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Első kézből...
Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat, és első 
kézből szeretném tájékoztatni Újszilvás életében az 
elmúlt időszakban történt eseményekről, történé-
sekről. 

Az első, amelyről szeretném Önöket tájékoztatni, az egy 
pozitív hír, egy nagyon jó befektetés. Településünk ezidáig 
is, a megújuló energiákban élen járt. Ebben sikerült egy 
újabb előrelépést tennünk. A községi óvoda épülete, a Fa-
luháza (kultúrház) épülete és az általános iskola épüle-
te, azok tetőzete, annak a déli oldalhoz közelebb eső oldala 
napelemmel kerül ellátásra a pályázat elnyerése alapján. 
A pályázat a Közép-magyarországi Operatív Programban 
került elnyerésre és várhatóan a tavaszi időszakban kerül, 
április végéig megépítésre. Ezzel az intézmények fogyasz-
tásának 95 %-a kerül teljesítményben az épületek tetőzetére 
megépítésre. Egy újabb lépés, hogy a település könnyedéb-
ben vegye az élet kihívásait és a megtakarítással minél többet 
tudjon a lakosság irányába fordítani munkahelyteremtésre és 
egyéb olyan ellátásokra, amelyek a település komfortérzetét 
biztosítják majd. 

Egy további új elnyert és régen várt pályázatról sze-
retnék beszámolni Önöknek, nevezetesen a Start minta-
programban nyert településünk. Ennek a mezőgazdasági 
foglalkoztatással kapcsolatos programnak az első fázisát 
nyerte el. Amelynek keretén belül október elsejétől 35 fő 
foglalkoztatását biztosítjuk 5 hónapon keresztül, egészen 
február végéig. Ennek a programnak a célja az, hogy a te-
lepülésünk által néhány évvel ezelőtt kidolgozott mezőgaz-
dasági foglalkoztatás, amely kiterjed majd a konyhakerti 
növények termesztésére, a gyógynövények termesztésére, 
és a gyümölcstermesztésre, valamint állattenyésztésre, hogy 
ezek előkészítésre kerüljenek. Ha az 5 hónapot megfelelően 
hajtjuk végre, akkor esélyesek lehetünk arra, hogy a 2014-
es év március elsejétől is nyerhessünk a teljes évre vonat-
kozó mezőgazdasági programot. Amelynek kuriózuma még 
az állattenyésztésben a baromfitenyésztés és birkatenyésztés 
elindítása is. A program a sertéstenyésztést nem támogatta 
jelen pillanatban. Összesen Újszilváson, Jászkarajenőn, és 
Abonyban 100 fő foglalkoztatását jelenti a program szemé-
lyi része. Hozzáteszem azt, hogy önkormányzatunk nagyon 
nagy erőforrást biztosít arra vonatkozólag, hogy minél több 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőt foglal-
koztasson a településen, így például november hónapban 

csak nálunk 90 fő közfoglalkoztatott dolgozik majd. Óriá-
si eredmény a normál foglalkoztatottjaink mellett. Kérem, 
hogy minden résztvevő, aki a programban részt vesz és a 
foglalkoztatásban részt vesz, tegyen meg azért mindent, 
hogy minél jobban próbálja önmagát a családja érdekében 
alkalmassá tenni arra, hogy minél jobban megállja a helyét 
a munkahelyén.  

Arról is be szeretnék számolni Önöknek, hogy a sport-
épületnek, a sport komplexumnak az építése jó ütemben 
halad. Amikor Önök ezt az újságot olvassák, akkor a sport-
épület már új nyílászárókkal is el lesz látva, s az épület a be-
fejező fázisához halad, ahhoz közelít. Mivel az épület viszont 
egy modern fűtési rendszer megépítését is jelenti, valamint 
az önkormányzat szándékai szerint már úgy szeretné átadni 
az épületet, hogy a kondícionáló terem, valamint a fitnesz 
terem el lesz látva a megfelelő eszközökkel, az új Leader 
pályázat segítségével, valamint reményeink szerint, ezért a 
következő év első szakaszában kerül átadásra az épület. En-
nek ellenére reményeink szerint, már november végére fog-
ják tudni használni a focistáink az alsó szintjét az épületnek, 
amely nagyon fontos annak érdekében, hogy az egyébként 
jól teljesítő újszilvási focicsapat további szép eredménye-
ket tudjon hozni. Ezúton is gratulálunk Nekik az eddig elért 
eredményükhöz, és bízunk a további sikeres folytatásban.

Folyamatban lévő beruházásainkból még, a polgár-
mesteri hivatal felújítását és akadálymentesítését szeretném 
említeni, hogy még ebben az esztendőben,  a nyílászáró-
inak cseréje megvalósul, abból a projektrészből, amelyet 
elnyertünk. Tavaszi időszakban pedig az elektromos hálóza-
tának teljes felújítása meg fog történni, valamint kibővítése 
az épületnek egy új irattárral, akadálymentes WC-vel és egy 
új akadálymentesített főbejárattal fogjuk ellátni az épületet. 
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Meg szeretném jegyezni itt ezen a helyen, nevezetesen egy 
új pályázatot is nyújt be a Képviselő-testület arra vonatko-
zóan, hogy a polgármesteri hivatal minél magasabb szintű 
ellátása okán teljesen új informatikai rendszert építsünk ki. 
Erre vonatkozóan nyújtunk be pályázatot, illetve egy új köz-
igazgatási, kvázi vállalat-irányítási rendszer megvalósításá-
ra, melyben pest megyében a 186 település közül az első 20 
településben benne vagyunk, akik kísérleti jelleggel ezt az új 
rendszert bevezetik. 

Folyamatban lévő beruházásunk szintén, a jegesi isko-
lában történő öregotthon kialakítás, amelynek elindulnak 
a beruházási műveletei november elsejétől, s egészen május 
elsejéig a beruházás be fog fejeződni. A belső teljes átalakí-
tás megindul a 30 férőhelyes bentlakásos öregotthonná ala-
kításhoz. Az épület átalakítása során napelemek elhelyezése 
fog megtörténni, valamint egy belső átalakítás során is meg-
felelő modern energiatakarékos technológia kerül alkalma-
zásra majd a gépészeti szerelések területén. A beruházáshoz 
a Sanamed Kft. a szakmai partnere a település önkormányza-
tának, amellyel egy közös Kft-t alakítottunk ki Szilvás-Med 
Kft. néven. Az új cég részben pályázati pénz segítségével, 
részben pedig egy fejlesztési hitel segítségével fogja meg-
oldani a település ezen munkahelyteremtő feladatát, amely 
során minimum 15 új munkahelyet fogunk létrehozni. 

Az elmúlt időszakban nemzetközi irányú tapasztalat-
cserére irányuló pályázatainkat is hajtottunk végre. Így, 
szeptember hónap végén Eisenstadt-ban jártunk a TERRE 
program keretén belül, a megújuló energiák nemzetközi ta-
pasztalatcseréjében rendkívül fontos új ismereteket szerez-
tünk. Ebben a projektben a következő esztendőben még lesz 
három ilyen jellegű nemzetközi találkozó, amely nemzetközi 
találkozóknak a forrását a brüsszeli projekt, maga a brüsszeli 
pályázat teljes egészében állja. A másik ezt követő nemzet-
közi találkozó, a Renewal projekt keretén belül, a romániai 
Nagybányán zajlott le szintén szeptemberben, ahol a város-
fejlesztés, városmegújítás, falufejlesztés, falumegújítás te-
kintetében szereztünk új ismereteket, és természetesen bará-
tokat is, hiszen ez a Romániában lévő volt magyar település 
120 ezer lakossal bíró és mostanában csak 15 ezer magyar 
lakossal bír. Ugyanakkor a romániai vezetése a településnek 
rendkívül tiszteletreméltóan, barátságosan állt hozzá a ma-
gyar delegáció érkezéséhez, s a program kapcsán rendkívül 
újszerű technikai megoldásokat mutattak be számunkra a vá-
ros fejlesztésük tekintetében. 

Arról is be szeretnék számolni Önöknek, hogy október 
első hétvégéjén, azokat a családokat vitte ki a település ön-
kormányzata Nandlstadt-ba, akik a német gyerekeket fogad-
ták. Hozzávetőleg 10 családot vitt ki az önkormányzat, hogy 
megmutassa a családnak, hogy mely településről érkeztek a 

befogadott gyermekek a nyári időszak alatt. Szintén a test-
vértelepülés kiterjesztésére irányult ez az utazás és arra, 
hogy elmélyedjenek a fiatalok tekintetében a nyelvi kapcso-
latok és ismerjék meg egymás életét az újszilvásiak, vala-
mint a nandlstadtiak. 

Arról is szeretném tájékoztatni a Tisztelt Közvéleményt 
hogy, kedvezményes  tűzifa vásárlási lehetőséget fog biz-
tosítani az önkormányzat az elkövetkezendő időszakban, 
kérem, hogy figyeljék majd ennek lehetőségét és éljenek a 
lehetőséggel majd  minél többen. 

Egy további dologról szeretnék beszámolni még Önök-
nek. Dudásné Schamal Ilona megkereste az önkormányzatot 
azzal a szándékkal, hogy az önkormányzat az Ő ingatlanát 
felajánja megvételre, mert Ő a településről családi okainál 
fogva elköltözik Németországba, szülővárosába. Az önkor-
mányzat megvizsgálta nagyon-nagyon alaposan az Ő ké-
relmét, és úgy döntött, hogy ezt a családi házat egyrészt 
vendégház, vendégszállás  funkcióra, valamint esetlege-
sen rehabilitációs foglalkoztató, telephely céljára megvá-
sárolja. A megvásárlás feltételei szerint kettő év alatt, azaz 
2015. december 31-ig kell kifizetni az ingatlan vételárát, 
amely 8,5 millió forint. Tehát 2 év alatt kell kifizetnie ezt 
az összeget az ingatlanért . Önkormányzatunk értékbecslést 
készíttetett független értékbecslővel, mely szerint az ingat-
lan jelenlegi forgalmi értéke 12,8 millió forint. Mindezek 
alapján úgy gondolta a Képviselő –testület, hogy a 8,5 millió 
forintos vételár és a halasztott fizetés miatt jó befektetést esz-
közöl a jogügylet kapcsán. Nem beszélve arról, hogy ezen 
ingatlan kétoldali bejárattal rendelkezik, tehát alkalmas lesz 
arra, hogy az ipari, vagy mezőgazdasági jellegű működésnek 
legyen lehetősége az ingatlanon. Az önkormányzatunknak 
nem kifejezetten arra van pénzeszköze, hogy ingatlanokat 
vásároljon, azonban volt az elmúlt időszakban is olyan jel-
legű ingatlan, amelynek a megvásárlását támogatta, most is 
alapos körültekintés és megfontolás alapján így döntött.

Arról is szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az elkö-
vetkezendő időszakban, várhatóan november hónapban az 
orvosi rendelő előtt, az orvosi rendelő oldala, valamint a 
kerékpárút oldala között egy új gyalogátkelőhelyet létesít 
Önkormányzatunk. Erre néhány év óta már szükség volt, 
most érett meg az a gondolat, hogy realizálódjon is, tervez-
tetést és engedélyezést követően. Szükség van a mindennapi 
rendelés miatt, a napi több száz embernek az átközlekedésé-
hez erre a közlekedésbiztonságilag is alkalmas műtárgyra.

Ezúton is tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Boda 
András képviselő úrnak le kellett mondania alpolgármesteri 
beosztásáról, mivel az Önkormányzat alkalmazásába került 
tanyagondnoki beosztásba. A tanyagondnoki beosztás mel-
lett egyéb feladatokat is szabott számára a Képviselő-testü-
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let, így például a start mintaprogramban foglalkoztatottak 
irányításában vesz majd részt, stb. A település új alpolgár-
mestere Fülöp Lászlóné Tercsike lett, aki egyöntetű sza-
vazattal került megválasztásra és munkájához kívánunk jó 
egészséget.

Kérem ezúton is az önkormányzat nevében a Tisztelt La-
kosságot, hogy vigyázzunk közös értékeinkre, az utcabú-
torainkra, az utcán minden növényünkre, dísznövényünkre, 
amelyek szépítik a település értékét és közösen figyeljünk 
arra, amennyiben valamilyen rongálást észlelünk, úgy kérem 

Önöket, hogy a 30/5295383 telefonszámon, az állandóan 
működő mezőőrségünket hívják. És jelezzenek bármilyen 
olyan jellegű eseményt, melyben akár egy rongálás, akár 
betörés szándéka, vagy egyéb bűncselekmény alapos gyanú-
ját észlelik. A három mezőőr kolléga fel van készülve arra, 
hogy teljes mértékben ellássa feladatát az Önök biztonsága 
érdekében. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradok tisztelettel: 

Dr. Petrányi Csaba
 polgármester

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

Avar és kerti hulladékok égetése!

Az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó szabá-
lyokat, Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének a helyi környezetvédelemről szóló 10/2004. (VI.09.) 
sz. rendelete szabályozza. 

A helyi rendelet 5. §-a  értelmében, „Az avar- és ker-
ti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással 
történhet. Avar- és kerti hulladék égetésére csak legvégső 
esetben 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.

Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni 
és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. 
Az égetendő hulladék nem tartalmazat ipari eredetű hul-
ladékot (műanyag, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek 
maradékait.”

Az az állampolgár, aki a szabályozást megszegve kerti 
hulladékot éget, szabálysértést követ el, és akár 30.000 fo-
rintos bírsággal is sújtható. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, az avar és kerti hulladék 
égetésére vonatkozó szabályok betartására.

Új szabálysértési törvény – helyszíni bírságolhat-
nak a mezőőrök!

A 2012. évi II. törvény rendelkezik a szabálysértések-
ről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről. 

A jegyző általános szabálysértési hatásköre megszűnt, a 
hatáskört a Pest Megyei Kormányhivatal vette át. A rend-
őrség hatásköre változatlan marad. Szabálysértés észlelése 
esetén helyszíni bírság kiszabására jogosult a rendőrség 
mellett a mezőőr is.  

Az alábbi tényállások esetében mezőőr is kiszabhat hely-
színi bírságot:

• A tulajdon elleni szabálysértés – tehát, aki ötven-
ezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jog-
talan elsajátítást, orgazdaságot követ el.

• Vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegé-
se – aki a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben 
elrendelt általános vadászati, halászati, legeltetési tilalmat 
megszegi, szabálysértést követ el.

• Mezei szabálysértés – aki más földjén jogtalanul 
legeltet, szabálysértést követ el.

• Vízszennyezés, aki
o vízi létesítménybe, illetve felszíni vagy 

felszín alatti vízbe közvetlenül vagy közvetve szennyező 
anyagot juttat, és ezáltal a vízkészletet felhasználásra alkal-
matlanná teszi vagy a felhasználást veszélyezteti, ha környe-
zetkárosítás egyébként nem állapítható meg,

o a szennyvíz vagy a szennyezőanyag árta-
lommentes elhelyezését, illetve a felszíni vagy felszín alatti 
vízbe történő bevezetését nem a jogszabályban, a jogszabály 
alapján kiadott hatósági előírásban meghatározott módon 
valósítja meg, vagy olyan létesítményt üzemeltet, amely a 
vizek fertőzését vagy szennyezését okozhatja,

o az ivóvízellátást, ásvány- vagy gyógy-
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kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan meg-
akadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügye-
letével megbízott személy tartani. 

Az eb tulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az 
mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét és egészségét ne 
veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. Ha az eb tulajdo-
nos e feltételeket nem biztosítja, akkor az eb tartást meg kell 
szüntetni. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.

A törvény értelmében, aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja 

közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadász-

területen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elenge-
di, vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési 
eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő 
kutya kivételével – szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy 
játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő 
kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.

(2) Aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem he-
lyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfe-
lelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény értelmé-
ben – mint azt már említettem - az általános szabálysértési 
hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal járási hivatala.

A fenti törvényben foglaltak alapján azonban helyszíni 
bírság kiszabására a mezőőr is jogosult.

A helyszíni bírság mértéke 5.000-50.000 Ft-ig terjed.

Önkormányzatunk által működtetett mezőőri szolgálat 
munkatársai fokozott ellenőrzést fognak tartani a település 
területén és élni fognak a törvény adta felhatalmazással.

Tájékoztatás a szociális célú tűzifa vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatáról !

A kormány a 1611/2013. (IX.5.) Korm. határozatában 
döntött a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlá-
sához kapcsolódó kiegészítő támogatásról. 

Az önkormányzatok pályázat útján igényelhetik a szoci-
ális célú tűzifa vásárlásához a kiegészítő támogatást. Újszil-

vízhasznosítást szolgáló vagy ilyen célra kijelölt vizek, vízi 
létesítmények védőterületére, védőidomára, védősávjára a 
jogszabályban, a hatósági előírásokban meghatározott ren-
delkezéseket megszegi, vagy a védőterületet, védőidomot, 
védősávot érintő korlátozásokkal ellentétes tevékenységet 
folytat vagy ingatlan-használatot gyakorol, szabálysértést 
követ el.

• És nem utolsósorban szabálysértésnek minősül a 
felhívással szembeni engedetlenség. Aki a természeti terü-
letek, a védett természeti területek és értékek, az erdő, va-
lamint a vadállomány őrzésével, védelmével kapcsolatban a 
külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi, erdé-
szeti és vadászati hatósági feladatokat ellátó személy, a me-
zőőr, jogszabályban előírt felhívásának nem tesz eleget vagy 
intézkedését akadályozza, szabálysértést követ el.

A fentiekben meghatározott szabálysértések miatt a 
mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.

A helyszíni bírság összege 5000 Ft-tól 50 000 Ft-ig, hat 
hónapon belüli ismételt elkövetés estén 70 000 Ft-ig terjed-
het. A kiszabott helyszíni bírságot 30 napon belül kell befi-
zetni. A helyszíni bírság a tudomásulvétele napján jogerős, 
azaz ha valaki a cselekményt elismeri, azzal a bírság össze-
gét elfogadja, az többé nem fellebbezhető meg. Ha valaki a 
szabálysértést nem ismeri el, a mezőőr feljelenti, és az elkö-
vető a kiszabandó bírság duplájára számíthat.

A bírság meg nem fizetése esetén 5000 forintonként 1 
napi közérdekű munkával ledolgozható az eljárás alá vont 
személy kérésére. A bírság megfizetésének vagy ledolgozá-
sának meghiúsulása esetén a kiszabott pénzbírságot a bíró-
ság elzárásra változtatja át, melynek mértéke 5000 forinton-
ként 1 napi elzárás.

Megszűnt az adók módjára történő végrehajtás szabály-
sértési és helyszíni bírságok esetében.

Kérem a fenti rendelkezések tudomásulvételét és szem 
előtt tartását.

Felügyeletnélküli ebek! 

Újszilvás községben az állattartás helyi szabályait Újszil-
vás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 9/2003. 
(VIII.05.) sz. rendelete szabályozza: 

A rendelet értelmében az ebet a nap minden szakában a 
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vás Község Önkormányzata a maximális igényelhető meny-
nyiségre nyújtott be pályázatot, melyhez biztosítja  2000,-Ft/ 
erdei m3+áfa összegben a sajáterőt.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a benyúj-
tott támogatási igényekről a rendelkezésre álló előirányzat 
erejéig dönt.

A támogatás felhasználásának módját és a szociális rá-
szorultság szabályait – a végrehajtási rendeletben foglaltak-
nak megfelelően - az önkormányzat helyi rendeletben fogja 

szabályozni. 
Amennyiben Önkormányzatunk megkapja a döntést a 

benyújtott támogatás igény eredményéről és mértékéről, úgy 
levélben keresi meg a támogatásra jogosultakat. 

     Tisztelettel:
     Penczi Ildikó 
     jegyző

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Pest 
Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási 
Állat-egészségügyi- és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 
2013. szeptember 30-tól a Cegléd, Kossuth Ferenc utca 
1. szám alá (volt Tiszti Klub épülete, Postával szemben) 
helyre költözött.
Cegléd, 2013, szeptember 26.

   Dr. Terbe-Szabó Csilla s.k.
      Hivatalvezető

Tisztelt Mezőgazdasági Termelők!

A Ceglédi Járási Hivatal Falugazdász Irodája elköltö-
zött:

Kossuth Ferenc utca 1. szám alá (volt Tiszti Klub épülete, 
Postával szemben) 

Tel.: 06 53/ 500-649    
        06 53/ 312-077

Járási tájékoztató

LEONARDO DA VINCI 
Partnerségi Program Beszámoló

2013 júniusában ért véget a PLAS megnevezésű pro-
jekt, ami a LEONARDO DA VINCI Partnerségi Program 
keretében valósult meg hat országból érkezett hét partner - 
köztük Újszilvás Önkormányzata – részvételével. A projekt 
témája az aktív időskori stratégiák részeként az élethosszig 
tartó tanulás lehetőségeinek, feltételeinek, problémáinak 
bemutatása volt. A nyitókonferencia 2011. szeptember 28-
29-én volt településünkön. Ezt követte 2012-2013-ben öt 
további találkozó, sorrendben Wolverhamptonban (Egye-
sült Királyság), Lublinban (Lengyelország), Erfurtban 
(Németország), Villa Castelliben (Olaszország). A záró 
nemzetközi konferencia Prágában volt 2013. június 5-6-
án. A rendezvényen került bemutatásra a projekt keretében 
kidolgozott ún. három legjobb gyakorlat, melyek az aktív 
időskori tevékenységek példáit mutatják be.  Újszilvás té-

mái a Legszebb konyhakertek, a Start mintaprogram és a 
Demens Ellátó Központ kialakítása voltak. A három projekt 
közül esettanulmányként a Legszebb konyhakertek került 
kiválasztásra, melynek keretében egy Újszilvásra költözött 
idős férfi új életét mutattuk be, illetve hogy hogyan kezdte 
el kertjét szépíteni, újra növényekkel betelepíteni. Célja, 
hogy új életet kezdjen falun, tanuljon, önellátó szeretne 
lenni, meg akarja mutatni másoknak is a sikerét és meg 
akarta nyerni a konyhakert versenyt. (A legjobb gyakorla-
tok és az esettanulmány bemutatója megtalálható Újszilvás 
honlapján a PLAS logó alatt.) A projektben részt vevő tele-
pülések legjobb gyakorlataiból egy nemzetközi tanulmány, 
ill. kiadvány is készült angol nyelven. A projektben való 
részvétellel önkormányzatunk hasznos szakmai és európai 
együttműködési tapasztalatokkal gazdagodott. 
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ÓVODAI     HÍREK

Hírek, információk:

• Intézményünk a 2013 / 2014. nevelési évben a mai 
állapot szerint 89 kisgyermek nevelését látja el, ami azt je-
lenti, hogy az engedélyezett létszám majdnem 90%-a kihasz-
nált. Ez némi visszaesést jelent az elmúlt évekhez képest.

• Idén 27 kiscsoportos korú gyermek kezdte el első 
óvodai évét nálunk. 

• Speciális nevelési igényű gyermekeink száma 2 fő.

• Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyerekek száma 2 fő

• A 2013/2014. nevelési évtől az Óvodai Szülői Szer-
vezet elnöki feladatait Tóthné Sallai Viktória látja el.

Köszönetnyilvánítás:

Ezúton szeretném megköszönni a Rugócenter Kft. tulaj-
donosainak, Graj Sándornénak és Daróczi Csabának vala-
mint Kedves Családjuknak a támogatásukat, akik nemcsak 
anyagilag segítettek bennünket, hanem gyönyörű játékokkal 
is szebbé tették gyermekeink életét; a Szollár családnak, 
Bertók Mihálynak, Tóth Lászlónak és párjának, Forrayné 
Nagy Évának, az Aranyablak kft. tulajdonosainak áldozatos 
segítségét, mellyel óvodánkat támogatták. Köszönjük Ko-
vács Mihálynak és családjának a Föld napi felajánlást. A ma-
gánszemélyeknek a szülőknek, a sok segítséget és a pozitív 
hozzáállást, amivel megkönnyítik munkánkat!

Végül, de nem utolsó sorban Kincsesné Varga Erikának, 
aki 5 éven keresztül vezette Szülői Munkaközösségünket ko-
moly anyagi támogatást szerezve Intézményünknek! Erika 
búcsúzik tőlünk, mint elnök, de továbbra is aktív tagja marad 
szülői Szervezetünknek! Köszönjük!
       

Pákozdi Tiborné

Takáts Gyula: Szüreti vers

Szüretelnek, énekelnek,

Láttál-e már ennél szebbet?

Dió, rigó, mogyoró,

Musttal teli kiskancsó.

Sose láttam szebbet!

Szeptemberrel beköszöntött az ősz. Ez az évszak nagyon 
sok izgalmas változást hord magában. Gyermekeink számá-
ra izgalmakkal teli időszakot hozott, hisz megkezdődött az 
óvoda, iskola.

Ezzel együtt a betakarítás ideje is ránk köszöntött. Sé-
táink alkalmával megfigyeljük a környezeti változásokat. A 
levelek gyönyörű színpompában nevetnek ránk az ágakról. 

A csoportszobákban sokat beszélgetünk a látottakról,  
mit tapasztalunk, mi történik ebben az évszakban a kertek-
ben, a földeken. 

A gyermekek ragyogó arccal futnak hozzánk reggelente: 
  „- Óvónéni!!!! Nézd csak, ez a mi kertünkből van, szü-

reteltünk!”
Szép számmal került az ősz első hónapján az asztalra 

mindenféle jó: sárgarépa, karalábé, zöldség, dió, mogyoró, 
alma, szőlő…….

A gyümölcsökből a gyerekek közösen készítettek salátát, 
melyet jóízűen el is fogyasztottak. 
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Szeptember 19.-én megrendezésre került a gyermekek 
egyik kedvenc mulatsága, az immár hagyománnyá vált 
SZÜRTEI MULATSÁG. Ez a rendezvény óvodánkban zárt 
körben zajlik, ahol különféle játékokkal kedveskedünk a cse-
metéknek. 

Jó hangulatban köszöntöttük ezúttal is egymást, majd 
minden csoport elmondta kedvenc versét és énekelt. A nagy-
csoportosok megörvendeztettek bennünket egy népi körjá-
tékkal is, amiben vidáman vettek részt a többi csoport gyer-
mekei is.

Mikor felcsendült a zene a vidám társaság kedvére vá-
laszthatott a számos tevékenységek közül. Volt bekötött 
szemmel kóstolás, szőlőevő verseny.

Lehetett igazi szőlő sutuval mustot készíteni, amit aztán 
a gyerekek, felnőttek meg is kóstoltak.

Ezúton szeretnénk megköszönni Király Gábornak és csa-
ládjának, hogy minden évben biztosítják számunkra a szőlő 
sutut. 
Az igazi mulatság nem múlhat el torkoskodás nélkül!
Finom sütiket, üdítőket fogyasztottak a gyerekek, amiket ez-
úton is köszönünk a szülőknek!

  Dézsiné Szűcs Szabina
     óvónő

Kengyelné Agócs Marianna vagyok, 1968.09.16-án szü-
lettem Jászberényben.

Férjnél vagyok, 3 gyermekünket közösen nevelve már 25 
év köt bennünket össze.

1990-ben végeztem a Szegedi Tudomány Egyetem  vé-
dőnői szakán. 2008-ban Ifjúsági védőnőként másod diplo-
máztam szintén a Szegedi Tudományegyetemen.

1990 óta  Abonyban dolgozom, először területi védőnő-
ként, majd 2005 óta ifjúsági védőnőként, ahol 920 iskolás 
gyermek ifjúság-egészségügyi feladatait látom el. Újszilvási 
körzeti munkám során igyekszem a keretek adta rövid időt 
kihasználva maximálisan a gondozottak segítségre lenni.

Kérem forduljanak hozzám bizalommal!

Új védőnőnk bemutatkozik
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Nandlstadti fiatalok Újszilváson 

2013. augusztusában az Újszilvás-Nandlstadt testvérvá-
rosi kapcsolat keretében nandlstadti fiatalok érkeztek hoz-
zánk. Az újszilvásiak sok szeretettel várták a csoportot. A 
lelkes csapat egy hétig ismerkedett Újszilvás és Magyaror-
szág néhány nevezetes látnivalójával. Újdonságnak számí-
tott, hogy a vendégeknek egy-egy család adott szállást. En-
nek a lehetőségnek mindenki örült, hiszen így közvetlenebb 
kapcsolatok alakulhattak ki. A programok között szerepelt a 
ceglédi Aquapark, csemői go-kartozás, szilvásváradi túrázás, 
szegedi városnézés, közös vacsorák, játékok… Testvérváros-
unk képviselői érdeklődően szívták magukba az új informá-
ciókat. Jó volt velük újra találkozni, beszélgetni. A pár évvel 
ezelőtt szövődött barátságok szorosabbak lettek, akárcsak a 
két település közötti viszony. Reméljük lesz még alkalmunk 
további találkozásokra, programokon való részvételre. Ven-
dégeink a búcsúzáskor elmondták, jövőre Nandlstadt várja 
az újszilvási fiatalokat. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik 
munkájukkal, támogatásukkal, szeretetükkel segítették az 
egyhetes programot. 

Bárándy Anett, Csáki Zsanett, Józsa Bianka, 
Miskolczi Loránd 8. osztályos tanulók 

Köszöntjük az első osztályosokat!

Augusztus 30-án tanévnyitó ünnepélyünkön 33 kisgyer-
meket fogadtunk iskolánk diákjává. Idősebb tanulóink füzet-
tel, ceruzával kedveskedtek új iskolás társaiknak. Számukra 
izgalmas világ tárul fel. Sok élmény és új barátok segítenek 
felfedezni a valóságot. Ezúton is nagy szeretettel köszöntük 
benneteket az iskola falai között. Zsuzsa néni (1. a osztály-
főnöke) és Anikó néni (1. b osztályfőnöke) régóta arra ké-
szülünk, hogy Játékország helyett a betűk, számok világába 
kalauzoljunk el Titeket. Segítünk valóra váltani, amit szüle-
itek várnak Tőletek. 

Ehhez kívánunk nektek sok erőt, vidám és sikeres tan-
évet. 

Balassáné Vass Zsuzsanna és Hugyiné Simon Anikó 
tanító nénik
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Rendhagyó angolórák

Szeptember 9-én iskolánkba érkezett Lenny Bestebreur 
Hollandiából. Lenny a Tápiószele-Tápiószőlős-Újszilvás és 
Farmosi Református Egyházközösség holland testvérgyüle-
kezetének tagja. 26 éves, angoltanár. Egy hónapon át szol-
gál önkéntesként az újszilvási és a tápiószőlősi református 
általános iskolákban. Segítőként részt vesz az angolórákon. 
A diákok nagy lelkesedéssel fogadták Lennyt, aki angolul 
kommunikál a diákokkal, ezáltal késztetve őket arra, hogy 
minél többet a tanult idegen nyelven szólaljanak meg.  A 
gyerekek hamar összebarátkoztak Lennyvel, és óráról órára 
egyre bátrabban beszélgetnek. Lenny elsősorban az idegen 
nyelvi kommunikáció fejlesztését támogatja munkájával, 
valamint általa bepillantást nyerhetnek a tanulók egy másik 
ország kultúrájába is. 

Lennyt arról kérdeztük, hogy érzi magát iskolánkban: 

Nagyon jól érzem itt magam, mindenki nagyon kedves 
és barátságos, nagy szeretettel fogadtak már az első perctől 
kezdve. Ittlétem alatt szeretném a diákokat motiválni arra, 
hogy minél többet beszéljenek angolul, megszeressék, és 
használják a tanult nyelvet. Főként a szóbeli kommunikáció 
fejlesztése a célom. Terveim közt szerepel a következő tanév-
ben hosszabb időre visszatérni az iskolába.

Bízunk benne, hogy terve sikerül, és minél hamarabb 
visszatér közénk.

Ujszászi Katinka 

ÖKO HETEK AZ ISKOLÁBAN (okt. 7.-25.)

A természetvédelem, az újrahasznosítás, a környezettu-
datos nevelés, az egészséges életmód és táplálkozás a téma 
októberben az újszilvási református iskolában.

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti 
válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válság-
gal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzés-
hez járulnak hozzá az ökoiskolák (amilyen a mi iskolánk 
is!) munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése 
során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszmény-
képét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, 
hogy nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti neve-
lés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai 
élet minden területén.

Mi is a komplex, valós élethez közel álló szituációkat ré-
szesítjük iskolánkban előnyben.

Sokrétű, érdekes, figyelemfelkeltő és hasznos program-
mal töltjük meg ezt a 3 hetet: fákat ültetünk az iskola ud-
varára, természetről szóló népdalcsokrot adnak elő tanítvá-
nyaink, Biztonságos Iskolaprogramban vesznek részt a 3. és 
az 5. évfolyamon. Versenyezhetnek rajzokkal és hulladékból 
használati tárgyak készítésével, indulhatnak szavalóverse-
nyen is, a helyi vállalkozásoknál pedig üzemlátogatásokon 
vesznek részt diákjaink.  A Vöröskeresztes szakkör tagjai 
bemutatót tartanak, a 7. és 8. osztályos tanulók saját szer-
kesztésű vetítést mutatnak be a természet értékeiről

Október a Reformáció hónapja is. Programsorozatunkba 
méltán illeszkedik a Teremtés hete és a Reformáció emlék-
napja.

Okt. 17-én tartottuk az egészségnevelési napot érdekes 
programokkal: évfolyamonként különböző előadások gaz-
dagították a sokrétű tapasztalatszerzést: fogyatékkal élők, 
egészségügyi szakemberek, rendőrök és a tűzoltóság segített 
a megértésben, tanulásban.

A Szülői Szervezet segítségével sok-sok egészséges 
zöldségből és gyümölcsből készített tízórait kaptak a gyere-
kek. A nap sport- és ügyességi vetélkedőkkel zárult.

Okt. 21.-24. között 12.30-tól 16.00 óráig papírgyűjtés 
lesz. Kérünk minden kedves újszilvási lakost, hogy lehetősé-
geihez mérten segítsen a gyerekeknek a gyűjtésben! 

Ökosan-Okosan szlogennel műanyag kupakokat gyűjte-
nek iskolánk tanulói karitatív célra. A nemes ügy érdekében 
segítsenek, hogy minél nagyobb mennyiség kerülhessen át-
adásra!

Az első és utolsó napon zöldbe öltözik az iskola apraja-
nagyja, hogy testünk-lelkünk „zöld” legyen.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden helyi 
vállalkozásnak, aki segített abban, hogy gyermekeink szá-
mára ilyen sokrétű és hasznos programsorozatot tudtunk 
megszervezi! Köszönjük!

                                                                                                                                            

       Bainé Dóbiás Erzsébet
       DÖK vezető
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„Törődjél és szeress,
Mindenki ezt mondja

Hogy mennyit most adsz
Annyit kapsz majd vissza!”

(M. Legrand: Az idősek tisztelete)

Október elsején, az Idősek Világnapján mondjunk köszö-
netet mindazoknak, akik oly hosszú éveken át rakták le azt 
azt utat, amelyen ma mindannyian járunk. 

Intézményünk lakóival idén szeptember 28-án családias 
hangulatban ünnepeltük az Idősek Napját. 

Józsa József segítségével gondozottjaink bejárhatták te-
lepülésünk szinte minden szegletét egy jó hangulatú délelőtti 
lovas kocsizás alkalmával. 

Ellátogattak a helyi üzemek egy részébe is, ahol ajándé-
kot is kaptak, valamint megnézhették a település fejleszté-
seit.

A kirándulás igen nagy 
élményt jelentett, hiszen 
gondozottjaink egy része 
mozgásában már akadá-
lyozott. Az idő is nekünk 
kedvezett, hisz gyönyörű 
napsütéses napunk volt. 
Míg vállalkozó kedvű 
gondozottjaink kirándul-
tak, addig az otthon ma-
radtak a kertben, családias 
hangulatban töltötték a 
délelőttöt a bográcsban ro-
tyogó marhapörkölt mel-

lett, melyet aztán közösen el is fogyasztottak.

Október 1-én reggel a szokásos áhítat alkalmával a Re-
formátus Egyház képviseletében Mező Istvánné hitoktató 
segédlelkész Asszony tortával kedveskedett gondozottjaink-
nak és Iskolánk tanulói verssel, köszöntötték őket.

Óvodánk nagycsoportosai, Dömők Éva óvónő felkészí-
tésével gyönyörű verscsokorral érzékenyítettel el gondozott-
jainkat, majd a gyerekek átadták a saját készítésű mézes-
kalácsaikat, melyet Újszilvás Község Önkormányzatának 
ajándékai és jókívánságai követtek. Ezúton szeretném meg-
köszönni a Konyha dolgozóinak az Idősek Napja alkalmából 
felszolgált finom ebédet.

Kedves Időskorúak!
Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden Újszilvási idős-
korú lakost, életükhöz további jó erőt, egészséget kívánok! 

  
  Pákozdi Tiborné

Idősek Otthona
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HÍREK     INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a házhoz menő 
hulladékgyűjtés napjairól:
  

2013. október
2013.10.07 hétfő Kommunális hulladék
2013.10.14 hétfő Kommunális hulladék
2013.10.21 hétfő Kommunális hulladék
2013.10.28 hétfő Kommunális hulladék
  

2013. november
2013.11.04 hétfő Kommunális hulladék
2013.11.11 hétfő Kommunális hulladék
2013.11.18 hétfő Kommunális hulladék
2013.11.25 hétfő Kommunális hulladék
  

2013. december
2013.12.02 hétfő Kommunális hulladék
2013.12.09 hétfő Kommunális hulladék
2013.12.16 hétfő Kommunális hulladék
2013.12.23 hétfő Kommunális hulladék
2013.12.30 hétfő Kommunális hulladék
     

A kommunális hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan, hogy 
2014. I. félévre vonatkozó gyűjtési napokat szórólapon, 

illetve a honlapunkon jelentetjük meg a későbbiekben. 
Ezúton tájékoztatom, hogy Újszilvás településen a 

kommunális hulladékot reggel 07:00 óráig szíveskedjenek 
kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után 
kihelyezett hulladékot Társaságunk már nem tudja elszállí-
tani. A megfelelően felmatricázott edényzetből szállíthatjuk 
el a hulladékot és csak azt a mennyiséget, ami a matricán 
feltüntetett mennyiséget jelzi. Aki nem kapta meg a mat-
ricáját és rendszeresen fizeti a hulladék szállításának díját, 
az érdeklődjön az ÖKOVÍZ ügyfélszolgálatánál, melynek 
telefonszáma 06-53/505-152 illetve 06-53/505-153. Az 
ÖKOVÍZ KFT. rendszeresen ellenőrzi a település hulladék 
szállításának szabályosságát. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy további zsákban 
elhelyezett hulladékot ne tegyenek ki az edényzetük mellé, 
mert nem áll módunkban elszállítani! A plusz hulladék 
kihelyezéséhez ÖKOVÍZ emblémával jelzett fehér színű, 
műanyag zsákot kell vásárolni, melyet a Polgármesteri 
Hivatalban vehet meg 595,- Ft/db egységáron. 

     Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hulladékgyűjtő 
járatokon dolgozó munkatársaink minden hétköznapra eső 
ünnepnapon változatlan munkarend szerint dolgoznak. Ez 
azt jelenti, hogy ünnepnapokon is helyezze ki gyűjtőedé-
nyét, mert a gyűjtőjárat a szokásos rend szerint jár majd.

Tájékoztató a kommunális hulladékgyűjtés rendjéről

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben az 

ÖKOVÍZ Kft-nél szerződésmódosítást kezdeményeznek az 

edényzet űrtartalmának változtatásával kapcsolatosan, abban 

az esetben már nem áll módunkban a 120 l-es edényzetet 

kisebbre cserélni, mivel Önkormányzatunknál a 60 és 80 li-

teres edényzetek elfogytak. Ha kisebbre kívánja cserélni, ab-

ban az esetben mielőtt kezdeményezi a hulladék-szállításra 

vonatkozóan a szerződésmódosítást, előbb be kell szerezni a 

kívánt méretű hulladékgyűjtő edényzetet. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés - szállítási nap-
tár 2013 / XI-XII. hónap

ÚJSZILVÁS
Hulladék típus        Nap                 Hónap               Dátum
Újrahasznosítható      Kedd November 12.
        Kedd December 10.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot a szelektív 
hulladék gyűjtéssel kapcsolatosan, hogy 2014. I. félévre vo-
natkozó gyűjtési napokat szórólapon, illetve a honlapunkon 
jelentetjük meg a későbbiekben.

 Szíves megértésüket köszönjük.

Tájékoztatás a Hulladékgyűjtő edényzetek cseréjéről Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtés rendjéről
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Tájékoztatás a zsákjuttatási rendszerről

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

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

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

További változás, hogy – a korábbi gyakorlattól eltérően – 

nem lehet plusz zsákot igényelni a polgármesteri hivatalok-
ban, illetve a hulladékgyűjtő udvarokban.

•  komposztálható hulladékok (zöld zsák) kapcsán:
A komposztálható hulladékok gyűjtése kapcsán kialakí-

tásra kerülő zsákjuttatási rendről a későbbiekben nyújtunk 
tájékoztatást.

Tájékoztatás a szennyvízszállítás rendjéről

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

Újszilvás körzeti megbízottjaként néhány fontos felhí-

vással, kéréssel szeretnék a lakossághoz fordulni az őszi idő-

szak beköszönte alkalmával: 

• Ebben az évszakban a megnövekedett gépjármű, és 
gyalogos forgalom fokozottabb figyelmet igényel a közle-
kedésben résztevő személyek részéről. Ez úton szeretném 
megkérni a közlekedő gépjármű vezetőket, valamint kerék-
párosokat a KRESZ szabályainak maradéktalan betartására, 
mivel a csúszós utak, rossz látási viszonyok miatt fokozot-
tabb veszélynek vannak kitéve a közúti forgalomban való 
részvételük során. A téli időjárási viszonyok miatt szüksé-
ges a járművek műszaki állapotának gyakoribb ellenőrzé-
se, a gépjármű gumiabroncsának futófelülete, és a világító 
berendezések tekintetében. A havas-esős időben jelentősen 
csökken a látótávolság, csúszóssá válnak az utak, ezért a se-
besség időjárási feltételekhez igazodó megválasztása a biz-
tonságos megállás egyik alapfeltétele. A követési távolság, 
és az irányjelzés szabályainak betartása is kiemelten fontos 
szempont, hiszen ilyenkor megnövekszik a fékút. 

• Személyi javaik megóvása érdekében kérem Önöket, 
hogy legyenek szívesek zárni a bejárati ajtókat, ablakokat, és 
a szomszédságukban őrizetlenül hagyott házakra is figyelje-

nek oda. A szomszédok összefogása jelentős visszatartó erő 
a bűnözőkkel szemben. A kerékpárosok figyelmét is szeret-
ném felhívni, hogy legyenek szívesek lezárni a kerékpárokat 
a kerékpárlopások megelőzése érdekében. 

• A téli tűzifa megvásárlása során kérem, hogy gondosan 
válasszák ki az eladót, semmiképpen se dőljenek be a házaló 
faárusoknak, mivel a gyanúsan alacsony mázsa/érték mögött 
szinte minden esetben kevesebb kiszállított fa mennyiség 
van. 

• Amennyiben ingatlanuk körül gyanús személyeket, 
vagy betörést észlelnek, kérem, hogy a lap alján megadott 
telefonszámon legyenek szívesek értesíteni erről. Kérem 
továbbá, hogy amennyiben bejelentést, vagy feljelentést kí-
vánnak tenni és nem tartózkodom a kmb irodán, úgy ebben 
az esetben a lap alján megadott telefonszámon keressenek. 

• Tájékoztatnám a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt idő-
szakban a község területén 2 esetben történt vagyon elleni 
bűncselekmény, melynek elkövetőit bejelentést követő 24 
órán belül elfogásra és bíróság elé állításra kerültek gyorsí-
tott eljárás keretein belül, melyhez nagymértékben hozzájá-
rult a gyors információ áramlása, és a Mezőőrség munkája 
is. 

KMB Hírek
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Végezetül köszönöm, hogy bejelentéseikkel hozzájárul-
nak a közbiztonság növeléséhez, és a bűncselekmények visz-
szaszorításához., melyet a továbbiakban is kérnék Önöktől, 
mivel a bűncselekmények megakadályozása, bűnelkövetők 
kiszűrése közös érdekünk.
Bízva a lakosság segítő közreműködésében: 

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

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

15 éve helyszínelő Palásti Miklós főtörzszászlós. Főként 
életellenes bűncselekményekhez riasztják. Állítja, kell egy 
kis elvetemültség ahhoz, hogy ilyen hosszú ideig tudja va-
laki ezt csinálni. 

-A legfontosabb, hogy munkának kell felfogni minden 
esetet, még a legborzasztóbbakat is, mert ha szörnyülködni 
kezdünk és érzelmeket viszünk bele, nem tudunk száz száza-
lékosan teljesíteni, és lehet, hogy elsiklunk fontos részletek, 
nyomok felett - magyarázza a BRFK bűnügyi technikai osz-
tályának helyszínelő technikusa.

- Nem is bírja mindenki, volt olyan, aki helyszínelő sze-
retett volna lenni, ám a próbaidő első napján, egy durvább 
helyszín után megköszönte a lehetőséget. Tavaly például 
pont úgy jött ki, hogy sok csecsemőhalálnál én láttam el a 
bűnügyi technikai feladatokat. Erre csak úgy képes az em-
ber, ha kizárólag a munkájára koncentrál. A nyomok gyak-
ran becsapósak lehetnek első ránézésre. Pár hónappal ezelőtt 
például egy olyan lakásba mentünk ki, ami tiszta vér volt, 
mindent felborogattak, egy férfi pedig vérbe fagyva feküdt 
a padlón. A büntetőeljárás szabályai szerint emberölésben 
kezdtük meg a szemlét, majd az ott tapasztaltak összegzését 
követően derült ki - amit a boncolás meg is erősített, mivel 
például nem volt külsérelmi nyom az elhunyton-, hogy a fér-
fi nyelőcsövébe vérrög került, amit kihányt, és a rosszullét 
közben borogatta fel a tárgyakat, székeket a lakásban. 

A legjobb motiváció Palásti Miklós szerint is az, ha visz-

szajelzéseket kapnak arról, hogy munkájuk segítette a nyo-
mozást, netán az elkövetőkhöz is elvezette a nyomozókat. 

- Annál az emberölésnél, amelyet egy ékszerész sérelmé-
re követtek el, sikerült találnunk egy olyan nyomot, amely 
alapján aztán azonosítani tudták a tettest - idézi fel az esetet 
a főtörzszászlós. 

- Az ilyen sikerélmények adnak erőt egy-egy nehezebb 
nap után.

/interjú Palásti Miklóssal, forrás: Zsaru Magazin XXII.
évf.39.szám/

Palásti Miklós újszilvási lakos, már 20 éve, hogy a Rend-
őrség szolgálatában áll. Újszilváson kezdte az általános is-
kolát, majd a jászapáti szakközépbe érettségizett, vasútépítő 
gépész szakon, de ez nem az Ő világa volt. Ott tartott to-
borzást a Rendőrség és mivel megfelelt a fizikai felmérőn, 
a rendőr szakközépbe ment továbbtanulni, azóta rendőr. Je-
lenleg Budapesten dolgozik, rendőr főtörzszászlós, bűnügyi 
helyszínelő. 

Nemrégiben Oklevelet kapott munkahelyén a 2012. év-
ben nyújtott kiváló teljesítményéért. 

Idén szeptember 6-án a BRFK dunakeszi objektumában 
a II. bűnügyi technikai versenyen az első helyezett csapatot 
erősítette tudásával. 

Büszkék vagyunk rá!

„Kell egy kis elvetemültség” 

A HAJT-A Csapat Egyesület októberi hírei

Tisztelt Ügyfeleink!

2013. augusztustól ismét megnyíltak a III. és IV. ten-
gely jogcímek kifizetési kérelem időszakai. Az alábbi lin-
keken a formanyomtatványok elérhetőek:

www.mvh.gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/

dokumentumtar.html  honlapról letölthetőek a közlemé-
nyekben szereplő kifizetési kérelem formanyomtatványok-
kal együtt.

 112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tu-

risztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás 
kifizetésének igényléséről 
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 114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifize-
tésének igényléséről 

 113/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó 
támogatás kifizetésének igényléséről 

 111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető 
támogatás kifizetésének igényléséről 

 110/2013. (VII.22.) számú MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támo-

gatás kifizetésének igényléséről 

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

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

Fokozottan figyeljen arra, hogy adatváltozás nem történt 

a meghatalmazott személyében (névváltozás, lakcímválto-
zás), mert így akadályba ütközhet a belépéskor.

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

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

Faragó Júlia
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

Idén nyáron is megrendezésre került Falunapunk augusz-
tus 17-én, szombaton az újszilvási Sportpályán.

Már a reggeli óráktól nagy volt a sürgés-forgás. A fő-
zőversenyre benevezett csapatok 8 órától megkezdték a 
finomabbnál finomabb ételek elkészítését és a szilvás süte-
ményversenyre is folyamatosan adták le a nevezéseket az 
információs pontnál. A zsűri a kora délutáni órákban kihir-
dette az eredményt, a főzőverseny első helyezettje az Iskolai 
és Óvodai SZMK csapata lett ”Idétlen” pörköltjével, míg a 
süteményverseny fődíját Bató Szilvia vehette át, ízletes szil-
vás-krémes süteményéért. Mindkét verseny díjazottjainak és 
résztvevőinek ezúton is gratulálunk és biztatjuk őket, hogy 
jövőre ugyan ilyen lelkesedéssel vegyenek részt a Faluna-
pon. 

11.00 órától a focié volt a főszerep. Örömünkre a Ceglédi 
Öregfiúk csapata elfogadta felkérésünket egy gálamérkőzés-
re, így aki kilátogatott a pályára, egy igazán izgalmas mérkő-
zést láthatott hazai 5 - 1-es győzelemmel.

Később helyi és környékbeli települések fellépői kaptak 
bemutatkozási lehetőséget a színpadon. Ellátogatott hozzánk 

Falunap
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a tápiószelei Raning Davils, az abonyi Akrobatika Klub, a 
farmosi Non Stop Dance Group, Örkényi Dóra. Még színe-
sebbé tették a délutánt a helyi Jazbalettosok, a Just Dance, 
a Kerekerdő Óvoda apróságai, az Általános Iskola néptán-
cosai, a Jamland Cool Style 90’ és a Rozmaring Nyugdíjas 
Klub tagjai. Köszönjük nekik a jól koreografált, örömteli 
perceket.

17.00-kor meglepetés fellépőként a Lengyelországból 
érkezett népi együttes varázsolta el a közönséget, élő zenés 
műsorával.

Őket követte Kiss Zoltán és zenekara, akik mulatós nó-
táikkal táncra perdítették és jól megmozgatták a Falunapra 
kilátogatókat.

Sztárvendégeink is voltak, a Dred & Doris együttes illet-

ve Tóth Gabi dalait hallhatták a nézők a késő délutáni, esti 
órákban.

A hajnalig tartó Disco-t csak a Tűzijáték pompás fényei 
szakították félbe.

A nap folyamán vásári forgatag, tűzoltóautó bemutató, 
lovaskocsikázás és ételosztás várta a vendégeket, a gyere-
kek pedig szinte kifulladásig ugrálhattak a hatalmas ugráló 
várban.

Jövőre is várunk szeretettel mindenkit a következő Falu-
napi rendezvényen.

A Falunapról és a község többi rendezvényéről készült 
képeket megtekinthetik a www.ujszilvás.hu honlapon.

Községi Önkormányzat

Kedves Kismamák és Édesanyák!

Örömmel tájékoztatlak Titeket, hogy októbertől két fog-
lalkozás is indul kis falunkban, melynek célja a kismamák 
és kisgyermekes, még nem óvodás anyukák és gyermekeik 
szórakoztatása, egybegyűjtése.

A Zene-bölcsi bemutató foglalkozását október 16-án tar-
totta meg Légrádiné Tóth Marianna óvónőnk. A foglalkozás 
célja, - amellett, hogy kellemes időtöltés mind a mamáknak, 
mind a babáknak-, a szülő gyermek kapcsolat mélyítése, se-
gítségnyújtás az otthoni „anya-baba csendes percek” öröm-
teli eltöltéséhez. 

A BABA-MAMA klub alakuló alkalmát október 9-én 
tartottuk a Községi Könyvtárban.  Célunk szintén a kisma-
mák és kisgyermekes édesanyák közösségének kiépítése.  
Minden hónapban szeretnénk összegyűlni, közös reggeli te-
ázás, sütizés közben, előadásokat hallgatni, gyermeknevelés, 
testvérkapcsolatok, anyai szerepek stb. témakörökben. Lehet 
majd kirándulást szervezni, közös sütés-főzés, szabás-var-
rás, kreatív foglalkozásokat tartani. Ezenkívül nagy vágyam 
az újszilvási Bábszínház csoport létrehozása.

Szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra, melyek kez-
detben havonta egyszer lesznek megtartva. Az időpontokról 
és helyszínekről plakátokon és internetes közösségeken ke-
resztül tájékozódhattok majd. 

Jövőre vonatkozó terveim között szerepel a Zene-ovi 
és Ovis-sport foglalkozások beindítása is. Ha valaki kedvet 
érez ezek vezetésére vagy szeretné gyermekét ilyen jellegű 
elfoglaltságokba bevonni jelentkezhet nálam vagy Magó 
Eszternél a könyvtárban.

Üdvözlettel: Gyura-Kiss Edina
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Mint minden évben, 2013. augusztus 20-án is megren-
dezésre került Újszilváson az Államalapítás, Szent István 
ünnepe.

A felcsendülő Himnusz dallamai után Földi László or-
szággyűlési képviselő mondott beszédet, melyet ünnepi mű-
sor, majd az új kenyér szentelése és megszegése követett.

Ez év augusztus 20-án több kitüntető díj átadására is sor 
került.

Az egészségügy területén végzett kiemelkedő teljesít-
ménye elismeréséül „Újszilvás Község Egészségügyéért” 
kitüntető díjat kapott Fehér Lászlóné.

Fehér Lászlóné, Mariska néni 1923-ban született,   egé-
szen a 60-as évek elejéig  bábaasszonyként  dolgozott, és ta-
lán sokan vannak itt azok közül is, akiket Ő segített a világra. 
Amikor államilag elrendelték a kórházban szülést, utána is 
Újszilvás közösségét szolgálta, mint körzeti ápolónő 1976-
ig.  Ezután  egészen nyugdíjba vonulásáig az  Idősek ottho-
nának vezetője volt 1981-ig.

A köz szolgálatában végzett kiemelkedő teljesítménye 
elismeréséül „Újszilvás Község Közszolgálatáért” kitüntető 
díjat kapott György Jánosné.

György Jánosné, vagy ahogy mindenki ismeri Gizus,  
1949-ben született és  rögtön érettségi után a közösség szol-
gálatába állt.  Először a művelődési házat vezette, majd a 
polgármesteri hivatalnál, azaz  az akkori tanácsnál dolgozott 
egészen a rendszerváltásig. Munkáját mindig a felelősségtu-
dat és segítőszándék vezette hosszú-hosszú éveken át.

Az egészségügy területén végzett kiemelkedő teljesít-
ménye elismeréséül „Újszilvás Község Egészségügyéért” 
kitüntető díjat kapott Dr. Egressy Gábor.

Dr. Egressy Gábor 1992.02.01-én került Újszilvásra. 
Urológus és háziorvos szakvizsgával rendelkezik. Munkája  
során megismerte őt az egész falu, mindenki szereti és tisz-
teli, szaktudását elismeri. Súlyos betegsége mellett  is lelki-
ismeretesen és felelősséggel ellátja, nem csak a rendelőben, 
hanem otthonaikban is betegeit.

Minden kitüntetettnek a Település Lakossága nevében is 
őszintén gratulálunk!

Dr. Petrányi Csaba az ünnepség alkalmából köszönte meg 
Boda Andrásnénak, a Kerekerdő Óvoda dajkájának, aki az 
idei esztendőben vonult nyugdíjba a több mint két évtizeden 
át tartó lelkiismeretes, mindig pontos, odaadó munkáját, ki-
emelve gyermekszerető személyiségét, mellyel az újszilvási 
gyerekek közösségi életét kiegyensúlyozottabbá tette.

2013-ban a település csatlakozott a Legszebb Konyhakert 
programhoz. Újszilváson szép számú, összesen 23 nevező 
kertje mérettetett meg. A zsűri augusztus 20-án hirdette ki a 
verseny eredményét. A díjakat a zsűri elnöke Baktay Borbála 
és Dr. Petrányi Csaba polgármester adta át a helyezetteknek. 
Az újszilvási Képviselő testület nagyon fontosnak tartotta a 
program sikerét, ezért Újszilvás Község Önkormányzata az 
első két helyezettnek egy-egy 60 kg-os sertést ajánlott fel, 
amit jelképesen át is adtak az ünnepségen, illetve a további 4 
díjazottnak helyi hungarikum csomagot ajándékozott.

Legszebb Konyhakert – Újszilvás
I. helyezett – Naggyőr Sándor
II. helyezett – Asztalos György
III. helyezett – Ladányiné Karai Erika
IV. helyezett – Harkó Irén Judit
Különdíj – Fehér Józsefné
Különdíj – Barna Ferenc

Minden díjazottnak és nevezőnek ezúton is gratulálunk 
és köszönjük munkáját, kertjébe fektetett fáradozását.

Az ünnepség záró részében Kovács Ferenc, Tápiószele 
polgármestere mutatta be Dr. Dusek László, történelem-föld-
rajz szakos tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a 
Magyar Földrajzi Társaság alelnöke és a Tápió-mente kutató 
tudósa munkásságát.

       
  Községi Önkormányzat

Augusztus 20-i ünnepség községünkben

Újszilvás az OMÉK-on

2013. szeptember 18-án ismét megnyitotta kapuit az Or-
szágos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, 
a 76. OMÉK, Budapesten, a Hungexpo vásárközpontban. 

Az OMÉK hagyományosan magas színvonalú szakmai 
bemutatkozás színtere a vállalkozások számára, s mint ilyen 
a nagyközönség számára is hitelesen képes bemutatni a me-
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zőgazdaság, az élelmiszeripar minden területének életét, ren-
geteg termék előállításának akár teljes folyamatát, az élelmi-
szerbiztonság fontosságát, az élelmiszer-lánc felépítését „a 
termőföldtől a fogyasztók tányérjáig”…

Az ország legnagyobb és leglátogatottabb élelmiszer-
ipari és mezőgazdasági seregszemléjén Önkormányzatunk a 
települést bemutatva, illetve több helyi vállalkozás, a Boly-
hos és Fia Bt., a Szilváshús Kft., a Bertók Méhészet Bt. és a 
Kiss-Malom Kft. is személyesen részt vett a rendezvényen, 
amely jó lehetőséget adott arra, hogy még szélesebb körben 
megismerjék Újszilvást, vállalkozásait és azok termékeit. A 
közös standon az újszilvásiak mellett az Alföld-Tabak Kft. is 
gazdagította az OMÉK kínálatát, kiállítását.

Az idei OMÉK-on adták át Magyarország Legszebb 
Konyhakertje program országos díjait is. Újszilvásról az első 
két helyezettet nevezte be a zsűri a versenybe. 

Nagy örömmel újságolhatjuk, hogy a több mint hatvan 
magyar település nyolcszáz kertje közül, Naggyőr Sándor 
benne volt abban a 10 díjazottban, akik országos elismerés-
ben részesültek normál kert kategóriában. Az oklevelet Dr. 

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Kovács Szilvia 
a program ötletgazdája adta át és gratulált Naggyőr Sándor-
nak.

Ezúton gratulálunk mi is Naggyőr Sándornak kiemelke-
dő eredményéért!

Községi Önkormányzat

Sport Egyesületi tájékoztató

Augusztus 25-én elkezdődött a 2013-as Megye III-as, 14 
csapatos labdarúgó bajnokság új idénye és vele párhuzamo-
san a Pest Megyei Kupa küzdelmei is. A kupában az első 
fordulóban a Megye III-as Farmos csapatát legyőztük, de a 
Megye II-es Törtel elbúcsúztatott bennünket a további küz-
delmektől.

A bajnokságot sajnos nem a legjobban kezdte a csapat (3 
vereség, 1 győzelem) mert az új játékosok beépítése nem si-
került zökkenőmentesen, meg kellett találni, hogy hol képe-

sek a legjobb teljesítményre. Az új igazolások közül vannak, 
akik nem jelentettek erősítést a csapat számára sérülés és já-
ték hiánya miatt. Jelenleg a 7. helyen áll Újszilvás 6 pontra 
az 1. helytől és kezd összeállni az ideális kezdő 11, ehhez 
párosulnak a jó eredmények is (3 idegenbeli győzelem).

Szeptemberben elkezdődött a Bozsik utánpótlás bajnok-
ság, ahol az U-7, U-9, U-11 és az U-13-as korú gyerekek 
szervezett tornákon vesznek részt, 6 csapatos csoportokban. 
Ez november végéig zajlik le különböző helyszíneken (Ceg-
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léd, Abony, Nagykőrös, Dabas). A tavaszi idényben, ha el-
készül az öltözőnk Újszilvás is helyszíne lesz egy tornának, 
ahol a helyiek is láthatják majd, hogy milyen teljesítményre 
képesek az újszilvási gyerekek. 

Az U-13-as csapatunk az első dabasi tornán jól szere-
pelt, a 3 mérkőzésből, 1 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 
vereséggel tért haza. A gyerekeken látszik a fejlődés (1 éve 
járnak rendszeresen edzésre), szervezetten, taktikusan fut-
balloznak a mérkőzéseken és nem mellékes, hogy lelkesen 
és odaadóan játszanak. 

Az U-18-as csapatot sajnos a kevés létszám miatt bajnok-
ságban nem tudtuk elindítani, de szervezünk tornát számukra 
is, ahol fejlődhetnek és megmérettethetik magukat. 

Jelenleg az utánpótlásban 45 igazolt játékos van, de még 
várjuk a focizni vágyó 1-2. és 7-8. osztályosok jelentkezését.

Az edzéseket heti 4 alkalommal „Lóci bácsi” tartja, me-
lyeknek időpontjai a következők:

Alsósok       Hétfő, Szerda     16.30-tól
Felsősök és U-18-ok    Kedd, Csütörtök 17.00-tól

A foglalkozásokat a hideg idő beálltáig a focipályán tart-
juk.

A beruházásokról…
Megfelelő ütemben halad a sportépület kivitelezése, ta-

vasszal birtokba vehetik a sportolók és a sportolni vágyók. 
Az elkészült lelátót már birtokba vették a szurkolók, akik 
egyre többen, egyre jobb hangulatot teremtenek a hazai mér-
kőzéseken. Köszönjük a csapat nevében is nekik és várjuk a 
buzdításukat az idegenbeli mérkőzéseken is.

A megnyert 20X40-es műfüves pálya kivitelezése 2014. 
tavaszán valósul meg.

A Sport Egyesület beadta pályázatát a Leader csoporthoz 
az egész pálya világításának korszerűsítésére, illetve a sport-
épületben helyet kapó fitnesz- és kondicionáló terem sport-
eszközeinek beszerzésére, reméljük pozitív eredménnyel.

Az egyesület várja az újszilvási vállalkozások támogatá-
sát, hogy felnőtt a felnőtt-, és utánpótlás csapatok minél jobb 
körülmények között készülhessenek és versenyezhessenek. 
Előre is köszönet érte.

Ezért a vállalkozások elhelyezhetik reklámjaikat, logói-
kat (1X2m) a sportpályán, ami nagyban hozzájárulhat, hogy 
megismerjék termékeiket, szolgáltatásaikat a bajnokságban 
résztvevő települések csapatai és szurkolói.

Kérjük a sportszerető lakosságot, hogy 13. játékosként 
buzdítsák csapatunkat a minél eredményesebb szereplés ér-
dekében. Sportszerű szurkolásukat előre is köszönjük.

Ádám József
elnök

Újszilvás KSE

Meggyőztem magam: felfokozott figyelőkészségemnek 
köszönhetően és az immár nem kevés élettapasztalatból adó-
dóan tudásban nem maradok le senki mögött! Csak a friss 
hírekről, vénasszony-pletykákról. Az utóbbiért nem kár. Fi-
zikailag nem vagyok hátrányban. És van terület, ahol előny 
csendben élni. Jól látta ezt Göncz Árpád exköztársasági el-

nök: „Egy költőnek a csend határozott előnyt jelent.” – írta 
nekem küldött levelében.

Írónak lenni szinte annyit jelent, mint kettős életet élni; 
vagy ha úgy tetszik, két életet élni egyetlen egyben – mon-
dotta Rogert Vailland.

Dudás Sándor – Repedésbe zárt ég, fecskékkel részletek 
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Az önéletírásba nem az 
önmutogatás szándékával, ha-
nem a tisztázás szenvedélyé-
vel fogtam. A világ nem azt 
látja a hallássérültben, amit 
a hallássérült lát a világban. 
Mégsem kezdek a szavakkal 
vívott háborúba, ha csak ró-
lam lenne szó! Ötvenhez kö-
zel elérkezettnek látom az időt 

arra, hogy közkinccsé tegyem tapasztalataimat. Írásomban 
megemlítem azokat, akik segítettek, és azokat, akik jó szán-
dékkal voltak ugyan irányomban, de nem igazán értettek.

Dudás Sándor Repedésbe zárt ég, fecskékkel című köny-
ve 2013. nyarán jelent meg a Queer kiadásában.

Ezúton kérjük a falu lakosságát, hogy rokonaik, elhunyt 
szeretteik sírját és annak közvetlen környezetét gyomtala-
nítsák, ápolják, rakják rendbe, gondozzák rendszeresen és 
ügyeljenek a temető tisztaságára.

A használaton kívüli sírköveket pedig szállítsák el a te-
metőből, mert balesetveszélyt okoznak és a temető összképét 
is rombolja a megbontott sírkövek látványa. Amennyiben a 
bontott sírkövek nem kerülnek a lakosság által elszállításra, 
akkor arról a Polgármesteri Hivatal rövid időn belül gondos-
kodik, de akkor állapotukért már nem vállalunk felelősséget!

A köztemető a Halottak napi ün-
nepek közeledtével hosszabbított 
nyitvatartási idővel lesz látogatható. 

Tájékoztatjuk egyben a lakossá-
got, hogy a sírhelyek használata a 
kiváltás napjától számított 25 évre 
terjed, azoknál a síroknál, melyeknél 
lejárt a 25 év használati jog újra ki-
váltás szükséges, ellenkező esetben a 
sírhely értékesítésre kerül.

Közeledik Mindenszentek és Halottak napja!

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ újszilvási területi irodájának 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálata 

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉST 
SZERVEZ 

(használt játékok, mesekönyvek, ruhák)
A településen élő hátrányos és halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyerekek részére, hogy számukra is 
örömtelibbé válhasson a szeretet ünnepe.

Gyűjtés helye:

FALUHÁZA (Szent István u. 4.)
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat

Antal Viktória és Gál Tünde - családgondozók

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS
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Háziorvos:

Dr. Egressy Gábor
Tel: 06-30/262-6993; 06-53/387-014
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00-12:00., csü-
törtök: 13:00-16:00.
Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is az Orvosi 
Rendelő udvarán /kaputól balra/ elhelyezett táblán lát-
ható!

Ügyelet:

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

2760 Nagykáta, Petőfi Sándor u. 3.
2766 Tápiószele, Jókai u. 1/a.
Központi telefonszám: 06-29/440-074

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

Házi gyermekorvos:

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

Rendelési idő: 

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

Egészséges rendelés, tanácsadás:  

kedd:         11.00 – 12.00   Újszilvás
csütörtök:  11.00 – 12.00   Tápiógyörgye

Ügyeleti ellátás: 

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

Dr Altsach Rita
Benedek Péter

Fogorvos:

Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt. (székhely: Szolnok, Város-
major út 54. 3 em. 11.) 
Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66. Egészségház, Fog-
orvosi rendelő.
Bejelentkezés: 06-30/470-4561; 
Sürgős esetben bejelentkezés nélkül is lehet a rendelést lá-
togatni!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:

Az előző évekhez hasonlóan Újszilvás idén is megren-
dezi községi Karácsonyi vásárát, melyet december 13-14-én 
15.00 órától a Polgármesteri Hivatal és a Faluháza közötti 
téren tart meg.

Ebben az évben is színes programok, helyi vállalkozók 

termékei, óvodások, iskolások és segítőik által készített kéz-
műves termékek között válogathatnak ünnepváró, családias 
hangulatban a látogatók.

Várunk mindenkit sok szeretettel!

Idén decemberben is Karácsonyi vásár
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Szakrendelés: 

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

Magánrendelés: 

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

Fogorvosi ügyelet:  

Központi Stomatológiai Intézet 
Címe: 1088 Budapest, 
Szentkirályi utca 40. 
Telefonszáma: 06/1/317 6600Faxszáma: 06/1/318 7014

2013. július 1-vel elindult Cegléden a CED-DENT FOGÁ-
SZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.-nél az ügyelet, amely tel-
jes körű fogászati ellátást takar.
A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSKÖTELESEN, minden 
szombat, vasárnap és ünnepnap 10:00 órától vehető igény-
be.
 
Cím:
CED-DENT FOGÁSZAT
2700 Cegléd
Szabadság tér 2.
 
telefon: 53/318-259
mobil: 30/978-4002

Terhességi Nőgyógyászat: 

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

Védőnő és terhes-tanácsadás:

Kengyelné Agócs Marianna
Telefon: 06 70/ 324-3388

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

Gyógyszertár:

Árpád Patika Fiók Gyógyszertára:
Hétfő, kedd, szerda, péntek:  09:00 - 11:00 és 11:30 - 14:00.
Csütörtök kizárólag csak: 13:30 - 16:30.

Polgármesteri Hivatal:

2768 Újszilvás, Szent István utca 6.
Központi telefonszám: 06-53/387-001; Titkársági fax: 06-
53/587-519.
Központi e-mail cím: ujszilvaspolghiv@gmail.com
Weblap: www.ujszilvas.hu (Kérjük Önöket, hogy Internet 
elérhetőség esetén kísérjék figyelemmel honlapunkat, hiszen 
itt mindig a legfrissebb információkat találják meg Közsé-
günkkel kapcsolatosan!)

Ügyfélfogadási idő :

Hétfő, kedd, szerda: 08:00 -12:00 és 12:30 -16:30.
Csütörtökön nincs ügyfélfogadás!
Péntek: 08:00 -12:00 és 12:30 -14:00.

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

Faluházában működő irodák:

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

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ Újszilvási kirendeltsége:

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

Antal Viktória (gyermekjóléti szolgálat):

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

Gál Tünde (családsegítő szolgálat):

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

Körzeti megbízott:

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

Polgárőrség és Mezőőri Szolgálat:  

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

Falugazdász:

Ceglédi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Hivatalának falugazdásza minden csütörtö-
kön 12.00-16.30 óráig ügyfélfogadást tart.

Állatorvos: 

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

Hatósági állatorvos:

Dr. Boldizsár János, 2700 Cegléd, Buzogány u. 2.  
Tel: 06-20/570-2348

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




