozzákeverjük. Előmelegített sütő-
ben szép pirosra sütjük. Ha kihűltek, kiemeljük a formából, 
majd csokival bevonjuk a tetejét. Erre lehet raknunk még fél 
diókat, vagy gyöngycukorkát.

KARÁCSONyI RECEpTEK

Diós kosárkaAszalt szilvás pulykamell vörösboros 
gombaszószban

A falu karácsonyfája
Idén Vincze József gyönyörű fenyőfája varázsolja az ünnep hangulatát 
a Hivatal és a Faluháza közötti térre. Köszönjük az Önkormányzat és a 

lakosság nevében is felajánlását! 
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Kovács Szilvia – Karcag alpolgármestere és ötletgazda 
– 2012-ben hirdette meg a mára már mozgalommá vált, kis-
kertek népszerűsítését célzó versenyt. A program célja, hogy 
az egykor hagyományos ház körüli fenntartható, vegyszer-
mentes gazdálkodás újra népszerű legyen. A kiskert-műve-
léssel növeljük önellátóságunkat amellett, hogy környeze-
tünket is védjük.

Idén az ország 18 megyéjéből és határon túlról, 128 tele-
pülésről összesen 1447 kertnevezés történt. A helyi nevezé-
sek begyűjtése, lezárása, majd a kertek helyi zsűrizése után 
megtörténtek a kategóriák első és második helyezettjei közül 
kiválasztott kertek jelölése az országos - Magyarország leg-
szebb konyhakertje–díjra.

Újszilvásról az első két helyezettet nevezte be a zsűri a 
versenybe.

„A legszebb konyhakertek” című országos program díj-
átadó ünnepségét december 21-én, pénteken kora délután 
tartották a Földművelésügyi Minisztériumban. Az országos 
zsűri 44 kertnek ítélt oda országos díjat, amelyet a gratuláló 
oklevél mellett Györfi Sándor karcagi Munkácsy-díjas szob-
rász, érdemes művész bronzból készült kisplasztikájával ju-
talmaztak. 

Ismét országos díjazott az újszilvási kertek között

Nagy örömmel újságolhatjuk az újszilvási lakosoknak, 
hogy a 44 országos elismerésben részesült kert között sze-
repelt Gulyás Józsefné kertje is. Az oklevelet Dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter és Kovács Szilvia a prog-
ram ötletgazdája adta át és gratulált személyesen a díjátadón.

Ezúton gratulálunk mi is Gulyás Józsefnének és párjának, 
Vass Jánosnak kiemelkedő eredményükért és továbbra is 
biztatunk mindenkit konyhakertjének gondozására, művelé-
sére, hiszen a lehetőség mindenki előtt ott áll!

Községi Önkormányzat

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tisz-
teletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társa-
dalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. A Magyar 
Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezé-
sére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezése-
képpen, rendeletet alkotott jubileumi köszöntésükről.

A Kormány a Magyar Köztársaság nevében köszönti 
a 90. a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon 
bejelentett lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú 
szépkorú személyeket. 

A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár, 
amely teljesen független a szépkorú személy egyéb ellátá-
saitól.

A polgármester illetve a jegyző a szép korú személlyel 
egyeztetett időpontban gondoskodik a személyes köszöntés-
ről, és ennek keretében a jubileumi köszöntésről szóló okirat 
átadásáról. Ha a szépkorú személy személyes köszöntésre 
nem tart igényt, az okiratot postai úton küldik meg a részére.

Szépkorúak köszöntése

Idén a településen Fülöp Jánosné töltötte be 95. életévét, 
akit a család kérésére Újszilvás Önkormányzata is köszönt-
hetett.

Sok Boldog Születésnapot kívánunk neki még nagyon so-
káig!
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek

2013. december 6-tól 2014. december 1-ig

Fuith László
Magyar József Hunor

Ujvári Balázs
Borsányi Brigitta

Németh Milán
Fehér Nóra

Dudás-Víg Alexander Rómeó
Fehér Botond
Katona Máté

Balogh Bíborka Dóra

Józsa Kitti Dorina
Nagy Krisztián Ferenc

Zala Domonik
Horváth Vanessza Zoé

Burka Hanna
Molnár Dávid

Darázs Maja Andrea
Kalderás Dzsenifer Katalin

Fehér Eszter Mária
Szarvas LucaGratulálunk!

Urbán Attila – Szabó Rita
Gergely László – Somosi Erzsébet
Szerencsés Gergő – Bónis Mónika

Szarvas Tibor – Túróczi Tímea

Moravszki György István – Tóth Gyöngyi
Végh Ottó Péter – Mucs Andrea

Salacz Gábor – Szilágyi Gabriella

Házasságkötések
2013. december 6-tól 2014. november 28-ig

Sok boldogságot kívánunk!

2014-es Fríz Ló Tenyészszemle és Show műsor

A Fríz Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete minden 
évben megrendezi az éves tenyészszemléjét. Idén a rendez-
vény időpontja 2014. augusztus 23-a volt. A kissé szélsősé-
ges időjárás ellenére szép számú közönség jelent meg, akik 
mind kíváncsian várták az idei Fríz állomány bemutatását és 
izgatottak voltak a hatalmas show műsor előtt.

A Fríz szemlén 30 lovat vonultattak fel a Fríz tulajdono-
sok. Kilenc kategóriában bíráltak a holland bírók, 14 Pré-
miumot osztottak ki és hét kategória különdíj került jogos 
tulajdonosához. 

A szemlén méretette meg lovait Jan Hendrik Meijerink 
is, aki 2005. óta él településünkön és több éve foglalkozik 
fríz és más fajta lovak tenyésztésével.

Örömmel újságoljuk a kedves Olvasóknak, hogy Jan 
Hendrik Meijerink két lova is magas elismerésben része-
sült a tenyésszemlén.

A 2012-es év tenyészkancája Klaske M. megkapta a 
Sztár minősítést (ez ebben a korban nagyon szép elismerés), 

a 7 éves és idősebb star kancáknál pedig 1-es Prémiumot ka-
pott Ulrike C. nevű lova ( a képen ), ami Magyarországon 
ebben a kategóriában a legjobb fríz lovat jelenti. 

Ezúton is gratulálunk Neki és családjának gyönyörű lo-
vaikhoz és eredményeikhez.

Községi Önkormányzat
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Elhunytak
2013. december 6-tól 2014. december 11-ig

Hreskó Anna
Farkas Brigitta
Józsa Sándor
Erős Margit

Farkas László
Kispál János

Spingár Lajosné Kerepesi Margit
Baumann Mihály

Fejes Sándor
Ádám Györgyné Mikus Irén

Kazinczi János
Fehér András
Bende János

Kis Pál
Józsa Tibor

Petromán Gyuláné Tóth Sára
Rigó Jánosné Varga Anna

Miskolczi László
Kecskés Sándor

Dudás-Vig Józsefné Bakán Ilona
Kovács Mihály
Bozsó Sándor

Fülöpcsei János
Szlezákné Pintér Tünde

Dudás Andrásné Nagygyőr Eszter
Tóth Lajos Sándor

Fehér László Sándorné Kiss Erzsébet
Mali Tamásné Varga Ibolya Erzsébet

Szigeti Tibor
Barad József

Barta Lajos Dezső
Tatár Imre

Árvai József Jánosné Nyúzó Juliánna
Tunkel János

Kenderes Istvánné Bencsik Mária
Darázs Józsefné Barad Julianna
Harkai Antalné Ádám Erzsébet

Tóth István
Horváth Attila Endre
Dr. Abonyi Kálmán

Raeymakers Jan Maria August

Őszinte részvétünk!

„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 8. 
évfordulójára

Szerető élettársa Szűcs Istvánné

Drága Édesapám,
ki már nem lehetsz velem,

arra kérlek mégis,
fogd a két kezem.

Messzi távolból, vigyázó szemeid
vesd le néha rám,

ó bárcsak minden gondomat,
örömömet még elmondhatnám.

Hiányzol nagyon, 
s mit nem mondtam ki soha még,

szerettelek, szeretlek,
hiányod bennem mardosva ég.
Ha majd egyszer, eljön az idő,

s újra láthatlak Téged,
átölellek, hogy hallhassam minden szívverésed.

/Korbel Zsuzsanna/

Gyász köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik Kazinczi János temetésén részt vettek,
virággal búcsúztak és gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Tóth családra emlékezünk

Addig vagyok boldog, míg van aki szeret,
aki ha baj van, megfogja a kezem.

Hogy milyen fontosak voltatok nekem,
csak azóta tudom, mióta nem vagytok velem.

Fajó szívvel emlékezünk
Gúti pál

halálának 3. évforduló-
jára.

Leányod Liza és unokáid
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Dr. Egressy Gábor 1992.-től kezdődően, közel 23 éven 
keresztül volt településünk háziorvosa. Munkájába szívét lel-
két beleadta, hivatásának élt. Nagyon a szívén viselte az idő-
sek gondozását, szeretettel, tisztelettel és odaadóan végezte 
munkáját. Mindemellett a falu sorsát és a közéleti dolgokat is 
a szívén viselte, Újszilvás Község Önkormányzatától 2013. 
augusztus 20-án „Újszilvás Község Egészségügyéért„ Kitün-
tető Díjat kapott.

Doktor Úr! Ezúton is köszönjük az itt töltött éveket, az 
áldozatos munkáját, amit nap mint nap a betegek ellátásának 
javítására szentelt. 

Ennyi itt eltöltött aktív év után, mindenki újszilvásiként 
tekint Doktor Úrra és bárhová is sodorja a sors, mi mindig 
visszavárjuk hozzánk.

Az Önkormányzat és a Település lakossága nevében kívá-
nunk Neki és kedves feleségének jó egészséget és sok örömöt 
további életükben.

Eljött az idő, kinek örömére, vagy bánatára, pályámat 
december végén befejezem. Megöregedtem, nyugdíjba vo-
nulok, betegségem miatt én is „orvosra” szorulok.

1992. február 1-én főorvosként kerültem Újszilvásra. 42 
évet töltöttem egészségügyben, mindezt három munkahe-
lyen.

Nehéz, de szép volt az itt eltöltött életszakaszom, szeret-
tem a munkámat. Vidéken az iskolaigazgató, a pap és az or-
vos, akkor válik jó emberré, ha elmegy vagy meghal. Az idő 
múlása megszépíti az eseményeket, senkire nem emlékezem 
rosszallóan. Akinek nem tudtam „jó orvosa” lenni, annak kí-

Búcsúzunk Dr. Egressy Gábor háziorvosunktól

Tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba

BÚCSÚZOM…

vánom, találja meg utódomban, … akinek szakmailag és a 
magánéletben is sok sikert kívánok.

Két fontos dolog, amit az életem során Újszilvástól kap-
tam: a munkalehetőséget kihívásokkal és a feleségemet. A 
jó hírnév azt mondják sokat ér. Én nem vágyom rá, inkább, 
akik szerettek emlékükben őrizzenek meg. Örülök, hogy a 
községben tölthettem ezt a közel 23 évet, munkatársaimnak 
megköszönöm segítő együttműködését.

Minden volt betegemnek jó egészséget kívánok!

Szeretettel és üdvözlettel:
Dr. Egressy Gábor háziorvos
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-szájhigiénés tanácsadás
-szűrővizsgálat

-ínygyulladás kezelése
-barázdazárás

-esztétikus tömés
-fogkőeltávolítás
-gyökérkezelés

-incisio
-foghúzás
-sebellátás

-beutalók, igazolások,szűrőlapok kiadása

Magánrendelésünk igény szerint kedden és pénteken lá-
togatható, bejelentkezés alapján.

  Tisztelettel: Dr. Kun Tamás fogorvos
Feldman Júlia klinikai fogászati higiénikus

Tisztelt Újszilvási lakosok!
A fogászati rendelés ideje továbbra is:

hétfő: 12-20 óráig
szerda: 8-16 óráig

csütörtök: 12-20 óráig .

A kezelés előjegyzés alapján történik. Bejelentkezni sze-
mélyesen és telefonon is lehetséges. Amennyiben a telefonos 
bejelentkezést választják ,kérjük vegyék figyelembe,hogy 
kezelés közben nem mindig tudjuk felvenni a telefont,ezért 
előfordulhat,hogy a hívással többször is próbálkozni kell.

A sürgősségi ellátás (fájós fogak tünetmentesítése) ren-
delési időn belül időpont nélkül is igénybe vehető. Ilyen est-
ben arra kérjük Önöket,hogy a nagy betegforgalom miatt, a 
rendelés elejére érkezzenek,hogy a rendelési idő végéig az 
időpontos és a sürgősségi esteket is el tudjuk látni.

Térítésmentesen igénybe vehető kezelések:
-konzultáció

Fogorvosi tájékoztató

Tisztelt Újszilvási lakosok! 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2015. ja-

nuár 5-től Dr. Egressy Gábor doktor úr nyugdíjba vonulása 
miatt Dr. Komonyi Éva háziorvos szakorvos biztosítja köz-
ségünk felnőtt háziorvosi ellátását.

A felnőtt háziorvosi rendelés helye nem változik, to-
vábbra is az Újszilvás, Alkotmány utca 66. szám alatt lát-
ják el a kedves betegeket.

A rendelési idő az alábbiak szerint változik:
 Hétfő:  8:00-12:00 óráig
 Kedd:  8:00-12:00 óráig
 Szerda:  8:00-12:00 óráig
 Csütörtök: 13:00-16:00 óráig
 péntek:  13:00-16:00 óráig

A várakozási idő csökkentésének céljából előjegyzés 
alapján is történik majd betegellátás. 

Előjegyzésre időpontot a 06 53/ 789-799 –es vezetékes 
telefonszámon vagy a 06 30/ 576-4676- os mobiltelefon-
számon, valamint személyesen a rendelőben lehet kérni.

A hétfői, a keddi és a szerdai délelőtti rendelés esetén 
a betegellátás az alábbiak szerint alakul:

 8:00 -  8:30       Receptek felírása, vérnyomás-, vércu-
kormérés, injekciózás

 8:30 - 10:00      Akut betegek ellátása
10:00 – 12:00     Előjegyzett betegek ellátása – krónikus 

betegek gondozása
A csütörtöki és a pénteki délutáni rendelés esetén a 

következők szerint alakul:
13:00-  13:30       Receptek felírása, vérnyomás-, vércu-

kormérés, injekciózás

13:30 - 15:00       Akut betegek ellátása
15:00 – 16:00      Előjegyzett betegek ellátása – krónikus 

betegek gondozása
Tekintettel arra, hogy keddi naponként Dr. Komonyi Éva 

a ceglédi Toldy Ferenc Kórház Sürgősségi osztályán is be-
tegellátást végez, doktornőt Dr. Ipolyi-Topál Gitta Margit 
háziorvos szakorvos helyettesíti majd ezeken a napokon. 

Előreláthatólag 2015. március 31-ig Dr. Komonyi Éva 
még helyettesítési feladatot lát el a ceglédi XIV. sz. felnőtt 
háziorvosi körzetben, ezért kérjük hívásokat csak indokolt 
esetben vegyék igénybe ezen átmeneti időszak alatt. Szíves 
megértésüket köszönjük!

A rendelőben történő vérvételre továbbra is lehetőség 
lesz szerdánként 7:00-8:00 óra között.
A rendelő elérhetőségei megváltoznak:

A rendelő telefonszáma- rendelési
 időben hívásbejelentés: 06 53/ 789-799
A rendelő fax-száma:  06 53/ 788-944
Szolgálati mobiltelefonszám- rendelési időn 
kívül hívásbejelentés:   06 30/ 576-4676
E-mail cím: rendelo.ujszilvas@gmail.com
A háziorvosi ügyelet elérhetősége,az ügyeleti ellátás he-

lye, ideje nem változik: 
Telefonszám: 06 29/ 440-074, 
Helye: Tápiószele, Jókai u. 1. , 
Ideje: hétköznaponként: 16:00-8:00 között, 
hétvégenként: 00:00-24:00-ig.

Községi Önkormányzat

Új háziorvos településünkön
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Háziorvos:

2015. január 5-től: 
Dr. Komonyi Éva
Tel: 06 53/ 789-799,  06 30/ 576-4676

Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66.

Rendelési idő: 
Hétfő:    8:00-12:00 óráig
Kedd:    8:00-12:00 óráig
Szerda:      8:00-12:00 óráig
Csütörtök: 13:00-16:00 óráig
Péntek:  13:00-16:00 óráig
Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is az Orvosi 
Rendelő udvarán elhelyezett táblán látható!

Ügyelet:  

Telefonszám: 06 29/440-074
Helye: Tápiószele, Jókai u. 1.
Ideje: hétköznaponként: 16:00-8:00 között,
           hétvégenként: 00:00-24:00-ig.

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

Házi gyermekorvos:

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

Rendelési idő: 

hétfő:                 8-11 Tápiógyörgye
kedd:                  8-11 Újszilvás  12-13 Tápiógyörgye
szerda:               8-11 Újszilvás   12-13 Tápiógyörgye
csütörtök:          8-11 Tápiógyörgye
péntek:               8-11 Újszilvás  13-14 Tápiógyörgye
 
Egészséges rendelés, tanácsadás: 
péntek:                 11-12 Újszilvás
csütörtök:            11-12 Tápiógyörgye

Tanácsadásra (védőoltásra, szűrövizsgálatra), és a 
tápiógyörgyei délutáni rendelésre érkezőket  kizárólag 
az előzetes bejelentkezés során egyeztetett időpontban 
fogadjuk. A várakozási idő csökkentése céljából a jö-
vőben szeretnénk elérni, hogy a beteg gyerekek is elő-
re egyeztetett időre érkezzenek. Időpontot a 06 20 530 
5014 telefonszámon, vagy személyesen kérjenek.

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

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 rende-
lést 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

2013. július 1-vel elindult Cegléden a CED-DENT 
FOGÁSZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.-nél az 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:
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ügyelet, amely teljes körű fogászati ellátást takar.
 
A szolgáltatás térítéskötelesen, minden szombat, va-
sárnap és ünnepnap 10:00 órától vehető igénybe.
 
Cím:
CED-DENT FOGÁSZAT
2700 Cegléd
Szabadság tér 2.
 
telefon: 53/318-259
mobil: 30/978-4002

Terhességi Nőgyógyászat: 

Kizárólag gyerekágyas és állapotos nők részére!
Dr. Danis Dávid
Minden hó negyedik szerdáján 12.30-tól!

Védőnő és terhes-tanácsadás:

Kengyelné Agócs Marianna
Telefon: 06 70/ 324-3388

Rendelés:
Szerda:    13.00 – 16.00
Péntek :     8.00 – 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 In-
ternet elérhetőség esetén kísérjék figyelemmel honla-
punkat, 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 Sipos Nikolett
Pénztár /13 mellék  Korpácsi Dóra  
ÚJKOM Kft.  /13 mellék Birinyiné Éder Edina
Járási ügysegéd /14 mellék Nagy Péter
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

Óvoda Konyha

2768 Újszilvás, Szent István u. 2.
Telefon: 06-53 / 387-027

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 Gyer-
mekjóléti Központ Újszilvási kirendeltsége:
2768 Újszilvás, Szent István utca 4. 
Telefon: 06-53/ 387-001     /17 mellék
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Antal Viktória (gyermekjóléti szolgálat):
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:  08.00 – 12.00
Kedd:  13.00 – 16.00
Szerda:  08.00 – 12.00 
  16.00 – 18.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek:  10.00 – 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 bűncselekmé-
nyek észlelésével kapcsolatosan, valamint kóbor és 

veszélyes ebekkel, továbbá illegális szemétlerakással 
kapcsolatos operatív intézkedések okán is közvetlenül 
hívható! A feladatot időarányosan felosztva Árva Ist-
ván, Hajnovics István és Vágány László látják el.

Falugazdász:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Falugazdász Iroda
Dudás László
Tel.: 06 30/ 387-0894 , 06 20/ 242-6562
        06 53/ 312-077 , 06 53/ 500-649
Ügyfélfogadás: 2014. május 21-től visszavonásig
Szerda:   8.00 – 12.00
az újszilvási Polgármesteri Hivatalban

Állatorvos: 

Hétvégi (péntek délutántól) és ünnepi (ünnepet meg-
előző nap délutánjától) állatorvosi ügyelet a Polgár-
mesteri Hivatal kapujára van kifüggesztve.

Ellátó 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, méh-
vándorlás bejelentéshez, vágóállat szállításakor kiegé-
szítő hatósági állatorvosi igazolás kiállításához, állami 
támogatásokhoz (szarvasmarha, méh, stb.) szükséges 
állatorvosi igazolások kiadásához!

Ünnep-közelben

Emberbe néz a szeretet,

vigaszt csak szívében lát.

Hull a hó, szűz fehérsége

betemeti az éjszakát.

/Dudás Sándor/
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