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Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 
Kedves Olvasókat.

Pályázatainkról, fejlesztéseinkről, önkormányzati 
döntéseinkről, közéleti eseményekről szeretném 
első kézből tájékoztatni Önöket. 

Örömmel tájékoztathatom Önöket arról, hogy köz-
ségi önkormányzatunk VEKOP-os pályázata, ame-
lyet vállalkozási övezet kiépítésére adott be sikeres 
volt. Önkormányzatunk 44 millió forintos támo-
gatási összeget nyert, arra vonatkozóan, hogy 
mintegy 3,8 hektáros vállalkozási övezetbe bevo-
nandó területet közművesítsen. A projekt keretén 
belül a tervezett vállalkozási területen, (mely terü-
let egyébként a naperőművet veszi körül) mintegy 
250 folyóméter, 3 méter szélességű úthálózat kerül 
megépítésre. A belső úthálózat megépítése mellett 
egy elektromos fejlesztés is megvalósul, amelynek 
következtében egy 3*125 A-os trafó elhelyezése 
is meg fog történni, valamint egy komoly teljesít-
ményű földgázvezeték épül ki, földgázvételi lehe-
tőséggel.Mindemellett természetesen ivóvíz lekö-
tési csonkok, valamint csatorna lekötési csonkok is 
kerülnek megépítésre, s a leendő ipari vállalkozási 
övezet területének jórészét napelemes kandeláberek 
fogják megvilágítani. A községi önkormányzat ezen 
beruházás eredményeképpen további vállalkozások 
Újszilvásra települését kívánja egyrészt elősegí-
teni, másrészt támogatni. Természetesen, ha ez az 
infrastrukturális fejlesztés elkészül, valamint majd 
a 4-es autóútnak az Abonyt elkerülő szakasza is két-
szer kétsávossá válik, a vállalkozások számára je-
lentősen vonzóbbá válhat az országos főútvonaltól 
mindössze 8 kilométerre fekvő Újszilvás, és ennek 
ipari vállalkozási új övezete. A fejlesztés további 
stabilitását jelentheti a település munkahelyeinek, 

nem beszélve arról, hogy a munkahelyek növeke-
dése pedig a település megtartó erejét tudja majd 
erősíteni tovább. 

Arról is örömmel számolhatok be, hogy a Földmű-
velésügyi Minisztériumba benyújtott 1 ha-os kaj-
szibarackos létesítésére vonatkozó önkormány-
zati pályázat szintén sikeres volt. A mintegy 7,5 
millió forintos beruházás eredményeképpen 1 ha-os 
bekerített, modern öntözőtechnológiával ellátott 
kajszibarack ültetvény kerül megépítésre, 2018. 
április végéig. A pályázat keretében, mélyfúrású 
kút fúrásával, csőbúvár szivattyú elhelyezésével 
modern automata öntözés és tápoldatozó rendszer 
fog megvalósulni, biztosítva azt, hogy minél jobb 
minőségű és minél hatékonyabb ültetvény készül-
hessen el. Az ültetvény az általános iskolásoknak 
és óvodásoknak bemutatóhelyként is fog szolgálni, 
hiszen nem árt, ha tudják, hogy milyen termesztés-
sel kerülhet az asztalra kiváló minőségű gyümölcs. 
A beruházás az Arany János utcában valósul majd 
meg, ahol az önkormányzat a meglévő fél hektáros 
területéhez, további fél hektárt vásárolt, amelynek 
vételárát is el tudja majd a pályázatban számolni. 

Önkormányzatunknak a megteremtett értékek fenn-
tartása is komoly költséget jelent folyamatosan. 
Ennek egy jeles példája, hogy a természeti és kör-
nyezeti értékeket tükröző, tartalmazó tanösvényi 
táblák felújítása a közelmúltban megtörtént, s a 
10 tanösvényi ponton található tábla felújítása több 
mint 300 ezer forintjába került az önkormányzatnak. 
A fa keretek felújításra, átfestésre kerültek, azonban 
a nyomtatott táblák új táblákra kerültek lecserélésre, 
hiszen azok már több mint 10 éve készültek, s na-
gyon elhasználódtak. Mindenkinek ajánlom szíves 
figyelmébe, hogy járja be ezt a 10 tanösvényi pontot 

Első kézből…

Településünk közügyeiről néhány gondolatban
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a családdal, és olvassa el a rajta található adatokat, 
információkat, nézze meg a képeket, nagyon-na-
gyon hasznos információkat tudhat meg belőle. Egy 
családi helyi kirándulás keretén belül, vagy egy ke-
rékpározás keretén belül egy nagyon jó kis progra-
mot szolgálhat Önöknek. 

Folyamatban lévő beruházásaink közül megem-
líteném, hogy természetesen folyik az iskola szige-
telése és most már láthatjuk is az általános iskola 
új színét a parókia oldalán. Úgy reméljük, hogy ez, 
az iskola vezetésével közösen kiválasztott szín egy 
szép ékes hatást fog nyújtani, s illeni fog az intéz-
ményhez. Mindenképpen azt mondhatom, hogy ki-
váló minőségben készül a szigetelés és maga a szín 
felvitele is, s így már nem csak a jó minőségi nyí-
lászárók jelentenek minőségi tárgyi feltételt majd az 
oktatáshoz. 
Emellett a beruházás mellett az uszoda építkezése is 
ütemesen halad, és láthatjuk, hogy a felszínen meg-
jelent az öltöző épülete, amely kiszolgálja az uszoda 
leendő fedettcsarnokának létesítményét. 

Önkormányzatunk a beadott pályázat alapján 
szociális tűzifa keret tekintetében 197 erdei köb-
méter tűzifát nyert, melynek igénybevételének 
részletes feltételeit helyi rendeletében fogja ismé-
telten megalkotni a Képviselő-testület. A rendelet 
megalkotását követően az igénybevételi lehetőséget 
meg fogja hirdetni a hivatal.Hozzávetőleg 15%-os 
saját erejét kell hozzá tennie az Önkormányzatnak a 
tűzifa beszerzéséhez.

Az önkormányzat az idei évben várhatóan kedvez-
ményes árú tűzifa értékesítést nem tud biztosítani 
a  lakosság számára. Az előző években Romániából 
vásárolta az önkormányzat az értékesítésre szánt tű-
zifát, azonban az idei évben az előzetes tájékozódá-
sok szerint Romániában is olyan magas a tűzifa ára, 
hogy azt nem érdemes megvásárolni, hiszen annak 
kedvezményes áron történő továbbértékesítésére 
nincs lehetőség. Kérjük mindenki időben figyel-
jen oda a tüzelőjének a beszerzésére tüzépektől, és 
egyéb helyekről, s saját érdekében győződjön meg 
arról, hogy amikor egy mázsát vásárol, akkor az, va-
lóban 100 kilogramm legyen. 
Sajnálatos dologról is számot kell, hogy adjak az 
Önök számára, mégpedig a helyi Takarékszö-
vetkezet bezárásáról, mely tény előtt mindenki 
értetlenül áll. Miután a rossz hírt megtudtuk a ta-
karékszövetkezet alkalmazottaitól, kerestük a ta-
karékszövetkezet vezetését, akik személyesen el-
jöttek az önkormányzathoz és számot adtak arról, 
hogy kettő takarékszövetkezetet zártak be itt a Tá-
piómente közelségében, mégpedig Szentlőrincká-
ta és Újszilvás településeken. Véleményük szerint 
ezek a racionalizálási lépések sajnos indokoltak 
voltak a Mátra Takarékszövetkezet életében, a te-
lepülés részéről azonban értetlenül állunk azelőtt, 
hogy pusztán lakosságszámi adatok alapján zárták 
be a két legkisebb lakosságszámmal rendelkező te-
lepülés fiókjait. Amikor a takarékszövetkezet elnö-
ke itt járt, elmondta, amennyiben az önkormányzat 
át vitte volna a számlavezetését a takarékszövetke-
zethez, abban az esetben sem tudták volna a fiókot 
megmenteni, mert a takarékszövetkezeti igazgató-
tanács döntése már megszületett, s ezek után már 
nincs visszalépés. Mindemellett az önkormányzat, 
természetesen nem tetszését fejezte ki az elnök ré-
szére amiatt, hogy a fiók bezárásáról már csak utó-
lag, eldöntött tényként értesült, s nem volt alkalma 
esetlegesen tárgyalást folytatni arról, hogyan, mi-
lyen módon lehetne elkerülni a településen a fiók 
bezárását. Sajnos a nemtetszés kinyilvánítása sem 
változtat a tényeken. A fiókot egyébként meghatá-
rozatlan ideig zárták be, s a későbbiekben még az 
is elképzelhető, hogy újra kinyitásra kerül majd. 
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Mindenki számára ismert okoknál fogva, a házi-
orvosi szolgálat tekintetében jelenleg tartós he-
lyettesítés áll fenn. Önkormányzatunk figyelemmel 
kíséri a háziorvosi szolgálat kérdéskörét és várha-
tóan a következő Krónikásban már részletesebb 
tájékoztatást tudunk adni annak jövőbeni sorsáról. 
Mindenekelőtt azonban, már most külön köszönet-
tel fordulunk dr. Szoboszlay Árpád háziorvos felé, 
aki erőn felül igyekszik a háziorvosi szolgálat he-
lyettesítését a lehető legteljesebben ellátni. 

S végül, de nem utolsó sorban nagyon sok sze-
retettel és tisztelettel hívom és várom a Tisztelt 
Lakosságot az 1956-os forradalom és szabadság-
harc emlékére megrendezendő községi ünnepsé-
günkre, amelynek keretén belül valamennyi je-
lenlévő megtekintheti az ünnepélyesen átadásra 
kerülő óvoda konyhai eszközök, berendezések be-
szerzésének beruházását, a felújított óvoda kony-
hát, valamint az óvodás gyermekeink által haszná-
landó új óvodai étkezőt. 

Kérem Önöket, jöjjenek el, nézzék meg, és bizo-
nyosodjanak meg arról, milyen körülmények között 
lehetnek a továbbiakban, hol étkezhetnek az óvodás 
gyermekeink. A beruházás megvalósulása egy sok-
kal kulturáltabb megoldást biztosít az óvodás gyer-
mekek étkeztetése számára, hiszen a továbbiakban 
már nem ott fognak étkezni, ahol alszanak. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradok tisz-
telettel: 

dr. Petrányi Csaba 
polgármester

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS
Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Újszil-
vás Község Önkormányzata 2017. szeptember 11-i 
testületi ülésén döntést hozott arra vonatkozóan, 
hogy az idei évben is csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 
A döntés értelmében Újszilvás Község Önkormány-
zata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
megbízott Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel 
együttműködve, az esélyteremtés érdekében a hát-

rányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felső-
oktatásban való részvételének támogatására, ezennel 
pályázatot hirdet 2018. évre, 

	 -felsőoktatási	hallgatók	részére	a	2017/2018	
tanév	második,	 és	 a	2018/2019	 tanév	 első	 félévére	
vonatkozóan	(„A”	típusú	pályázat),
	 -felsőoktatási	tanulmányokat	kezdeni	kívánó	
fiatalok	számára	(„B”	típusú	pályázat).
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A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű tá-
mogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: 
 (1) A települési önkormányzatok által 
nyújtott támogatás. (Az önkormányzat a határidőn 
belül benyújtott formailag megfelelő pályázat elbírá-
lása alapján a pályázót minimum 1000.-Ft/hó össze-
gű támogatásban részesíti, vagy a támogatási igényét 
elutasítja.)
 (2) A megyei önkormányzatok által nyúj-
tott támogatás, (A megyei önkormányzat tetszőleges 
összeggel kiegészítheti a települési önkormányzati 
forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. 

(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
 (3) Intézményi támogatás (Emberi Erő-
források Minisztériuma által nyújtott támogatás
(intézményi ösztöndíjrész, mely megegyezik az ön-
kormányzati támogatás mértékével, de a 2017. évi 
fordulóban max. 5.000.-Ft/fő/hó volt.)

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. 
(III.26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján 
kizárólag a települési önkormányzat területén állan-
dó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek, mely 
tényt a pályázónak a lakcímkártyájával igazolnia 
kell.

„A” TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallga-
tói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hall-
gatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. 
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatá-
si intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. 
tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév má-
sodik féléve és a 2018/2019. tanév első féléve).

A pályázat kötelező mellékletei: 
 
a)  A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. 
 tanév első félévéről. 

b)  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c)  A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok:
 - A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban élők esetleges betegségére vonatkozóan 
   orvosi igazolások, szakvélemények másolata, 
 - Kollégiumi és albérleti elhelyezés esetén nyilatkozat a fizetendő díj havi összegéről,
 - Költségtérítéses finanszírozási forma esetén nyilatkozat az 1 félévi költségtérítés összegéről. 

d)  A pályázóval egy háztartásban élők számáról, adatairól nyilatkozat.
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„B” TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

illetve

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt még nem nyert 
 érettségizettek;

és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2018/2019 tanév-
ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben tényle-
gesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama: 3*10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. tanév, a 
2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév.

A pályázat kötelező mellékletei: 

1.) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2.) A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok:
 -A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban élők esetleges betegségére vonatkozóan or-
   vosi igazolások, szakvélemények másolata.

3.) A pályázóval egy háztartásban élők számáról, adatairól nyilatkozat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 - a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állomá-
    nyú hallgatója,
 - doktori (PhD) képzésben vesz részt,
 - kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben 
   vesz részt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 07.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a  http://www.
emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internet címen, illetve a polgármesteri hivatal titkárságán.
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FIGYELEM!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek el-
érése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben 
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhat-
nak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó bir-
tokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói 
regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges 
a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot 
minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését köve-

tően, a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláír-
va az önkormányzat polgármesteri hivatalának 
titkárságán kell benyújtaniuk a pályázóknak.A 
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. 
A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban 
nem vesznek részt.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2017. II. félévi adók 
pótlékmentes megfizetésének határideje 2017. 
szeptember 15-e volt. Kérem azon Adózókat, akik 
adófizetési kötelezettségüknek még nem tettek ele-
get, hogy adóhátralékukat mihamarabb rendezzék. 
Amennyiben a tartozásukat egy összegben nem 
tudják megfizetni, úgy lehetőség van Adóhatósá-
gomnál fizetési könnyítést: részletfizetést, fizetési 
halasztást kérni. A fizetési könnyítésekkel kapcso-

Tisztelt Adózók!

latban szíveskedjenek Mészáros Annamária ügyin-
tézőt felkeresni.
Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben adóhátra-
lékukat nem fizetik meg és fizetési könnyítést sem 
kérnek, egy a végrehajtási eljárás megindítása előtti 
utolsó fizetési felszólítást követően az adózás rend-
jéről szóló 2003. évi XCII. tv. 150. §-ának (1) be-
kezdése alapján végrehajtási eljárást kezdeménye-
zek, mely lehet:

 
 - letiltás: munkabérből, nyugellátásból és megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiból;

 - bankszámlával rendelkező hátralékosok esetében az adózó bankszámlája elleni azonnali beszedési 
   megbízás benyújtása;

 - az egy évet meghaladó gépjárműadó tartozás esetén pedig a gépjármű forgalomból történő kivo-
   násának kezdeményezése.

Kérem, szíveskedjenek helyi adó hátralékaikat rendezni, illetve a fizetési határidőket pontosan tartsák be.
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Újszilvás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezetvédelemről szóló 10/2004. (VI.09.) 
önkormányzati rendeletében szabályozza a szabadtéri tűzgyújtást.
A Rendelet 5. § (1)-(5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a belterületi avar és kerti hulladékok 
égetéséről:

(1) Avar- és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) Avar- és kerti hulladék égetésére csak a legvégső esetben – vírusos, baktériumos, gombás vagy 
egyéb fertőzéskor – kerülhet sor. Égetés csak október 1-je és április 30-a között, megfelelő légköri
viszonyok esetén, hétfőtől-péntekig 8.00-18.00 óra közötti időszakban lehet.

(3) Fák, cserjék, tűzelhalásos betegségekor (Erwinisamylovora) a Megyei Növényegészségügyi Állomás 
előírásai szerint kell eljárni.

(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető mó-
don lehet.

(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, 
illetve ezek maradékait).

Külterületi szabadtéri égetést a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell, ez ügyben forduljanak a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez (2700 Cegléd, Szé-
chenyi István út 24-26. )
Külterületen legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetés végezhető, a hatóság engedélyével.
Az égetésre vonatkozó kérelmet, 3.000.-Ft összegű eljárási illetékkel (illetékbélyeg), az égetés tervezett 
időpontját megelőzően, 10 nappal korábban kell benyújtani írásban (postán, e-mailen, faxon, személyesen 
a Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez.

A tűzvédelmi hatóság a jogszabálytól eltérő, vagy engedély nélkül végzett tűzgyújtási tevékenység ese-
tén tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított tűzgyújtás nem engedélyezett azokon a napokon sem, melyeken 
a helyi rendelet engedi!
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata állandó felügyelet mel-
lett nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes 
hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha az 
tüzet idézett elő, alapesetben 100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjed a tűzvédelmi bírság, amennyiben az 
oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt, 200.000 forinttól 3.000.000 forintig. Az 
okozott károkért a tűz okozóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak 
károsodnak, vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat.

Tűzgyújtás!
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Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a 9/2007. ( VI.19.) sz. mezőőri szolgálatról 
szóló helyi rendelet értelmében mezőőri járulékot 
köteles fizetni az a földtulajdonos vagy földhaszná-
ló, aki 1 ha, vagy annál nagyobb területű termőföld-
del rendelkezik.
A járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, 
akinek a tárgyév január 1. napján a termőföld a tu-
lajdonában vagy használatában volt.
A mezőőri járulék mértéke 800.-Ft/ha/év. A mező-
őri járulékot minden év május 31-ig fizetheti meg 
kamatmentesen.Kérem a T. Földtulajdonosokat, 
hogy aki fizetési kötelezettségének még nem tett 

Mezőőri és erdővédelmi járulék!

Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyúj-
tott be a belügyminiszter által meghirdetett „A he-
lyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vá-
sárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására” A 
pályázati kiírás értelmében 368 erdei m3 tűzifa be-
szerzésére pályázott önkormányzatunk. 
A Belügyminisztérium 2017. szeptember 29. nap-
ján kelt BMÖGF/69-63/2017. iktatószám alatti mi-
niszteri döntésében 197 m3 keménylombos tűzifa 
beszerzéséhez biztosított 3.502.660,-Ft vissza nem 
térítendő támogatást. Önkormányzatunk a kiegészí-

Ebben az évben is lesz szociális célú tűzifa!

Közeleg Mindenszentek és Halottak Napja, amikor a temetőkben 
felkeressük elhunyt szeretteink nyughelyét, hogy a sírokat a kegyelet 
koszorúival, virágaival díszítsék, meggyújtják az emlékezés gyertyáját.
A községi temető a halottak napi ünnepek közeledtével meghosszabbított 
nyitva tartási idővel lesz látogatható. A pontos nyitva tartási idő a Ha-
lottak napja hetében a temető bejáratánál kifüggesztésre kerül.

Mindenszentek és halottak napja

eleget, az haladéktalanul tegye meg, továbbá a 
változásokat szíveskedjenek bejelenteni a mezőőri 
járulék megállapításához. 
Fent nevezett önkormányzati rendelet rendelkezik 
továbbá az erdőtulajdonosokat terhelő erdővédel-
mi járulék megfizetéséről is. Az erdővédelmi já-
rulék mértéke hektáronként 1000.-Ft/év, melyet 
évente két egyenlő részletben, március 15-ig vala-
mint szeptember 15-ig kell az erdőtulajdonosnak 
megfizetni. 
Ezúton kérem a tulajdonosokat, amennyiben fize-
tési kötelezettségüknek ez idáig nem tettek eleget, 
azt szíveskedjenek megtenni.

tő támogatás igénybevételéhez szükséges saját erőt 
1000,-Ft/erdei m3+áfa összegben biztosítja.
Önkormányzatunk következő testületi ülésén al-
kotja a szociális célú tűzifa igénylésének feltéte-
leiről szóló helyi rendeletét, a rendelet hatálybalé-
pését követően tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot 
az igénylés menetéről.

Tisztelettel:
Penczi Ildikó

jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TeSzedd! mozgalom településünkön

Újszilvás Község vezetése mindig is fontosnak 
tartotta a környezet védelmét. Ezt támasztja alá az 
intézmények Öko minősítése, a falu fő törekvése 
az energiafüggetlenségre. Ehhez az utóbbi idők 
fejlesztései járulnak hozzá.
Újszilváson 2017. szeptember 15-én került meg-
rendezésre a TeSzedd! akció, 74 fő részvételével. 

Önkénteseink, közmunkásaink mellett, a falu 
szemléletének erősítéséhez és a hulladékmente-
sítési akció sikerességéhez az Általános Iskola 
részvétele is hozzájárult. A diákok lelkesedése 
egy jelenettel leírható. Csupán 5 perc leforgása 
alatt, 3 teli zsák szemetet szedtek össze. Önkén-
teseink már az előkészületekben is segítségünkre 
voltak és térképen jelölték a szemetesebb kör-
nyékeket. Ezekkel a helyekkel kibővítve tudtuk a 
résztvevő csoportokat célirányosan elindítani és 4 
fő területen összeszedni a szemetet.
A falu jellemzője a nagy kiterjedésű tanyasi te-
rületek. Ezek a területek erdős, bokros, alig la-
kott területek. Sajnálatos módon sokak számára a 
környezet védelme, tisztasága háttérbe szorul. A 
hulladékok rendszeres elszállításának anyagi ter-
heit nem viselik. Ennek következtében az általuk 

termelt hulladék ilyen területekre történő leraká-
sa a gyakorlott megoldás. A TeSzedd! mozgalom 
keretében ezeket a gócpontokat igyekeztünk fel-
számolni. 
Az összegyűjtött hulladék az előbbieket figye-
lembe véve zömmel háztartási jellegű. Ezekkel az 
összetételű hulladékokkal majd 400 zsákot töltöt-
tünk meg. Ezen felül az önkéntesek segítségével 
szintén felszedésre kerültek a lerakott építési hul-
ladékok, gumiabroncsok és egyéb lomhulladékok 
is. Ezek elszállításáról az Önkormányzat gondos-
kodik. 

Reméljük, hogy a gyermekek tudatos nevelésével 
és az ilyen, lakosságot megmozgató akciókkal kö-
vetendő példát állítunk az elkövetkező időkre és 
tisztább környezetet tudunk biztosítani a követ-
kező generációknak. Örülünk, hogy vannak olyan 
lakosaink, akik fontosnak érzik ezt a feladatot és 
reméljük jövőre még többen leszünk majd!
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Sok újszilvási lakosban kisebb aggodalmat oko-
zott a Rákóczi úti ártézi kútnál kitett tábla, 
mely szerint arzénes a víz. Ezúton is szeretnénk 
megnyugtatni a lakosságot, hogy csak az uniós 
határértéket vitték lentebb, a víz nem veszélyes, 
továbbra is iható.
Az ivóvíz arzéntartalmát szabályozó határérték az 
Európai Unióban 10 mikrogramm/liter. Ez igen 
alacsony szintet engedélyez, aminek több oka is 
van. Ezek egyike, hogy a tengeri halakban igen 
magas az arzén jelenléte, ezért azon országokban, 
ahol sok tengeri halat fogyasztanak az emberek, ott 
valóban veszélyes lehet, ha az ivóvízzel további 
arzén kerül a szervezetükbe.
Mint tudjuk, Magyarországon azonban más a hely-
zet. Hazánkban a tengeri „herkentyűk” fogyasztása 
köztudottan igen alacsony, így aligha képzelhető 
el, hogy emiatt kerülne az egészségre veszélyes 
mennyiségű arzén a szervezetünkbe.

Nem lett arzénesebb a Rákóczi úti kút ártézi vize

Magyarország sokáig haladékot kapott az Európai 
Uniótól, így 50 mikrogramm/liter volt a megenge-
dett határérték, mely most már 10 mikrogrammra 
csökkent. 

Mivel mélyfúrású kútról beszélünk, a víz minősé-
ge nem változott, viszont a táblát ki kellett rakni, 
mert a lakosság tájékoztatása feltétele az ártézi ku-
tak üzemeltetésének. A Rákóczi úti kút arzén érté-
ke: 18 mikrogramm/liter.

Kérjük a Lakosságot, hogy ezt az értéket figyelem-
be véve, fogyasszák felelősséggel a kút vizét.
Az értékeket víztisztító berendezéssel lehetne 
csökkenteni, mely beruházásra jelenleg sem Ön-
kormányzatunknak, sem a vízmű társaságnak nincs 
meg az elegendő pénzügyi fedezete, ami több mint 
15 millió forintos kiadást jelentene.

Megújultak tanösvény tábláink

2007-ben LEADER pályázaton belül került kiala-
kításra az újszilvási tanösvény, mely bemutatja te-
lepülésünket és a külterületek természeti kincseit. 
A Tájháztól induló, 10 pontból álló, majd 10 km-es 
tanösvény egy remek kis túraútvonal, melyet már 
óvodás és iskolás gyerekek is többször megtekin-
tettek. Az elmúlt 10 év alatt viszont az időjárás 
viszontagságai miatt, ezeknek az információs táb-
láknak a többsége tönkrement, tartójukról a festék 
lekopott, ezért Önkormányzatunk saját erőből fel-
újította őket. A táblák újranyomásra kerültek, a fa 
tartók pedig le lettek festve, így ismét méltóképp 
tudják fogadni a gyermekeket, túrázókat. 
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Az Európai Unió InterregCentral Europe prog-
ramja keretében 2016-ban indult „ENERGIA@
ISKOLA” (ENERGY@SCHOOL) projekt har-
madik találkozóját tartották meg a lengyelor-
szági Bydgoszcz-ban, 2017. szeptember 19. és 
21. között. 

Újszilvás Község Önkormányzatának delegációját 
Dr. Petrányi Csaba polgármester vezette. Az újszil-
vási projektcsapat ezúttal is pedagógusokkal és he-
lyi szakemberekkel, valamint külső együttműködő 
partnerszakértőkkel egészült ki. A pedagógusokból 
álló helyi szenior energiaőröket Dömök Szilvia és 
Simon Tímea tanárnők képviselték. A rendezvényre 
hét országból 12 projekt partner képviselői látogat-
tak el. Az első nap Bydgoszcz polgármesteri hiva-
talában, munkaértekezlettel kezdődött, ahol projekt 
vezetési, koordinációs, technikai és logisztikai jel-
legű kérdéseket vitattak meg a résztvevők, majd a 
kommunikációs munkacsoport tagjai egyeztették a 
soron következő nyilvánossági feladatokat.
A találkozó során a vezető partner megállapította, 
hogy minden projektpartner korrekt módon elké-
szítette a projektben résztvevő iskolák részére az 

ENERGIA@ISKOLA projekttalálkozó Lengyelországban 

energia audit vizsgálatokat. Ez alapján hamarosan 
véglegesítésre kerülhetnek azok a komplex ener-
giatudatos iskola fejlesztési tervek (EnergyGuar-
diansSmart-school Management Plans - EGSMP), 
amelyek segítik az iskolák további energiatudatos 
fejlődését. Újszilvás esetében a Tápiószőlős-Új-
szilvás Református Általános Iskola és Óvoda két 
általános iskolai tagintézménye kapcsolódott be a 
projektbe.
A találkozó második napján egy helyi megújuló 
energiaforrásokat népszerűsítő központba láto-
gattak a vendégek. Itt folytatódott a konferencia a 
projekt partnerek beszámolóival, amelynek fő té-
makörei között szerepelt a helyi energiaőrök mun-
kájának áttekintése, az iskolák fejlesztési terveinek 
és a mintaberuházások helyzetének ismertetése. 
Minden projektpartner 10-10 perces tájékoztatót 
adott, amelyben összefoglalta a projekt helyi tör-
ténéseit. Az újszilvási tájékoztatót nagy érdeklő-
déssel hallgatták és a végrehajtott munkáról adott 
tájékoztatást pozitívan értékelték.
A projekt keretében az újszilvási és a tápiószőlősi 
iskolákban hamarosan egy okos energiamérő be-



13

A nap további témakörei közt kiemelt helyet kapott 
a kulturális kampány részleteinek ismertetése mel-
lett a szenior és a junior energiaőrök felkészítésé-
hez kapcsolódó feladatok áttekintése.
A projekt záró napján a vendéglátó lengyel partner 
szakmai, tanulmányi kirándulást szervezett. A vál-
tozatos program keretében a városnézést követően 
a partnerek látogatást tettek többek között egy nap-
elem összeszerelő üzemben és megtekintettek egy 
modern hulladék feldolgozó és szemétégető üzemet 
és egy energianád ültetvényt is. 
A találkozó mindhárom napja jó hangulatban telt. 
Minden résztvevő számára értékes tapasztalatokat 
adott és hasznos iránymutatással szolgált a követ-
kező időszakra vonatkozóan. A következő projekt-
találkozóra 2018. márciusában Szolnokon kerül sor.

rendezést (smartmeter) telepítenek, amely képes 
folyamatosan nyomon követni az energiafogyasz-
tás alakulását. Ez a mérőműszer hasonlóan minden 
projektben résztvevő partnernél pontos adatokat 
fog szolgáltatni az aktuális energiafogyasztásról, 
érzékeltetve az energiahatékonyságot növelő be-
ruházások hatását és az energiatudatos viselkedés 
következtében keletkezett energia megtakarításo-
kat is. Az újszilvási iskolában a szakértő partner 
a projekt mintaberuházásaként (Pilot Project) egy 
interaktív bemutatóközpontot alakít ki. A beruhá-
zás részeként napelem, napkollektor, szélturbina 
és a geotermikus fűtés bemutatását, működésének 
modellezését fogják bemutatni interaktív környe-
zetben. A bemutatóközpont 2018. elejétől fog a di-
ákok rendelkezésére állni.

További információk az ENERGIA@ISKOLA projektről:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html
http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/?q=interreg-projekt
https://www.facebook.com/EnergyatSchool/?notif_t=page_user_activity&noti...

Községi Önkormányzat

TISZTA VIZET A POHÁRBA - VEZETÉKES VÍZZEL
Mintha fájna egyeseknek a Tápió-vidék fejlődése

A tápió-vidéki polgárok az elmúlt időszakban ész-
revehették, hogy egyesek ravasz csúsztatásokkal 
próbálják félrevezetni őket. A hazugságáradat cél-
ja a károkozás: megzavarni egy sikeres tápiómenti 
beruházást.
Számunkra elsődleges a lakosság pontos tájékoz-
tatása, éppen ezért röviden összefoglaljuk a fonto-
sabb alapvetéseket:
Először is tisztázzunk egy alapvető tényt: nem 
szabad összetéveszteni a Tápiómenti Települé-
sek Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatát 
(vagyis a víziközmű-társulatot), amelynek tagjai 
az ingatlantulajdonosok, ingatlanhasználók, (az 
érdekeltségi hozzájárulást ennek fizetjük), illet-

ve a Tápiómenti Területfejlesztési Társulást!  A 
20 települési önkormányzat által létrehozott ön-
kormányzati társulás kizárólag önkormányzati 
tagokból áll. A kettőt azért sem szerencsés ösz-
szekeverni, mert a két különböző jogi személynek 
nem ugyanazok a feladataik.
Természetesen vannak, akik szándékosan mossák 
össze ezt a két szereplőt. Ők tudják, miért teszik. 
Nyilván a szűkebb pátriáért érzett hevületből.
A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgaz-
dálkodási Társulata közfeladatát alapszabálya 
határozza meg; a víziközmű-társulatnak ezt kell 
megvalósítania ahhoz, hogy a sokak által hivat-
kozott elszámolási eljárást megindíthassa.
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Ugyanakkor tudvalevő, hogy az európai uniós 
beruházás jogosultja a Tápiómenti Területfejlesz-
tési Társulás, vagyis nem a víziközmű-társulat. 
Csakhogy a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 
esetében nincs elszámolási eljárás! És esetünkben 
éppen ez a lényeg.
Az európai uniós beruházás megépítésével te-
hát a víziközmű-társulat még nem valósította 
meg az alapszabály szerinti feladatát! A beruhá-
zásban megépített csatornarészek csak egy részét 
képezik a víziközmű-társulat kötelezően ellátandó 
feladatának.
A víziközmű-társulat tagjait a törvény kötelezi az 
érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére még a tár-
sulat megszűnését követően is. Ráadásul törvény 
határozza meg a behajtás szabályait is a nemfize-
tőkkel szemben! Az érdekeltségi hozzájárulást a 
víziközmű-társulat alapszabálya és taggyűlésének 
határozata állapítja meg.
Vagyis a tagoknak az érdekeltségi hozzájárulást 
minden körülmények között meg kell fizetniük 
mindaddig, amíg az alapszabály és a taggyűlési 
határozat így rendelkezik! Nem lehet megtagad-
ni a fizetést például azzal, mert valaki szerint túl 
magas összeget írt elő a taggyűlés, vagy még nem 
kapott csatornacsonkot, illetve házi bekötést az in-
gatlan, vagy a lakos nem kér csonkot, illetve házi 
bekötést.
A víziközmű-társulat egyetlen forint állami tá-
mogatást nemigényelt és nemkapott. Egy tipi-
kuspélda a csúsztatásra: a beruházás akadályozói 
által felemlegetett támogatásokat a Tápiómenti 
Területfejlesztési Társulás igényelte és kapta 
meg (amelyik ugye nem azonos a víziközmű-tár-
sulattal)! Ezt összekeverni csak zavarkeltésre jó.
Logikus, hogy mivel a víziközmű-társulat 
nem kapott semmilyen támogatást, ezért nem 
is csökkentheti a „támogatás” az érdekeltségi 
hozzájárulás összegét! Minden, ezzel ellentétes 
közlés (történjék az bárkire hivatkozással) valót-
lan, és csak azzal a költséges következménnyel 
jár, hogy a jegyző lefolytatja a behajtási eljárást 
a nemfizetővel szemben. Nincs is más lehetősége.
Érdekes, hogy a nemfizetésre buzdítók kivétel 

nélkül befizették az őket terhelő érdekeltségi hoz-
zájárulást! Ezek szerint ők is tudják, hogy nem 
igaz, amit összehazudnak.
Az állami többlettámogatásokból valósíthat-
ta meg a beruházó önkormányzati társulás (nem 
pedig a víziközmű-társulat) az olyan munkákat 
(mint például az alapberuházásból kimaradt utcák 
csatornázása), illetve fedezhetett olyan szükséges 
költségeket, amelyekre egyébként nem volt pénz. 
Vagyis a többlettámogatás nem került át a vízi-
közmű-társulathoz. Hogyan	kérhetnék	számon	an-
nak	felhasználását	a	víziközmű-társulaton? Ügyes 
szófacsarás, de aljas trükk ez a beruházás akadá-
lyozóitól, amely nehéz helyzetbe juttathat hiszé-
keny, becsületes embereket.
Az állami többlettámogatás egy részét lehetett fel-
használni a beruházási önrész pótlására, az így 
felszabaduló önrész pedig más fontos célra fel-
használható akkor, ha mindenki befizeti az érde-
keltségi hozzájárulását! A felszabaduló önrészből 
a víziközmű-társulat elvégeztetheti a szennyvíz-
közmű-rendszer működéséhez szükséges házi be-
kötővezetékek kiépítését és élőre kötését, (amit 
meg is kaptak azok, akik kérték és beengedték in-
gatlanjukra a munkásokat) valamint fedezheti saját 
működésének költségeit, és az önerőt megelőlege-
ző bankhitel járulékos költségeit is.
A hazugságokat terjesztők másik ferdítése is a 
pénzről szól. Nem igaz az, hogy bármelyik tag 
kérheti az érdekeltségi hozzájárulás visszafize-
tését a víziközmű-társulattól. Ilyen lehetőséget 
nem állapít meg semmilyen jogszabály! A hoz-
zájárulás módosítására (csökkentésére) csak a ví-
ziközmű-társulat taggyűlése lenne jogosult!
Az érdekeltségi hozzájárulás felülvizsgálata csak 
a víziközmű-társulat megszűnésekor végezhető el, 
például
 • amikor már ki lehet mondani, hogy a tár-
sulat a feladatát elvégezte és további költségek már 
biztosan nem lesznek,
 • amikor már pontosan meg lehet állapíta-
ni, hogy milyen összegű érdekeltségi hozzájárulást 
nem fizettek be a tagok, vagy
 • amikor már meg lehet állapítani, hogy 
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van-e maradványösszeg a víziközmű-társulatnál, 
és arról dönteni lehet.
Ezeknek az eldöntése számításokon és nem azon 
múlik, hogy a tagok mennyit szeretnének fizetni!
Ne felejtsük el, hogy a jelenlegi hozzájárulás ösz-
szege helyett az európai uniós és állami támogatá-
sok nélkül a tagoknak több millió forintot kellett 
volna befizetni ahhoz, hogy mindent meg tudjunk 
építeni, minden feladatot el tudjunk végezni!
Kérünk mindenkit, hogy minél előbb teljesítse a 
víziközmű-társulattal szembeni fizetési kötelezett-
ségét. Ezzel az ügy mielőbbi lezárását segíti, vagy-
is a víziközmű-társulat elszámolásának megkezdé-
sét. Minden más híresztelés szimpla hazugság.
Nyilvánvaló tény, hogy minél kevesebb a befizetés, 

annál kevesebb marad a végén! Ne felejtsük el 
azt sem, hogy a nemfizetőkkel szembeni behajtás 
további költségekkel jár és ezt is nekik kell majd 
megfizetni. Egy biztos, mindazok, akik a nemfize-
tésre buzdítanak, nem fogják helyettünk megfizet-
ni a hozzájárulást, vagy megtéríteni a kárainkat.

Tápiómenti Települések Csatornamű Víz-
gazdálkodási Társulat vezetősége

Egy keveset még a csatornáról….

Településünk lakóinak nagy része tisztában van 
azzal, hogy a szomszéd településen, Tápiósze-
lén Majoros Tibor volt polgármester, valamint 
Kovács Ferenc jelenlegi polgármester és egyben 
Csatorna Társulati elnök között évek óta a pol-
gármesteri tisztségért jelentős „harcok” folynak. 
Az utóbbi hetekben, hónapokban Majoros Tibor 
sorozatot indított a facebookon, és újabban már 
„anyagi támogatóinak” segítségével szórólapon is 
megkereste a Tápió-vidék településeinek lakóit, 
amelyben a lakosság félretájékoztatása révén elé-
gedetlenséget szít – például a tiszteletdíjak mérté-
kének jelentős eltúlzásában - a térségi csatornamű 
kiépítésében közreműködött vezetők, dolgozók, 
polgármesterek és tisztségviselők ellen is. (Ön-
kormányzatunk facebook oldalán a Miniszterel-
nökség levele közzétételre került, mely a polgár-
mesterek, mint társulati tisztségviselők törvényes 
tevékenységét megerősíti!)
Ő és Társai Mesterkedésükkel - ami félinformá-
ciókon és csúsztatásokon alapul - a Tápió-vidék 
egészén bizonytalanságot és elégedetlenséget kel-

tenek, ezért szükségesnek tartjuk, hogy ténysze-
rű tájékoztatást adjunk és gátat szabjunk Majoros 
úrék politikai ambícióiból fakadó lázító tevékeny-
ségének. Ők pedig majd hatósági eljárás keretén 
belül fognak felelni a lázító, uszító és félrevezető 
tevékenységükért.
Nem mellesleg az uszítók maguk megfizették a 
hozzájárulást, tisztában vannak a törvény által 
előírt kötelezettségükkel és azzal is, hogy nincs 
jogi lehetőség a fizetési kötelezettség csökkenté-
sére, vagy megtagadására az általuk hivatkozott 
indokok alapján.
Az általuk sürgetett elszámolási eljárás még tör-
vényesen nem indítható el! A tagok befizetései-
től függően esetlegesen a víziközmű-társulatnál 
megmaradó pénz sorsáról is törvényesen a vízi-
közmű-társulat elszámolási eljárásában lehet majd 
dönteni.
Ehhez az szükséges, hogy a társulat a közfelada-
tát elvégezze, vagyis nem kell további költségeket 
fedeznie, megállapítja a be nem fizetett hozzájáru-
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lásokat, zárszámadást készít a saját működése és a 
hitelköltségek kapcsán és megállapítja a maradvá-
nyát.De jelen pillanatban az érdekeltségi hozzájá-
rulások befizetése még messze nem történt meg, a 
jegyzők törvény által előírt kötelezettsége az adók 
módjára történő behajtás elrendelése, ami jelenleg 
is folyamatban van.
Ezúton kérünk mindenkit, hogy az érdekeltségi 

hozzájárulást továbbra is ki-ki a maga lehető-
ségeinél fogva fizesse tovább a beruházás sike-
res befejezése és az elszámolási eljárás mielőbbi 
elindíthatósága érdekében!

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

     polgármester

Itt van az ősz…..

Itt	a	várva	várt	nap…..
2017. szeptemberében újra „feléled” az óvoda. A 
bejárat előtt a folyosón újra hallatszik a gyermekek 
vidám, cserfes kis hangja. Aki járt már ide tudja, 
hogy kitárul előtte a mesékkel-csodákkal teli világ 
kapuja. 
Kíváncsian lépik át a küszöböt. Érdeklődő tekintet-
tel néznek szét, hogy mi az, ami változott. Ez az első 
időszak a beszokásról / visszaszokásról szól a gyer-
mekek és a szülők számára is.
A kiscsoportosok illetve az új gyermekek megis-
merkednek társaikkal; az óvónőkkel; dadusokkal; 
az épülettel és a szokásokkal. A visszatérő gyerme-
kek örömmel fogadják az újakat, mosolygósan, vi-
dáman mesélnek nekik arról, mit- hogyan „szoktunk 
csinálni”, milyen programokon, rendezvényeken, 
ünnepségeken vettek részt.
Számos lehetőséget, programot, kirándulást szer-
vezünk/tervezünk részükre azért, hogy minél színe-
sebb kép táruljon eléjük a világból. 
Szeptember utolsó hetében lehetőség nyílt a szülők 
jóvoltából elutazni a gyerekekkel a kecskeméti Ci-
róka Bábszínházban vásárolt bérlet első előadására, 
melynek címe az Ebcsont és nyúlcipő volt. Bájos, 
színvonalas előadás keretében hívta fel a figyelmet 
a tudatos állattartás, az elfogadás, a másik értéke-

inek felismerésének, elismerésének a fontosságára. 
A csodálatos előadás alatt a gyermekek szeméből 
sugárzott a boldogság, nagyon jól érezték magukat. 

Szeptember 29-én Dóbiás Péter látogatott el a Ke-
rekerdő Óvodába. Mókás - zenés interaktív műsor-
ral szórakoztatta a kis közönséget. A zenetanárokból 
álló csapat vidám, igényes gyermekbarát műsort biz-
tosítanak a gyermekek részére.
A következő héten minden csoport a maga módján 
emlékezett meg az állatokról az állatok világnapja 
(Okt.4.) alkalmából.
 A kiscsoportosok (Pillangó csoport) állatokról szóló 
mesefilmet néztek meg, a középsősök (Süni csoport) 
a vadászházhoz látogattak el, ahol különböző mó-
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kás feladatokat hajtottak végre. A nagycsoportosok 
(Katica csoport) a PENG-Farmra sétáltak el, ahol 
rengeteg új szóval (üsző, borjú, bika, kanca, csődör, 
csikó) gazdagodott szókincsük, illetve ismeretük. 

Örömmel rajzolták le élményeiket, - kinek, mi tet-
szett a legjobban.
A 2017-es év hátralévő programjait izgatottan, kí-
váncsisággal telve várják, melyek a következők 
lesznek: 

- Október 12: Szüreti mulatság
- November 09: Fényképezkedés
- December 06: Mikulás
- December 19: Karácsonyi ünnepség
- December 20: Dóbiás Péter előadása

Szücs Szabina
óvodapedagógus

Óvodai Szülői Szervezet hírei

Tisztelt Szülők!
Szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy adott csoportokban, a szülői szervezet részéről, kik azok az 
anyukák, akik ellátják a szülők, illetve gyermekeink érdekképviseletét.
A 2017/2018-as nevelési évben a Szülői Munkaközösség tagjai:
Pillangó csoport: Magyarné Gyimesi Irén, Huszák-Száfner Ildikó, Korsós Renáta, Szarvasné Túróczi 
Tímea
Katica csoport: Gálné Varró Melinda, Oláhné Vígh Mónika, Szarvasné Túróczi Tímea
Süni csoport: Dömők Tünde, Sallai Kinga
Méhecske csoport: Filipcsei Erika, Sisáné Bárándi Mónika, Somodi Renáta
Szeretettel köszöntöm az új tagokat! 
Terveink, programjaink:
- Alapítvány! Az elmúlt nevelési évben már felvetettem egy alapítvány lehetőségét az óvoda szá-
mára, melyet a vezető óvónő és Dr. Petrányi Csaba is üdvözölt. Ez ügyben továbbra is munkálkodunk.
- Királydinnye! Több szülő jelezte felénk és az óvoda vezetősége felé, hogy találjunk megoldást 
a kerékpártároló rendbetételére. Légrádiné Tóth Marianna közbenjárására, polgármester úr ígéretet tett 
ennek a közeljövőben való orvoslására, miszerint új burkolatot kap a tároló.
- Adventi vásár
- Farsangi mulatság
- Óvoda bál
Minden észrevételt, javaslatot, segítséget szívesen és köszönettel fogadunk! Forduljunk egymáshoz 
bizalommal, hiszen szülőkként, mindannyiunk közös ügye gyermekeink érdekképviselete.

                                                                                                          
 Filipcsei Erika
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Az Erasmus+ az Európai Unió egy olyan program-
ja, mely sok más egyéb mellett az oktatást is támo-
gatja. Iskolánk az iskolák közötti együttműködé-
si program keretében nyert támogatást a „What’s 
your Impact on Earth?” (Milyen hatással vagyunk 
a Földre?) című nemzetközi projekt megvalósítá-
sára, mely 2017. szeptember elsejétől 2019. au-
gusztus 31-ig tart.
A projekt keretében diákjaink megvizsgálják, hogy 
miként hat az ember jelenlétével közvetlen környe-
zetére. Elsőként a talaj, a felszín és a rajta megjele-
nő élet sokféleségét fogják kutatni, ezt követően a 
vidék vízkészletét veszik nagyítólencse alá, majd a 
levegő minőségével ismerkednek meg. Végül min-
dennapi élelmiszereinkkel, étkezési szokásainkkal 
kapcsolatban végeznek majd vizsgálatokat.
Eredményeiket nemzetközi fórumokon és partner-
találkozókon osztják meg a projektben részt vevő 
másik öt ország: Lengyelország, Észtország, Litvá-
nia, Olaszország, Portugália, diákjaival, tanáraival. 
Ebben, és a következő tanévben is 8. osztályos 
diákjaink alkotják majd azt a magot, mely a fel-
adatok oroszlán részét végzi egy délutáni szakkör 
keretében. Ennek vezetője Dömök Szilvia tanárnő, 
segítői Molnárné Szabó Szilvia és Kiss Ferencné 

tanárnők. A szakkörön nem csak természettudomá-
nyos ismereteiket bővíthetik a gyerekek, s érdekes 
kirándulásokon vehetnek részt, de angol nyelvi fej-
lesztésben is részük lehet, hiszen a projekt munka-
nyelve az angol. A legügyesebbek kipróbálhatják 
nyelvtudásukat egy külföldi tanulmányi úton is, 
melynek költségeit a pályázat fedezi.
Az első partnertalálkozó Tápiószőlősön és Újszil-
váson kerül megrendezésre 2017. november 6-9. 
között. Öt országból 11 tanár érkezik majd, hogy 
megvitassák a két éves közös munka részleteit. 

VÁRJUK ŐKET SZERETTEL!

KMB Hírek 

Újszilvás körzeti megbízottjaként 
az alábbiakról szeretném tájékoz-
tatni a Tisztelt Lakosságot:
Az idei évben a már megszo-

kottak szerint folytatódott a térségünket érintő fo-
kozott ellenőrzés, melynek keretein belül a napi 
visszatérő rendőri jelenlétet továbbra is biztosí-

tottuk Újszilvás területén. A fokozott ellenőrzések 
elsődleges célja a lakosságot legjobban irritáló, 
főleg vagyon elleni bűncselekmények visszaszo-
rítása, valamint a térségen áthaladó gépjármű for-
galom szűrése, a fenti okra tekintettel. A fokozott 
ellenőrzés során kollégáimmal együtt törekszünk 
az idősek lakta utcákat is visszatérően ellenőriz-
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ni, tekintettel arra, hogy a környező településeken 
több alkalommal követtek el idősek sérelmére bűn-
cselekményeket. A településünkön megszokott jó 
közbiztonság fenntartása érdekében, a megnövelt  
közterületen eltöltött szolgálati óraszámot továbbra 
is fenntartjuk,  melynek célja a ,,látható rendőrség” 
biztosítása, ezen bűncselekmények megelőzése ér-
dekében.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei 
évben regisztrált bűnügyi szám alapján megállapít-
ható, hogy vagyon elleni bűncselekmény mértéke 
elenyésző, azok szinte minden esetben felderítésre 
kerültek, melyek elkövetői gyorsított eljárásban, 
vagy bíróság elé állítás alkalmazásával kaptak íté-
letet, vagy várnak ítélethozatalra.
Ezen esetekben is elengedhetetlen volt az Önök se-
gítő közreműködése, melyet ezúton is megszeretnék 
ismételten köszönni, mivel ezen elkövetők elszá-
moltatása a község lakóinak közös érdeke.

Olvasói megkeresésre tűzifa vásárlás, valamint gép-
jármű adás-vételével kapcsolatosan az alábbi tájé-
koztatást adom:
 - A téli időszak alkalmával vásárolni kívánt 
tűzifa esetén körültekintően járjanak el, mert sok 
esetben,	 az	 olcsóbb	mázsa	 árak	mögött	 kisebb	 ki-
szállított	mennyisség	áll,	ezért	minden esetben kér-
jenek helyesen kitöltött mázsa jegyet, vagy	számlát,	
amelyet	 a	 kiszállító	 az	 aláírásával	 ellenjegyez,	 és	
szerepel	rajta	a	cég,	vagy	kft.	bélyegzője. Amennyi-
ben nem biztosak a kiszállított fa mennyiségében, 
kérjenek utólagos mázsáltatást lerakodás előtt. Fon-
tos tudni, hogy ehhez minden esetben joguk van, és 
amennyiben,kérésük miatt a fát szállító személy el-
áll az adás-vételtől, Önöket semmiféle költség nem 
terhelheti meg. Ha idegen, Önök által nem ismert 
személytől vásárolnak fát a számla mellett legyenek 
szívesek feljegyezni a kiszállító gépjármű rendszá-
mát is, mivel csalás esetén ez nagyban megkönnyíti 
a későbbi bizonyítási eljárást hatóságomnál.
 -	A	gépjármű	adás-vétel	során	minden	eset-
ben	 győződjenek	meg	 arról,	 hogy	 a	 forgalmi en-
gedélybe bejegyzett személytől vásárolják meg a 
gépjárművet.	 Az	 adás-vételi	 szerződés	 megköté-

sekor	győződjenek	meg	arról,	hogy	a	 jármű,	és	a	
forgalmi	engedélybe	bejegyzett	adatok	egyformák,	
és	a	jármű	forgalmi	engedélyébe	bejegyzett	 tulaj-
donos,	és	a	törzskönyv	(törzs	kártya	adatlap)	azo-
nosak.	 	 Ezekre	 azért	 van	 szükség,	mert	 ellenkező	
esetben	 a	 jármű	 szerződésének	 bejegyeztetésekor	
az	Okmányirodában	derülhet	ki,	hogy	a	 járművet	
kivonták,	vagy	esetlegesen	kitiltották	forgalomból.	
Ilyen	 esetben	 előfordulhat,	 hogy	 az	 egy	 teljesen	
másik	személy	tulajdonában	van,	és	a	bejegyzés	ez	
esetben	 nem	 is	 lehetséges.	 Ilyen	 esetekben	 kérem	
Önöket,	hogy	az	adás-vételi	 szerződésen	 szereplő	
személyi	adatok,	azok	valóság	 tartalma	(személyi	
igazolvány	 szám)pontos	 kitöltésére	 is	 figyeljenek,	
ne fogadjanak el a bediktálás alapján előre kitöl-
tött adás-vételi szerződést sem! 

Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt időszakban 
lehetőség nyílt a helyi általános iskolákban tanu-
ló gyermekek kerékpárjainak regisztrálására is, 
a Bike Safe program keretein belül. Ez egy díj-
mentes regisztráció, melyet a rendőrség végez el. 
Ennek elsődleges célja a kerékpárváz szám, és a 
tulajdonos adatainak rögzítése egy rendőrségi 
nyilvántartó rendszerben. Amennyiben a későb-
biek folyamán a kerékpár bárhol eltulajdonításra 
kerül, úgy  hatóságom el tudja rendelni a körözését 
a vázszám, és fényképek alapján. A regisztráció-
ról igazolás kerül kiállításra, amely véleményem 
szerint a kerékpár értékét is emeli. Azok, akik sze-
retnék kerékpárjukat regisztráltatni kérem, hogy 
a Faluházában hivatali munkaidőben keressék fel 
Magó Esztert, és adják le igényüket nála. Ezzel 
kapcsolatosan én a legrövidebb időn belül, ahogy a 
szolgálati feladataim engedik, elvégzem a regiszt-
rációs eljárást.
Remélem,	hogy	az	elmúlt	 időszakban	Önök	 is	azt	
tapasztalták,	hogy	csapatmunkában	közösen	Önök-
kel	együtt,Önökért	dolgozunk!	

Kégli Norbert rendőr főtörzsőrmester 
Elérhetőségem: 06 20/ 489-6714 

KMB Iroda: 2768 Újszilvás, Szent István utca 4. 
(Faluháza)
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Mozgalmas hónapok az Újszilvási ÖTE-nél

Tisztelt Újszilvási Lakosok!
A Krónikás márciusi számában már beszámoltunk 
az Újszilvási Önkéntes Tűzoltók Egyesülete meg-
alakulásáról.
Azóta Egyesületünk rengeteg programon, rendez-
vényen vett részt, melyről egy rövid kis beszámo-
lót szeretnénk most nyújtani.
Első bemutatkozásunk az újszilvási Ágyaspálin-
ka Fesztiválon történt meg, ezután részt vettünk a 
júniusban megrendezett ceglédi Laskafesztiválon, 
ahol a főzőversenyre is beneveztünk. Július 8-án a 
tápiógyörgyei Tűzoltó Főzőversenyen is helytáll-
tunk és egy különdíjat is bezsebeltünk.

Augusztus 12-én az újszilvási Falunapon aktívan 
vettünk részt. Csapatunk mert nagyot álmodni és 
minden versenybe beneveztünk, melyeket eredmé-
nyesen is zártunk. 
2017. szeptember 3-án a Tápiógyörgyei ÖTE-től 
komoly felszereléseket kaptunk ajándékba, melye-
ket a tűzoltó autóra fel is szereltünk, a ruhákat és 
egyéb felszereléseket pedig elraktároztuk. 
Ezúton is szeretnénk hálásan megköszönni a Tápi-
ógyörgyei ÖTE-nek ezen felajánlását.

A lap megjelenésekor már Egyesületünk tagjai 
szakmai képzésen is részt vesznek.
Csapatunk, ahol lehetőség nyílik, segít és megjele-
nik. Minden rendezvényünket nagyon jó, családias 
hangulat jellemzi.
Várjuk, azokat a büntetlen előéletű, újszilvási, 
nagykorú állampolgárokat, akik ambíciót éreznek 
magukban, arra vonatkozóan, hogy ők is aktív 
részesei lehessenek ennek a szervezetnek.  Jelent-
kezni lehet az Újszilvási ÖTE elnökénél, Szekeres 
Mihálynál.

Újszilvási ÖTE elnöksége

Változások íjász körökben

Gondolom, sokan emlékeznek még rá, hogy 2015-
ben elindult egy kezdeményezés, az íjászat nép-
szerűsítésére.Eleinte csak egy páran, majd kis idő 
múltán egyre többen vettek részt az edzéseken. 
Több néven is ismerhette a lakosság a csapatot. El-
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sőnek Hagyományőrző Íjász Egyesületként indul-
tunk, majd egy tápiószelei íjász ötlete alapján lét-
rejött a Tápiómenti Íjász Központ.Egy darabig így 
voltunk jelen a köztudatban. Szép eredményeket 
értünk el és részt vettünk különböző versenyeken, 
rendezvényeken.
Mára már Tápiószelén is vannak edzések. A mos-
tani változások pár régi tagunk kérése alapján 
kerültek megfontolásra, miszerint állítsuk vissza 
a régi rendszert és legyenek az újszilvási íjászok 
tényleg újszilvásiak.  Az edzéseink a régi meg-
szokott helyen, a Babits Mihály út 12. szám alatt 
lesznek megtartva, ahol egy közel 4000 m2-es pá-

lyán gyakorolhatnak az íjászok. A pálya kialakítá-
sában egyik támogatónktól, a Rugócenter Kft-től 
kaptunk nagy segítséget, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni.
Ezentúl az íjászatot kipróbálni vágyók Újszilvási 
Baráti Íjász Kör néven találhatnak meg minket.
Facebook oldalunkon fogunk rendszeresen tájé-
koztatni mindenkit a csapat eredményeiről elérhe-
tőségeinkről és az edzések időpontjáról.
Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!

Bíró Mihály
elnök

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK…
Második fejezet

Kedves	Olvasóink!	

Előző	újságunkban	elindítottunk	egy	rovatot,	mely-
ben	büszkeségeinket	mutatjuk	be.	Továbbra	is	kér-
jük	Önöket,	hogy	segítsék	munkánkat	és	javasolja-
nak	Önök	is	olyan	személyeket,	akik	megérdemlik,	
hogy	sorainkkal	kitüntessük.

Önkormányzatunk azt az elvet vallja és próbál-
ja is erősíteni a felnövekvő generációban, hogy 
a sport és a rendszeres testmozgás az egészsé-
ges életmód elengedhetetlen eleme, testi és lelki 
egészségünk alapköve. A most megjelenő újsá-
gunkban egy olyan személyt szeretnénk méltat-
ni, aki szintén így vélekedik és rengeteget tett és 
tesz azért, hogy választott sportjában örömöt, 
sikereket érjen el és példamutatásával népsze-
rűsítse a mozgás szeretetét.

ZSINÓR GÁBOR nevét említve, ma már Újszilvá-
son mindenkinek az a mosolygós, életvidám fiú jut 

az eszébe, akiről egyre többet hallunk triatlonban 
elért komoly teljesítményei révén. Habár Gábor 
több mint 3 éve kint él Németországban, 25 éves 
koráig újszilvási lakos volt, ide járt általános is-
kolába, itt van a családja, a barátai és nem titkolt 
szándéka, hogy egyszer haza is fog térni majd. 
Sport karrierje korán elkezdődött, 4 éves korában 
már motorozott. 15 évesen már aktív motocross 
versenyző volt. A mindennapos edzéseknek meg 
is lett az eredménye, Magyar Köztársasági Kupa 
Bajnokságon és szerbiai nemzetközi versenyen is 
ért el 1. és 2. helyezést.
2014-ben sok magyar fiatalhoz hasonlóan, ő is ki-
ment szerencsét próbálni Németországba, ahol Ba-
den-Württemberg tartományban, egy kis városban, 
Gosheimban, sikerült a szakmájában elhelyezked-
nie, mint cnc esztergagép beállító és kezelő.
Még egy évig külföldön is folytatta a motorozást, 
de csak hobbi szinten. Mellette viszont már bele-
kóstolt a triatlon sportágaiba is, úszott, kerékpáro-
zott, futott, kondizott.  2016-ban egy autóbaleset 
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aztán mindent megváltoztatott, a motoros sisak a 
szögre lett akasztva és Gábor elhatározta, hogy fel-
hagy az extrém sporttal és helyette csak a triatlonra 
fog koncentrálni. Az alapok már megvoltak, ezu-
tán autodidakta módon, saját kútfőből, könyvekből 
és az internetről minden ismeretet megszerzett, ar-
ról, hogy hogyan táplálkozzon, milyen vitamino-
kat szedjen, mire figyeljen egy versenyen. Edzés-
terveket állított össze teljesen egyedül, magánedző 
nélkül.
Olyan megmérettetéseken sikerült helytállnia, mint 
például három Budapest Maraton, három Balaton 
átúszás (5,2km), kikapcsolódásként felkerékpáro-
zott a Mátrába (210 km), négyszer körbetekerte 
a Bodensee tavat, ami 3 országot érint és 200 km 
hosszúságú. Eddigi legnagyobb távja 1 nap alatt 
286 km, 2 nap alatt 380 km.

Amire a legbüszkébb, a nyáron megszerzett IRON-
MAN cím, amit 1,5 éves felkészülés előzött meg. 
A Franciaországban megrendezett versenyen 10 
óra 59 perces eredményével 4 magyarból a legjobb 
időt teljesítette. Elmondhatatlanul fantasztikus ér-
zésként írta le azt, amikor beért a célba. Valóra vált 
egy álma. És bár hiába él Németországban, ő itt is 
igazi magyarként, újszilvásiként képviselt bennün-
ket ezen a rangos kihíváson.
Közben cikkünk írásakor már egy új hírt olvasha-
tunk facebook oldalán, most a münchen-i maraton-
ról, melyet 3óra 39perc alatt teljesített.
Viszont ahhoz, hogy eljusson egy versenyre, nem 
csak testileg kell felkészülni számára, rengeteg 
szervezést és anyagi hozzájárulást igényel, mint, 

szállás, utazás, felszerelés, stb. Ezeket szintén saját 
magának intézi és teremti elő.
Szerencsére munkájával nagyon jól össze tudja 
hangolni a triatlont. Családja, barátai és munkatár-
sai is egytől-egyig mellette állnak, tartják benne a 
lelket a mindennapokban és a versenyekkor egya-
ránt. Mindig buzdítják, szurkolnak neki és örülnek 
a teljesítményeinek.  
Ez az életvitel rengeteg áldozattal is jár. Míg mások 
nyaralnak, fesztiváloznak, strandolnak, ő az uszo-
dában van, vagy éppen leteker jó pár kilométert. 
De Gábor mindenkinek azt mondja, hogy megéri! 
A sport sok mindenre megtanít, csak alázattal és 
ésszel kell csinálni. 
„Nem kell, hogy csak ez legyen az ember élete.” 
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Ha kell ő is változtatni fog. Most csak azért tölt 
be nagy szerepet, mert van rá kapacitása és mert 
egy kicsit bizonyítani is akar magának. Aki ismeri, 
az tudja, hogy nem elégszik meg azzal, amit már 
megcsinált, mindig fentebb teszi a mércét. A kö-
vetkező kihívás motiválja a mindennapokban.
És hogy mi a következő kihívás?
Maratont 3 órán belül teljesíteni, Ironman 70.3-at 
5 órán belül (táv: 1.9km/90km/21km), Ironman tá-
vot (3.8km/180km/42km) 10 órán belül. A mostani 
legfőbb célja pedig, hogy indulási jogot szerezzen 
Hawaii-ra, a világbajnokságra. 

Gábor, mi nagyon büszkék vagyunk rád és még rengeteg erőt, kitartást, örömöt és persze sikerél-
ményt kívánunk Neked a triatlonban és a magánéletedben egyaránt!

Gábor eddigi versenyei és eredményei a teljesség igénye nélkül

 • 3x Budapest Maraton

 • 1x München Maraton (3 óra 39 perc)

 • 1x Milano Maraton (3 óra 10 perc)

 • 1x Vichy Ironman (10 óra 59 perc)

 • 1x Budapest Ironman 70.3 (5 óra 25 perc)

 • 1x Balatonman Balatonkenese (féltáv, 5 óra 05 perc, 12. helyezett)

 • 1x Balatonman Balatonfüred (féltáv, 5 óra 17 perc, abszolút 9. helyezett, korosztályá- 

    ban 2. helyezett)

 • 1x Salzburg féltáv triatlon (5 óra 2 perc)

 • 1x Stockach Olimpiai triatlon táv (2 óra 30 perc)

 • 1x Tuttlingen triatlon sprint táv

 • 1x Schömberterepduatlon törött kézfejjel

 • 3x Félmaraton (a legjobb ideje 1 óra 27 perc)

 • 1x Sarud Intersport (28 km futás, 1. helyezett)

 • 3x Balaton átúszás

 • és sok más kisebb futóverseny
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Falunap és Amatőr Fogathajtó verseny augusztus 12-én

Az idei évben is nagy előkészületek előzték meg 
településünk fennállásának 67. évfordulóját ün-
neplő Falunapunkat, és Amatőr Fogathajtó verse-
nyünket, melyre, nagy örömünkre rengetegen vol-
tak kíváncsiak.
Már a délelőtti órákban megtelt a vásártér gyer-
mekzsivajjal, főzősök jókedvéről árulkodó neve-
tésekkel, a focizók szurkolóinak kiáltásaival. A 
jó hangulatot erősítették a pár méterre sátorozó 
lovasok is, akik 9.00-tól kezdték meg a fogathaj-
tást a Napelempark melletti területen.A fogathajtó 
versenyt, mint minden évben, most is Fehér Tibor 
vezényelte le, melyet ezúton is nagy tisztelettel 
köszönünk Neki.
Reggel 9 óra tájt, szinte már minden bográcsban 
rotyogott az étel, baráti társaságok, klubok méret-
tették meg gasztro tudásukat. Végül nagyon szo-
ros versenyben a Polgárőrség csapatának marha-
pörköltje bizonyult a legfinomabbnak. A legtöbb 
adagot pedig az Óvoda Konyha munkatársai készí-
tették idén is, melyet ezúton is köszönünk Nekik.

A szilvás sütemények között is nagyon nehezen 
lehetett igazságot tenni. A legtöbb pontot kapó 
finomság végül Perjési Józsefné Porhanyós, szil-
valekváros hókiflije lett és így ő vihette el az I. 
helyezettnek járó díjat.
Idén meghirdettünk egy házi pálinka versenyt is, 
ahol Bató Miklós 3 benevezett pálinkája, mind a 
legjobb értékeléseket kapta, így az abszolút első 
helyet tudhatta magáénak.

Ez idő alatt a focisták sem ücsörögtek, keményen 
küzdöttek a kispályás foci I. helyéért. A mérkőzé-
sek végére az EgyGólSE nevet viselő, Tápiógyör-
gyéről érkező fiúk csapata lőtte a legtöbb gólt és 
került a dobogó felső fokára.
A mérkőzések után az Újszilvási- és a Tápió-
györgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete készült 
egy látványos kis bemutatóval. Ezúton is köszön-
jük egész napos részvételüket és munkájukat.
Az eredményhirdetések után a színpadon pezsdült 
fel az élet helyi és környékbeli fellépők előadása-
itól. A Rozmaring Nyugdíjas Klub tagjai, a Dalma 
Dance Klub szilvási és abonyi kis táncosai, Lévai 
Enikő tanítványai, és az Abonyi Akrobatika és 
Torna Klub kezdte meg az előadások sorát.

16.00-kor a fogathajtás résztvevői felvonultak a 
színpad melletti területre és egy igazán látványos 
karusszel bemutatóval ékesítették a napot.
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Egy pályázat keretein belül lehetőség nyílt rá, hogy 
Slivník és Nandlstadt testvértelepüléseink mellett, 
vendégül láthattuk rendezvényünkön Koltó de-
legációját is, akik nagyon készültek erre a napra, 
harmonikásuk az újszilvási nyugdíjasokkal még 
egy röpke produkció erejéig a színpadon is szóra-
koztatta a közönséget népi dalaival.

Mikor elérkezett a 17.00 óra, a színpad előtti tér 
teljesen megtelt, mindenki sztárvendégeinket vár-
ta. 22.00-ig tartó fellépéseikkel, a Romantic, a Fre-
sh, Nótár Mary és az Inflagranti, mind fergeteges 
bulit csináltak.
Bár az idő kissé lehűlt a délutáni óráktól, a Tűzijá-
ték színpompás fényei a nap végén feledtették azt 
velünk.
A napot DJ ÓCSAI Retro Discojával zártuk, ahol a 
fiatalok (a hideg és az eső ellenére) még jó pár órán 
át ropták a táncot.

Ezúton	 is	 szeretnénk	megköszönni	minden	 dolgo-
zónak,	segítőnek,	támogatónak,	hogy	aktívan	jelen	
voltak	 ennek	 a	 napnak	 a	 lebonyolításában,	 szer-
vezésében,	hiszen	két	nagy	rendezvényünket	össze-
vonva	a	feladatunk	is	megnövekedett.

Községi Önkormányzat

Államalapító Szent István királyunk és az új kenyér ünnepe Újszilváson

Mint minden évben, 2017. augusztus 20-án is meg-
rendezésre került Államalapítás és Szent István 
napi ünnepségünk az újszilvási Faluházban.
A felcsendülő Himnusz dallamai után Földi László 
országgyűlési képviselő mondott beszédet, melyet 
Lénárt Lili, az általános iskola 7. osztályos tanuló-
jának ünnepi verse követett.

Ez évben Újszilvás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az oktatás területén végzett 
kiemelkedő teljesítményéért PAP SÁNDOR-
NÉT kitüntető díjban részesítette.

Pap Sándorné 45 évet töltött neveléssel, oktatással, 
a kultúra terjesztésével, segítésével. Végzettségét 
tekintve óvónő, tanítónő, magyar nyelv és iroda-
lom, technika és életvitel szakos tanár. Mindezen 
ismereteket gyakorolta, magas szinten végezte. Ta-
nítványai megállták helyüket a középiskolákban, 

szerették és ma is hálásan gondolnak rá. Minde-
mellett színjátszó szakkört vezetett, rendezvénye-
ken vett részt műsoraival, formálta a település 
kulturális életét. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy 
a tanítás mellett kirándulásokat szervezett, verse-
nyeken vett részt, díszleteket, kellékeket készített, 
az iskola jelmeztárának kialakítása az ő nevéhez 
fűződik.Szívesen segített – segít a gyerekeknek, 
szülőknek, kollégáknak, nyugdíjasoknak, a tele-
pülésen bárkinek, aki hozzá fordult. Korábban az 
iskolakert gazdájaként a tanulókat is megtanította 
kertszeretetére. Közvetlen, nyílt, őszinte személyi-
sége nagyfokú segítőkészséggel párosul. Pedagó-
giai munkáját az újra törekvés, a játékosság hatotta 
át, amelynek része volt az állandó önképzés igé-
nye is. 45 év aktív munka után vonult nyugdíjba. 
Újszilvás sokat köszönhet itt végzett munkájának, 
melyet ezúton is őszintén köszönünk. Kívánunk 
neki jó egészséget, boldogságot.
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A rendezvényen ünnepeltük az új kenyeret is, amit a 
vidéki ember az aratás utáni első, friss búzából sütve 
nemzeti színű szalaggal köt át. Amelyet megszegve 
és megízlelve érezzük a teremtő gondoskodását. 
Idén, immár 5. éve csatlakozott az újszilvási Önkor-
mányzat a legszebb konyhakert programhoz, vala-

mint 2017-ben újra kereste azokat az ingatlanokat, 
melyekre felkerülhet a Tiszta Udvar Rendes Ház 
táblácska. Fülöp Lászlóné alpolgármester asszony 
és Dr. Petrányi Csaba polgármester úr az ünnepsé-
gen hirdette ki az eredményeket és adta át az elis-
meréseket.

A legszebb konyhakert programban:
 
 - I. HELYEZÉST ért el VERES PÁL ÉS VERES PÁLNÉ
 - II. HELYEZÉST ért el FEKETE BÁLINT ÉS FEKETE BÁLINTNÉ
 - III. HELYEZÉST ért el KORNYIK PÁLNÉ
 - KÜLÖNDÍJBAN részesült SINKA MIKLÓS ÉS SINKA MIKLÓSNÉ
    a fák szakszerű gondozásáért és ápolásáért

2017-ben Tiszta Udvar Rendes Ház címet nyert:
 
 - Bíró István és Bíróné Fülöp Henrietta 
 - Bozóki Jánosné 
 - Darázs József és Darázs Józsefné 
 - Kazinczy István és Kazinczy Istvánné 
 - Szűcs Csaba és Szűcsné Kökényesi Tünde 
 - Varga János és Varga Jánosné 

Ezúton is köszönjük, mind a legszebb konyhakertek, mind a Tiszta Udvar Rendes Ház díjazottjainak 
házukba, kertjükbe, az előttük lévő közterületekbe fektetett áldozatos munkájukat, fáradozásaikat. Még 
egyszer gratulálunk Nekik!

Községi Önkormányzat
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Szeptemberben két kiállításon is jártunk

2017. szeptember 9-10-én 3. alkalommal rendez-
ték meg Nagykátán a Tápiófeszt nevet viselő, a 
térség hagyományait, gasztronómiai és kulturális 
értékeit bemutató fesztivált. A rendezvényen min-
den tápiómenti településnek lehetősége volt egy 
stand keretein belül kiállítani, így Újszilvás is ki-
települt két napra és büszkén mutatta be helyi ér-
tékeit, elért eredményeit.
Két hét múlva szeptember 22-23-án, 3. alkalom-
mal vettünk részt az Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállításon, Budapesten, a Vajdahunyad várában. 
Összesen 115 közfoglalkoztató és 17 szociális 
szövetkezet mutatta be közfoglalkoztatási prog-
ramjait, illetve a programok keretében előállított 
terményeit, termékeit, melyre most is több ezer 
látogató volt kíváncsi. Pest megyét idén is 4-en 
képviseltük, Újszilvás mellett Tápiószőlős, Abony 
és Nagykáta kapott lehetőséget. A rendezvényen 
bemutattuk az Önkormányzat közfoglalkoztatott-
jai által termelt zöldségeket, gyümölcsöket, a már 
csomagolt fűszerpaprikánkat, térkőgyártásunkból 
is vittünk pár mintát és képekkel illusztráltuk az 
állattenyésztésben elért eredményeinket. 

Községi Önkormányzat
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:

Háziorvos:
A háziorvosi feladatok ellátása határozatlan ideig 
helyettesítés útján történik.

Tel: 06 53/ 789-799, 06 30/ 576-4676 
Fax:  06 53/ 788-944 
E-mail: rendelo.ujszilvas@gmail.com 
Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66. (Fsz. 2)
Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is az Orvosi 
Rendelő udvarán elhelyezett táblán látható!

Ügyelet: 
Telefonszám: 06 29/ 440-074 
Helye: Tápiószele, Jókai u. 1/a. 
Ideje: hétköznaponként: 16:00-8:00 között, hétvégen-
ként és ünnepnapokon: 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:
Dr. Altsach Rita
Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány u. 68. 
Telefon: 06 20/ 530-5014
Rendelési idő: 
Hétfő:	 8:00	–	11:00	 Tápiógyörgye
Kedd:	 13:00 – 16:00 Újszilvás (határozatlan ideig)
Szerda:	 8:00	–	11:00	 Újszilvás   
Csütörtök:	8:00	–	11:00	 Tápiógyörgye
Péntek:	 8:00	–	11:00	 Újszilvás  

Egészséges rendelés, tanácsadás: 
Tanácsadásra (védőoltásra, szűrővizsgálatra),   kizáró-
lag  előzetes bejelentkezés során egyeztetett időpontban 
fogadjuk. A várakozási idő csökkentése céljából a jövő-
ben szeretnénk elérni, hogy a beteg gyerekek is előre 
egyeztetett időre érkezzenek. Időpontot a 06 20/ 530-
5014-es telefonszámon, vagy személyesen kérjenek.
Naprakész információk:
http://draltsachrita.hu/ 
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 
Sürgősségi (időpont nélküli betegellátás) kizárólag a 
rendelés első felében!

Rendelési idő: 
Hétfő:		 	 12:00	-	20:00 
Szerda:		 12:00	-	20:00 
Csütörtök:		 8:00	-	16:00

Fogorvosi ügyelet: 
Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti 
Oktató Intézet
Címe: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Telefonszáma: 06/1/ 317-6600, 06/1/ 317-0951

CED-DENT FOGÁSZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 
Teljes körű fogászati ellátás. 
A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSKÖTELES!
Ügyelet: 
Szombat, Vasárnap és ünnepnapokon: 10:00-14:00
Cím: 
CED-DENT FOGÁSZAT 
2700 Cegléd 
Szabadság tér 2. 
Telefon: 06 53/ 318-259 
fogaszat@cedent.hu

Terhességi Nőgyógyászat: 
Kizárólag gyerekágyas és állapotos nők részére! 
Dr. Danis Dávid 
Minden	hó	negyedik	szerdáján!

Védőnő és terhes-tanácsadás: 
Kengyelné Agócs Marianna 
Telefon: 06 70/ 324-3388   06 53/ 387-001 /28 mellék

Rendelés:
Hétfő	 8:00-10:00	 Terhestanácsadás
Kedd:		 9:00	-11:00	 Csecsemő	tanácsadás
Péntek	:		 11:00	-	13:00	Orvossal	tartott	tanácsadás
Gyógyszertár:
Árpád Patika Fiók Gyógyszertára: 
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 09:00 - 14:00 
Csütörtök kizárólag csak: 13:00 - 16:00 
Telefon: 06 53/ 587-539
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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 

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 Pivon Ildikó 
Pénztár:  /13 mellék Tóthné Szabó Hajnalka 
Járási ügysegéd: /14 mellék Kökényesi Gábor 
Munkaügy: /15 mellék Siska Éva 
Adóügy: /18 mellék Mészáros Annamária 
Anyakönyvezés:  /18 mellék Smányi Nikoletta
ÚJKOM Kft. - műszaki csoport:  
 /16 mellék Miskolczi Lóránt 06 30/ 598-2512 
LEADER pályázatok, pályázatkezelés:  
 /16 mellék Hegyesi Péterné 
Ügyfélszolgálati Iroda (Szociális ügyek): 
 /16 mellék Kenderes Józsefné

Öregek Napközi Otthona:/20 mellék 
Általános Iskola: /21 mellék illetve 06-53/387-019 
Kerekerdő Óvoda: /22 mellék  
Védőnői Szolgálat: /28 mellék

NAPFÉNY Idősek Otthona:
2768 Újszilvás, Béke u. 2. 
Telefon: 06 53 / 789-055

Sportcentrum
2768 Újszilvás, Sport u. 9.
Telefon: 06 30/754-9700

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

Faluháza és Községi Könyvtár:
eMagyarország Pont
2768 Újszilvás, Szent István u. 4. 
Faluháza, Telefon: 06 53 / 387-001 /17 mellék  
Magó Eszter 
Nyitva tartás: Hétfőtől	-	péntekig:	09:00-	16:00 

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermek-
jóléti Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvási Terü-
leti Iroda:
2768 Újszilvás, Szent István utca 4. 
Telefon: 06 53/ 387-001 /17 mellék
Antal Viktória: 
Ügyfélfogadási	idő: 
Hétfő:		 8:00	–	12:00 
Kedd:	 13:00	–	16:00 
Szerda:		 8:00	–	12:00,	16:00	–	18:00 
Csütörtök:	 13:00	–	16:00 
Péntek:		 8:00	–	12:00

Körzeti megbízott:
Kégli Norbert r. főtörzsőrmester 
Telefon: 06 20/ 489-6714 
KMB iroda: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. (Faluháza) 
Sürgős esetben kérem hívja a 107-es telefonszámot!

Polgárőrség és Mezőőri Szolgálat: 
Telefonszám: 06 30 / 529-5383
A nap 24 órájában a lakosságot érintő bűncselekmények 
észlelésével kapcsolatosan, valamint kóbor és veszélyes 
ebekkel, továbbá illegális szemétlerakással kapcsolatos ope-
ratív intézkedések okán is közvetlenül hívható! A feladatot 
időarányosan felosztva Árva István, Tóth Péter és Vágány 
László látják el.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 
Falugazdász Iroda
Tugyi Kálmán
Tel.: 06 70/507-4684 
Ügyfélfogadás	minden	szerdán	8.30-tól	12.00-ig	a	
Polgármesteri	Hivatalban.

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

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
Ügyfélszolgálati iroda: 2766 Tápiószele, Jókai utca 1. 
1. emelet 
Telefonszám: 06 70 / 902-6089 
Hibabejelentő: 
Józsa István: 06 70 / 902-6082 
Banai László: 06 30 / 401-8111
Szennyvíz-csatorna ügyelet 
Hibabejelentő: 06 70 / 685-9318
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TÖBB BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA EGY HELYEN!
 
Szolgáltatásaink: 
 - élet,-  betegség,- és  balesetbiztosítások
 - nyugdíjcélú megtakarítások  államilag támogatott 20 %-os adójóváírással
 - kegyeleti  biztosítások
 - nyugdíj,- és egészségpénztári belépések
 - lakásbiztosítások 
 - gépjármű biztosítások
 - vállalkozói vagyon,- és felelősségbiztosítások
 - utasbiztosítások
 - egyedi biztosítási igények kidolgozása
 - kárügyek intézésében segítségnyújtás
 
Továbbra is szeretettel várom Kedves Ügyfeleimet, hogy segítségemmel mindenki számára a 
legkedvezőbb biztosítási védelmet megtaláljuk, mely egy esetleges tragédia esetén enyhíti Ön 

és Szerettei anyagi terheit.
 

Vankó Éva  a  V&K 2003 KFT Biztosítási Alkusz munkatársa
Tel.: 06-53/387-372        06-30-359-5006

Tápió Tüzép Tápiógyörgye 
2017-es tüzelő árak

Szénárak:
	 Cseh	dió		4500-5000	kcal.			enyhén	kormol,					5320ft/q
		 LEDVICEI	dió	4500-5000	kcal.	6200ft/q			minimális	kéntartalom			 	
bármilyen	fűtőberendezésbe	jó
			 Lengyel	feketeszén	6300kcal.	7100ft/q	elsősorban	kazánszén.
Tüzifa:
 Tölgy, Bükk, Gyertyán,2100-2300kcal.  : 3700ft/q kályhakészen                                     
Fabrikett 
 10kg  800ft.

Telefon:20-613-2093
Csütörtök és Vasárnap ZÁRVA


