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Kedves Újszilvási 
Választópolgárok!

Ezúton is szeretném megköszönni 
Önöknek, hogy október 13-án éltek a 
közvetlen demokrácia lehetőségével, el-
mentek szavazni és szavazataikkal meg-
erősítettek, megtiszteltek bizalmukkal, 
még nagyobb erőt adva számomra a kö-
vetkező öt évhez.

Örömmel vettem tudomásul, hogy Ma-
gyarország egyik legerősebb kis közössége 
vagyunk, hiszen a megkezdett munkánk 
és a felvázolt jövőképünk településünk 
polgárainak, családjainak elfogadható. 
Ez a mértékű bizalom, amelyet szavaza-
taikkal kifejeztek, nagyon nagy ambíciót 
ad nekem a jövő tekintetében arra, hogy 
vállalt feladatainkat Képviselő társaimmal 
és Önökkel, együttes erővel, összefogással 
el fogjuk tudni végezni azért, hogy az élet 
minél jobb és élhetőbb legyen itt Újszilvá-
son, mindannyiunk számára.

Képviselő társaim nevében is köszö-
nöm megerősítő bizalmukat, melyet az el-
következő öt esztendőben meg szeretnénk 
szolgálni Önöknek! Számítunk a település 
minden lakójának segítő együttműködé-
sére és Önök is számíthatnak továbbra is 
ránk!

Maradok tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba

polgármester
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Választások 2019
Választási tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. október 13-án településünkön is zökkenőmentesen és eredményesen 

lezajlott a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében az Újszilvási Helyi Választási Bizottság 

a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette és megállapította a helyi önkormányzati képviselők válasz-
tásának eredményét.

Újszilvás község választópolgárainak száma 2170 fő, a választás napján szavazóként megjelent választópol-
gárok szám 655 fő volt. A választópolgárok 30,18 %-a élt a választójogával.

Az eredményt megállapító jegyzőkönyv alapján a polgármester-jelöltekre leadott érvényes szavazatok 
száma az alábbi:

• Dr. Petrányi Csaba   640 (100 %) 
A fentiek alapján Újszilvás Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Újszilvás Községben a polgár-

mester választás eredményes volt.
A megválasztott polgármester: Dr. Petrányi Csaba 

Az eredményt megállapító jegyzőkönyv alapján a képviselő-jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma 
az alábbi:

• Rédei Viktor 256
• Tóth László 371
• Boda András 459
• Bolyhos Zoltán 408
• Pap Sándor 366
• Fuith László 296
• Gergely Gábor 337
• Dobrovics Lászlóné 411
• Fülöp Lászlóné 318 

A fentiek alapján Újszilvás Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Újszilvás Községben az egyéni 
listás képviselő választás eredményes volt.

 A megválasztott képviselők:
• Boda András (független jelölt)
• Dobrovics Lászlóné (független jelölt)
• Bolyhos Zoltán (független jelölt)
• Tóth László (független jelölt)
• Pap Sándor (független jelölt)
• Gergely Gábor (független jelölt)

Újszilvás Helyi Választási Bizottságának eredményt megállapító határozata ellen fellebbezéssel nem éltek, 
a határozat 2019. október 17-én jogerőre emelkedett. A polgármester illetve a megválasztott települési kép-
viselők a megbízóleveleket a Helyi Választási Bizottság Elnökétől átvették. Polgármester Úrnak, valamint a 
Képviselő Hölgyeknek és Uraknak gratulálunk, munkájukhoz sok erőt és jó egészséget kívánunk!

 Újszilvás, 2019. október 14.
 
 Glaj Pál Kiss Pálné
 HVB Elnöke HVI Vezetője
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Jegyzői tájékoztató
Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára 
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Új-

szilvás Község Önkormányzata az idei évben is csat-
lakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

A döntés értelmében Újszilvás Község Önkor-
mányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma ál-
tal megbízott Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel 
együttműködve, az esélyteremtés érdekében a hátrá-
nyos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőok-
tatásban való részvételének támogatására, ezennel 
pályázatot hirdet 2020. évre, 
• felsőoktatási hallgatók részére a 2019/2020 tanév 

második (tavaszi), és a 2020/2021 tanév első (őszi) 
félévére vonatkozóan („A” típusú pályázat), 

• felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiata-
lok számára („B” típusú pályázat).

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű 
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezete-
ként három forrás szolgál: 
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott tá-

mogatás. (Az önkormányzat a határidőn belül 
benyújtott formailag megfelelő pályázat elbírálása 
alapján a pályázót minimum 1000.-Ft/hó összegű 
támogatásban részesíti, vagy a támogatási igényét 
elutasítja.)

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támo-
gatás, (A megyei önkormányzat tetszőleges ösz-
szeggel kiegészítheti a települési önkormányzati 
forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. (az (1) és 
(2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)

(3) Intézményi támogatás (Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által nyújtott támogatás (intézményi 
ösztöndíjrész, mely megegyezik az önkormányza-
ti támogatás mértékével, de a 2019. évi forduló-
ban 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 ál-
landó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek, mely 
tényt a pályázónak a lakcímkártyájával igazolnia kell. 

"A" TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 

hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberé-
ben felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkez-
dő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallga-
tói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem 
kerül folyósításra. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a 
hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a fel-
sőoktatási intézményben a pályázás időpontjában 
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy 
a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott 
hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egy-
mást követő tanulmányi félév: a 2019/2020. tanév 
második (tavaszi) féléve, és a 2020/2021. tanév első 
(őszi) féléve.

A pályázat kötelező mellékletei: 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 

hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév 
első félévéről. 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi do-
kumentumok:

- A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban 
élők esetleges betegségére vonatkozóan orvosi 
igazolások, szakvélemények másolata, 

- Kollégiumi és albérleti elhelyezés esetén nyilat-
kozat a fizetendő díj havi összegéről,

- Költségtérítéses finanszírozási forma esetén 
nyilatkozat az 1 félévi költségtérítés összegéről. 

- A pályázóval egy háztartásban élők számáról, 
adatairól nyilatkozat.

"B" TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociá-
lis helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 

álló középiskolások;
illetve
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatá-

si intézménybe még felvételt nem nyert érettségizet-
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tek; és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőokta-
tási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőokta-
tási szakképzésben kívánnak részt venni. 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak 
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020 évi 
felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek fel-
vételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 
2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat 
egymást követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév, 
a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév.

A pályázat kötelező mellékletei: 
1.) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-

ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2.) A szociális rászorultság igazolására az alábbi do-

kumentumok:
- A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban 

élők esetleges betegségére vonatkozóan orvosi 
igazolások, szakvélemények másolata.

- A pályázóval egy háztartásban élők számáról, 
adatiról nyilatkozat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladato-

kat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állo-
mányú hallgatója,

- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói 

jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzés-
ben vesz részt.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2019. november 05.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a   
http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internet 
címen, illetve a polgármesteri hivatalban.

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 önkormány-
zatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden 
évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati 
adatok ellenőrzését, rögzítését követően, a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat pol-
gármesteri hivatalának titkárságán kell benyújtaniuk 
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban meghatározott vala-
mely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az ön-
kormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben iga-
zolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt. 

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2018. II. félévi adók 

pótlékmentes megfizetésének határideje 2019. szep-
tember 16-a volt. Kérem azon Adózókat, akik adófi-
zetési kötelezettségüknek még nem tettek eleget, hogy 
adóhátralékukat mihamarabb rendezzék. Amennyi-
ben a tartozásukat egy összegben nem tudják meg-
fizetni, úgy lehetőség van Adóhatóságomnál fizetési 
könnyítést: részletfizetést, fizetési halasztást kérni. A 
fizetési könnyítésekkel kapcsolatban szíveskedjenek 
Ádám Anita ügyintézőt felkeresni.

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben adóhát-
ralékukat nem fizetik meg és fizetési könnyítést sem 
kérnek, egy a végrehajtási eljárás megindítása előtti 
utolsó fizetési felszólítást követően az adóhatóság 
által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 

2017. évi CLIII. törvény 30. §. (1), valamint a 31. §. 
(4) bekezdése alapján végrehajtási eljárást kezdemé-
nyezek, mely lehet:
• letiltás: munkabérből, nyugellátásból és megválto-

zott munkaképességű személyek ellátásaiból;
• bankszámlával rendelkező hátralékosok esetében 

az adózó bankszámlája elleni azonnali beszedési 
megbízás benyújtása;

• az egy évet meghaladó gépjárműadó tartozás ese-
tén pedig a gépjármű forgalomból történő kivoná-
sának kezdeményezése.
Kérem, szíveskedjenek helyi adó hátralékaikat ren-

dezni, illetve a fizetési határidőket pontosan tartsák 
be.
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Tisztelt sertéstartó gazdák!
A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osz-

tály kérésére, minden háztartáshoz eljuttattuk az afrikai sertéspestisről szóló tájékoztató levelüket. Magyar-
ország egyre nagyobb területén kerül kimutatásra elhullott vaddisznóból vett mintákban a fertőzés. Jelen 
helyzetben a vaddisznó állományokban előforduló fertőzöttség felszámolásán, a betegség terjedésének meg-
akadályozásán, lassításán túlmenően elsődleges feladatunk a betegség házisertés állományokra történő átter-
jedésének megakadályozása.

A sertéstartók, mint felelős állattartók sokat tehetnek a betegség házisertésekre történő átterjedésének 
megelőzése, illetve az állományuk egészségének megőrzése érdekében.

Kérem a korábban megküldött- járvány megelőző- tájékoztatóban foglaltak maradéktalan betartását, töb-
bek közt azért is, mert kártérítést az az állattartó kaphat, aki tőle elvárhatóan közreműködött, a betegséget 
bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártságot megteremtette.

Ennek érdekében ismételten kérem a sertéstartókat, hogy a sertésállomány nyilvántartásba vétele céljából 
szíveskedjenek Kenderes Józsefné ügyintézőt keresni a Polgármesteri Hivatalban.

Tűzgyújtás!
Újszilvás Községi Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete a helyi környezetvédelemről szóló 10/2004. 
(VI.09.) önkormányzati rendeletében szabályozza a 
szabadtéri tűzgyújtást.

A Rendelet 5. § (1)-(5) bekezdése az alábbiak sze-
rint rendelkezik a belterületi avar és kerti hulladékok 
égetéséről:
(1) Avar- és kerti hulladék megsemmisítése elsősor-

ban komposztálással történhet.
(2) Avar- és kerti hulladék égetésére csak a legvég-

ső esetben – vírusos, baktériumos, gombás vagy 
egyéb fertőzéskor – kerülhet sor. Égetés csak ok-
tóber 1-je és április 30-a között, megfelelő lég-
köri viszonyok esetén, hétfőtől-péntekig 8.00-
18.00 óra közötti időszakban lehet.

(3) Fák, cserjék, tűzelhalásos betegségekor (Erwinis 
amylovora) a Megyei Növényegészségügyi Állo-
más előírásai szerint kell eljárni.

(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a va-
gyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető 
módon lehet.

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

Külterületi szabadtéri égetést a tűzvédelmi ható-
sággal engedélyeztetni kell, ez ügyben forduljanak a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez (2700 Cegléd, 
Széchenyi 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 be-
nyújtani írásban (postán, e-mailen, faxon, személye-
sen) a Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez.

A tűzvédelmi hatóság a jogszabálytól eltérő, 
vagy engedély nélkül végzett tűzgyújtási tevékeny-
ség esetén tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított tűz-
gyújtás nem engedélyezett azokon a napokon sem, 
melyeken a helyi rendelet engedi!

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található 
tűzhely, vagy grillsütő használata állandó felügyelet 
mellett nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tila-
lomra vonatkozó rendelkezések megszegését az ille-
tékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bír-
sággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás megszegéséért, 
ha az tüzet idézett elő, alapesetben 100.000 forinttól 
1.000.000 forintig terjed a tűzvédelmi bírság, ameny-
nyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavat-
kozására is szükség volt, 200.000 forinttól 3.000.000 
forintig. Az okozott károkért a tűz okozóját felelős-
ség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű 
vagyontárgyak károsodnak, vagy emberek kerülnek 
veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat.
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Ebben az évben is lesz szociális célú tűzifa!
Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a belügyminiszter által meghirdetett „A helyi ön-

kormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására” A pályázati kiírás 
értelmében 370 erdei m3 tűzifa beszerzésére pályázott önkormányzatunk. 

A Belügyminisztérium 2019. augusztus 21. napján kelt BMÖGF/51-40/2019. iktatószám alatti miniszteri 
döntésében 222 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzéséhez biztosított 4.792.980 Ft vissza nem térítendő 
támogatást. Önkormányzatunk a kiegészítő támogatás igénybevételéhez szükséges saját erőt 1000,-Ft/erdei 
m3+áfa összegben biztosítja.

Önkormányzatunk következő testület ülésén alkotja a szociális célú tűzifa igénylésének feltételeiről szóló 
helyi rendeletét, a rendelet hatálybalépését követően tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot az igénylés menetéről.

Tisztelettel: 
Kiss Pálné

jegyző

Mezőőri és erdővédelmi járulék!
Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2007. ( VI.19.) sz. mezőőri szolgálatról szóló 

helyi rendelet értelmében mezőőri járulékot köteles fizetni az a földtulajdonos vagy földhasználó, aki 1 ha, 
vagy annál nagyobb területű termőfölddel rendelkezik.

• A járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek a tárgyév január 1. napján a termőföld a 
tulajdonában vagy használatában volt.

• A mezőőri járulék mértéke 800.-Ft/ha/év. A mezőőri járulékot minden év május 31-ig fizetheti meg 
kamatmentesen.

Kérem a T. Földtulajdonosokat, hogy aki fizetési kötelezettségének még nem tett eleget, az haladéktalanul 
tegye meg, továbbá a változásokat szíveskedjenek bejelenteni a mezőőri járulék megállapításához. 

Fent nevezett önkormányzati rendelet rendelkezik továbbá az erdőtulajdonosokat terhelő erdővédelmi já-
rulék megfizetéséről is. Az erdővédelmi járulék mértéke hektáronként 1000.-Ft/év, melyet évente két egyenlő 
részletben, március 15-ig valamint szeptember 15-ig kell az erdőtulajdonosnak megfizetni. 

Ezúton kérem a tulajdonosokat, amennyiben fizetési kötelezettségüknek ez idáig nem tettek eleget, azt 
szíveskedjenek megtenni.

Mindenszentek és halottak napja
Most is meghosszabbított nyitva tartással várja a temető mindazokat, akik a halottak 

napi ünnepek közeledtével szeretnék leróni kegyeletüket elhunyt hozzátartozóik sírjánál.
A pontos nyitva tartási idő  

mindenszentek és halottak napja hetében a temető bejáratánál kifüggesztésre kerül.
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Teltház az óvodában
 Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt évek során óvodánk kívül-belül megú-
jult. Ahogy nap, mint nap eljárunk mellette, dolgo-
zunk benne, ez fel sem tűnik, szinte természetes, pe-
dig csak a legutóbbi fejlesztéseket említve teljesen új 
szigetelés és nemes vakolat díszíti, új térkő burkolatot 
kapott a biciklitároló, parkosítva lett az óvoda utca-
frontja. Hosszasan sorolhatnám a fejlesztéseket, amit 
ezúton is köszönünk a fenntartónak és az aktív szülői 
szervezetnek. Ki szeretném emelni, hogy a fejleszté-
seknek köszönhetően az utóbbi időben nem tudunk 
úgy szakmai, hivatalos vagy civil vendéget fogadni, 
hogy ne kapnánk számtalan elismerő szót és dicsére-
tet az intézményünkre nézve. 

Óvodánk hosszú éveken keresztül 80-90%-os 
feltöltöttség mellett működött. Az idei nevelési év-
ben azzal, hogy csak a kiscsoportba 32 új gyermek 
érkezett, már elmondhatjuk, hogy a rendelkezésre 
álló férőhelyünket 100%-osan kihasználjuk. Mind a 
négy csoportunk az alapító okiratban maximalizált 
létszámmal működik. Azt gondolom, hogy ez a fo-
lyamatos fejlődés, fejlesztés nem csak az óvodára, de 
az egész falura jellemző. Egyre szebb, komfortosabb, 

élhetőbb kicsiny falunk. Véleményem szerint ennek 
is hatása van a növekvő gyermeklétszámra.

Az elmúlt években óvodapedagógus hiánnyal küsz-
ködtünk, de az idei nevelési évben újra teljes létszám-
mal nevelhetjük az óvodás gyermekeket. Kiemelném, 
hogy a nevelőtestület minden tagja újszilvási. 

2017. január elsejétől a családi napközink, mini 
bölcsődei ellátássá alakult át. Erre a szolgáltatásra az 
indulás óta hatalmas az igény. Az idén is pillanatok 
alatt elfogyott a rendelkezésre álló férőhely, így csak 
előjegyzéssel a törvényben megfogalmazott feltéte-
lek mellett tudjuk fogadni a gyermekeket. A bölcső-
dében dolgozó két munkatársunk az elmúlt évben 
a törvényalkotó által szabott határidőn belül, szak-
képesítést szerzett. Azon, hogy a rendelkezésre álló 
férőhelyek számát az igényekhez tudjuk igazítani a 
fenntartó, Újszilvás Község Önkormányzata aktívan 
és előreláthatólag sikerrel dolgozik, így hamarosan 
ezen a területen is komoly fejlődésről számolhatunk 
majd be.  

Szakember ellátottságunk is kiegészült, idéntől lo-
gopédus és szurdopedagógus szakember is részt vesz 
a gyermekek fejlesztésében. Még a logopédus a gyer-
mekek beszédét fejleszti, addig a szurdopedagógus a 
nagyot halló gyermekeket segíti. A logopédiai alapel-

Közéleti hírek
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látást a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat bizto-
sítja számunkra, melyet ingyenesen vehetnek igénybe 
azok a gyermekek, akik felmérés alapján rászorulnak, 
ezzel segítve a zökkenőmentesebb iskolába lépést.    

A környezeti és személyi feltételek mellett a tárgyi 
feltételeink is adottak, a folyamatos karbantartások-
nak és fejlesztéseknek köszönhetően. A fenntartó a 
kötelező feladatokon felül a fakultatív foglalkozások 
anyagi fedezetét is biztosítja, így a gyerekek ingyen 
vehetik igénybe a délutáni zenés tornát és zeneovi 
foglalkozásokat. Ezek alapján az intézményünk jó 
ellátottságúnak számít a környező települések intéz-
ményei között.  

Az óvodánk hagyományos programjai idén is 
megrendezésre kerülnek. Ezek közül kiemelném 
azokat, melyek az óvodánk ez évi munkatervének fő 
céljait támogatják. Egyik fő célunk a környezettuda-
tos magatartás kialakítása. A hagyományos, tavaszi 
Föld Napi projekt hetek programsorozatot kiegé-
szítve, idén ősszel, első alkalommal a Márton Napi 
Nyílthét keretei között több fát is tervezünk ültetni 
az óvoda udvarán. Többek között egy fenyőfát is, 
amit úgy gondozunk, díszítünk, hogy az a gyerekek 
és madaraink élő közös karácsonyfája legyen a jövő-
ben.  A mindennapokban is törekszünk a gyermekek 
környezettudatos nevelésére. Ehhez a szülők együtt-
működésére is szükségünk van, így ezúton kérjük a 
szülőket, hogy személyes példán keresztül is segítsék 
munkánkat. Például törekedjenek arra, hogy az óvo-
dába behozott élelmiszereket természetes, lebomló 
vagy újrahasznosítható csomagoló anyagokban hoz-
zák. Minél kevesebb PET palackot, nylon szatyrot, 
zacskót próbáljunk használni. A műanyag szívószá-
lat igyekezzünk lecserélni papír anyagúra. Idéntől az 
óvodából elballagó gyermekeink búcsúzási szimbó-
lumának egy sokkal természetesebb formáját választ-
juk a ballagási lufi helyett.   

A másik fő célunk a családi nevelés erősítése és a 
család – óvoda kapcsolat elmélyítése. Ezen célunkat 
úgy próbáljuk elérni, hogy olyan programokat szer-
vezünk, ahol a szülő és gyerek közösen tevékenyked-
het. A Márton Napi nyílthetünkön minden program 
családi program. 

Közösen sütünk mályvacukrot, a kézműves fog-
lalkozásokon a szülő és gyermek közösen készítheti 
el a saját lámpását, amivel felvonul. A családi nevelés 
erősítése érdekében a karácsonyi ünnep óvodai ün-
neplésének formáján is változtatni kívánunk. Az ün-
nep bensőséges meghittségét vissza kívánjuk adni a 
családnak, az óvodai ünneplést pedig más formában, 
ahogy az imént írtam a környezeti nevelést előtérbe 
helyezve kívánjuk megrendezni. Az anyák napját úgy 
szeretnénk megszervezni, hogy az apukákat is bevon-
juk az ünneplésbe, az apuka segít az előkészületekben 
és a köszöntés lebonyolításában. 

Ezeken felül még nagyon sok színes és érdekes 
program várja a gyermekeket és szüleiket a nevelési 
év során.

2019/2020 nevelési év esemény naptára:
Ünnepek/programok Időpont

1. Idősek napja 2019.10.01.
2. Állatok világnapja 2019.10.04.
3. Szüreti mulatság 2019.10.11.
4. Márton napi projekt hét 2019.11.11 - 15.
5. Egészség hét 2019.11.18 - 22.
6. Mikulás ünnepség 2019.12.06.
7. Karácsonyi ünnep 

Madarak karácsonya
2019.12.17.

8. Ovi-farsangi mulatság 2020.02.07.
9. Nyíltnap a tanító 

néniknek
2020.03.10.

10. Ovi olimpia Abony 2020. március
11. Föld projekt hetek 2020. április
12. Húsvét 2020.04.08.
13. Széchényi est 2020. április
14. Anyák napja 2020.05.04 – 05.
15. Madarak és fák hete 2020.05.11 - 15.
16. Évzáró ünnepségek 2020.05.22.
17. Ballagás 2020.05.30.
18. Csoport kirándulások 2020. október, 

május

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 
Kerekedő Óvodában.

Légrádiné Tóth Marianna
intézményvezető
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Legendák szárnyán

Iskolánk ismét sikeres együttműködési tervet nyújtott be az Európai Unió Erasmus+ pályázatára, így az 
elkövetkezendő két évben diákjainknak megint lehetősége lesz részt venni egy izgalmas projektben.

A nemzetközi projekt témája az olvasás, és annak megszerettetése tanulóinkkal. Angol címe: „On The 
Wings of Legends”, ami magyarul azt jelenti: Legendák szárnyán; Ebből következik, hogy nem csak egyszerű-
en az olvasás lesz a középpontban, de az egyes országok mondái, legendái is.

Mely országokkal fogunk együtt működ-
ni? Anglia, Franciaország, Spanyolország, 
Görögország és Finnország egy-egy iskolája 
lesz a partnerünk ezen a két évig tartó úton. 

A munka már elkezdődött: megújult az 
iskolai könyvtár, megalakult az Erasmus 
Klub, „Olvasni menő” versenyt hirdettünk. 
Diákjaink különféle pályázatokon vehetnek 
részt, melyeken értékes jutalmakat nyerhet-
nek, így például elkészíthetik a projekt logó 
tervét, készíthetnek prezentációt egy ma-
gyarországi földrajzi- vagy történelmi hely 
mondájáról, illetve megírhatják községünk, 
Újszilvás legendáját.

November első hetében lesz az első nem-
zetközi projekttalálkozó, ahol mi leszünk a házigazdák. 15 pedagógus fog minket meglátogatni a partneror-
szágokból, hogy megismerjék iskolánkat, községünket és hazánkat. Tavasszal pedig mi fogunk útra kelni, 
először Görögországba, majd Spanyolországba fogunk ellátogatni. Hogy kik lesznek azok a diákok, akik részt 
vehetnek az utazásokon, még nem tudjuk, de bárki is lesz a szerencsés, biztos felejthetetlen élményekkel tér 
majd haza!

Dömök Szilvia
programkoordinátor 
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Újszilvási ÖTE hírek 
Tisztelt Újszilvási Lakosok!

Örömmel tudatjuk önökkel, hogy testvérváro-
sunk, Nandlstadt tűzoltóságával is sikeresen felvettük 
a kapcsolatot. Falunapunkon meg is jelentek előzetes 
meghívásunknak köszönhetően kis delegációjukkal. 
Ekkor bemutattuk falunkat nevezetességeivel és min-
den szépségével együtt. Bizakodunk benne, hogy jó 
kapcsolatot tudunk ápolni majd velük és mind szak-
mailag, mind felszerelésileg fejlődni fogunk ezáltal.

Falunapunkra továbbiakban meghívtuk a Tápió-
györgyei ÖTE delegációját is, akikkel már szoros kö-

teléket alakítottunk ki 
az elmúlt évek alatt. Hi-
vatalosak voltunk már 
mi is hozzájuk, ahol kis 
házi versenyt is rendez-
tünk.

A Ceglédi Tűzoltó 
parancsnoksággal való 
megállapodásunk no-
vember elejére várható.

Hiányosságaink pót-
lásában ők is besegí-
tenek, hogy mielőbb 
hadra fogható legyen 

kicsiny csapatunk. Tűzoltó autónk vizsgálatát a Heros 
végezte el, ami sikeresen vizsgázott.

Ezúton szeretnénk kérni a Tisztelt Lakosságot, Vál-
lalkozókat, Cégeket, hogy a lehetőségeikhez mérten 
támogassanak bennünket akár egy-egy felszerelés 
megszerzésével is, mely szükséges lenne számunkra 
a munkavégzésünk során.

Bankszámlaszámunk:117-42025-24431952 OTP 
Bank, Újszilvás ÖTE.

Tisztelettel köszönjük segítségüket, támogatásai-
kat, melyet eszközeinkre fordítanánk a biztonságo-
sabb és precízebb katasztrófa elhárítás érdekében.

Továbbra is várjuk azokat a büntetlen előéletű, 
újszilvási, nagykorú állampolgárokat, akik ambíciót 
éreznek magukban arra vonatkozóan, hogy ők is ak-
tív részesei lehessenek ennek a szervezetnek.

Jelentkezni lehet az Újszilvási ÖTE elnökénél, Sze-
keres Mihálynál a 06 30/691-1603-as telefonszámon.

Újszilvás ÖTE elnöksége

Civil szervezetek hírei

Újszilvás Asztalitenisz Baráti Klub hírei! 
Klubunk alapító tagjai töretlen len-

dülettel és kitartással vesznek részt to-
vábbra is a klub foglalkozásain, ahol 
időről-időre benéznek új érdeklődők, 

sportolni vágyó fiatalok, idősek. Mi továbbra is nyi-
tottak vagyunk, s szeretettel várunk mindenkit, kor-
ra, nemre, játéktudásra tekintet nélkül. 

Egy baráti meghívásnak eleget téve 2019. szeptem-
ber 15-én, vasárnap részt vettünk a 800 éves Tápió-
szele városnap rendezvénysorozat keretében lebo-
nyolított Benedek Béla emlékversenyen. 

Az amatőr versenyen női és férfi kategóriában le-
hetett nevezni, ahol a klubtagok az alábbi eredmé-
nyeket érték el: 

• Táncos Jánosné  1. helyezett,
• Bató Szilvia  3. helyezett. 
• Táncos Tibor 2. helyezett,
• Józsa József  3. helyezett. 
Köszönjük szépen a sok biztatást, s a gratulációkat!

A szervezők-
nek köszönjük, 
hogy részt vehet-
tünk a versenyü-
kön, s remélhe-
tőleg viszonozni 
tudjuk majd a 
meghívást, s ha-
marosan mi is 
vendégül láthat-
juk Őket egy hazai versenyen. 

Aki a tél közeledtével úgy gondolja, az esti órákban 
szívesen mozogna egy kicsit, az keressen bennünket a 
Faluházában csütörtökön és szombaton 18.00-20.00 
óra között. 

A foglalkozások ingyenesek!
Mindenkit várunk szeretettel! 

Újszilvási Asztalitenisz Baráti Klub
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Akikre büszkék vagyunk
Új reményekkel és új fejlesztésekkel vágott neki a Shell Eco-marathonnak a Kandó Electric csapata, 

melyben egy Újszilvási fiatalemer volt a pilóta!

Szeretettel köszöntöm, 
az újság olvasóit! Engedjék 
meg, hogy bemutatkoz-
zam.

 Kincses Gábor József va-
gyok, jelenleg Kecskeméten 
a Kandó Kálmán Szakgim-
náziumban Gépészetet 
tanulok. Itt ismerkedtem 
meg Borsodi István tanár 
úrral, aki által bekerültem 
a Kandó Electric csapatba. 
Én lettem az autó pilótája, 

amit a londoni versenyen vezettem. 
Szeretném ismertetni, hogy mi is ez az autó és mi-

ről szól ez a verseny.
Magyarországról három, Európából és a környező 

országokból pedig több, mint 150 diákcsapat készült 
Londonba, hogy nemzetközi mezőnyben tegyék pró-
bára különösen energiahatékony járműveiket a Shell 
Eco-marathon Europe versenyen, amit július 1-5. kö-
zött tartottak. A KSZC Kandó Kálmán Szakgimnázi-
umának és Szakközépiskolájának Kandó Electric csa-
pata új reményekkel és 
új fejlesztésekkel vágott 
neki a versenynek.

 A Shell Eco-marathon 
célja, hogy kihívás elé ál-
lítsa a mérnöktudomány 
iránt érdeklődő fiatalo-
kat, akiknek olyan ener-
giahatékony járművet 
kell tervezniük és építe-
niük, amely 1 kWh ener-
giából vagy 1 liter üzem-
anyagból a legtávolabb 
tud eljutni. Idén teljesen 
új helyszínen, a Merce-
des-Benz World pályá-
ján 11 kört, vagyis 16 kilométert kellett teljesíteniük 
a csapatoknak a legkevesebb energiafelhasználással. 
Magyarországról, a kecskeméti Kandó Electric csapat 
mellett idén még két csapat, a győri Széchenyi István 
Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem csapata is 
részt vett a versenyen. A magyar diákok idén az In-
novációs és Technológiai Minisztérium védnöksége 

alatt mérettették meg magukat a londoni eseményen.  
A KSZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szak-

középiskolája Magyarország egyetlen középiskolás 
csapataként vette fel a versenyt a nemzetközi me-
zőnyben az egyetemista hallgatókkal és más középis-
kolás csapatokkal. Erre nagyon büszkék voltunk!

A  elektromos járművön a csapat a tanórán kívül, a 
szakkörön és a szabadidőben dolgozott. A versenyre 
való felkészülés alatt megtanultunk csapatban és ha-
táridőre dolgozni, a versenyen pedig akár nem várt 
meghibásodásokat kellett idő és erőforrás hiányában 
kijavítanunk.

A Kandó Electric az idei versenyre új telemetri-
ai rendszert fejlesztett ki, amivel adatokat tudnak 
gyűjteni a verseny közben a járművükről. Az adatok 
segítségével módosíthattuk a beállításokon, és alkal-
mazkodva a körülményekhez, még nagyobb haté-
konyságot érhettük el.  

Az új fejlesztéssel könnyebb lett követnünk, hogy 
a pálya melyik szakaszában mennyi energiát használt 
el az autó. Az adatokat élesben, verseny közben is fi-
gyelemmel tudtuk kísérni, és a pilótának, nekem, je-
lezték is a rádión keresztül, hogy mire figyeljek.

Izgalmas, nagy odafi-
gyelést igénylő verseny 
volt. 

Idén a végső eredmé-
nyünk 362km/kWh, ez-
zel a 20. helyezést értük 
el, amire nagyon büszkék 
vagyunk!

 
2020-ban újra neki-

vágunk a versenynek. 
Elkezdtük az új fejleszté-
seket, készülünk, és azon 
leszünk, hogy még jobb 
eredményt érjünk el. 
2020 a mi évünk lesz!

Aki szeretné követi csapatunkat, keresse a Face-
bookon a Kando Electric oldalt. 

Szeretném megköszönni családomnak, barátaim-
nak, tanáraimnak a sok segítséget és bátorítást, amit 
kaptam. 

Üdvözletem mindenkinek: 
Kincses Gábor József
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Újszilvási Falunap és Fehér Tibor Fogathajtó Emlékverseny
Idén augusztus 17-én lehettek vendégei egy hami-

sítatlan, hangulatos, ízekkel és dallamokkal átszőtt 
közösségi rendezvénynek az érdeklődők.

Örömmel tapasztaljuk, hogy évről-évre több főzni 
és focizni vágyó csapat jön ki a fesztiváltérre. Persze 
a versenyszellem mindenkiben dolgozik, de ami a 
legfontosabb, hogy együtt vagyunk és nem is igazán 
a helyezés számít, hanem, hogy a barátok, kollégák 
eltöltenek együtt egy jó kis napot és közben „csapatot 
építenek”. 

Immár 3. éve társrendezvénye Falunapunknak a 
Fogathajtó verseny. A mi Tibi bácsink viszont már 
nem volt itt velünk… Nagy feladatot hagyott maga 
után, hiszen eddig a verseny megszervezését szin-
te teljesen önállóan Ő végezte. Szerencsére segítsé-
günkre volt Velkei József, aki profi módon kezelte az 
ügyeket és egy teljesen hivatalos C és D kategóriás 
megmérettetésen vehettek részt a lovassport kedve-
lői. A fogathajtás megnyitóján Dr. Petrányi Csaba és 
Földi László köszöntötte a lovasokat, majd egy perces 
néma csenddel emlékeztünk, s egy ősz szakállas, hu-
moros, ízig-vérig lovas ember, a barátunk járt a gon-
dolatainkban, aki fentről nézet Bennünket.

Már a délelőtt folyamán rengeteg program között 
találhatta meg a magának valót a falu apraja-nagyja. 
A versenyek mellett, többek között, helyi civil szer-
veződéseink kínálták a lehetőségeket. Íjásztatás, asz-

taliteniszezés, darts, tűzoltóautó és különleges rally 
járművek megtekintése közül lehetett választani. Ez-
úton is köszönjük a civil csapatoknak, hogy velünk 

töltötték ezt a napot. Emellett kutyás bemutató, kö-
zépkori játszótér, Vetor Gyuri bácsi régiség kiállítása, 
sergősök és vásárosok is csalogatták a nézelődőket.

A főzés-sütés idén is nagyon változatos ételeket, 
fantasztikus ízeket eredményezett. Nem volt könnyű 
dolga a zsűrinek most sem, összesen 12 féle egytá-
lételt és 21 fajta süteményt kóstolhattak. Ezúton is 
köszönjük a zsűrizésben való részvételét Fülöp Lász-
lónénak, Jansik Józsefnek, Kiss Pálnak és Kiss Pálné 
jegyző asszonynak. Külön köszönet Jansik Józsefnek, 
aki idén is 100.000 Ft-tal támogatta a versenyek dí-
jazását és ennek köszönhetően értékes ajándékokat 
oszthattunk szét, emellett köszönjük Meleg Sándor-
nak és feleségének, hogy most is ajánlott fel lisztet a 
süteményverseny díjazottjainak.

Versenyhelyezések:
• Főzőverseny I. hely: Ipolyi család, ételük a 

csángó gulyás volt  
• Süteménysütő verseny I. hely: Menkóné Ma-

rika néni, céklás-szilvás brownie sütijével
• Fociverseny I. hely: ceglédi SZPCD SE
Köszönet Ádám Józsefnek a meccsek levezetéséért.
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Eközben megérkezett a Mobil Kormányablak Busz, 
ahol a vártnál is többen intézték hivatalos ügyeiket, 
ezért a Kormányablak munkatársai is megelégedve 
zárták a napot.

Az eredményhirdetések után a színpadon pezsdült 
fel az élet. A Rozmaring Nyugdíjas Klub tagjai, a Dal-
ma Dance Klub kis táncosai és a Duende Tánciskola 
tanítványai léptek a színpadra. Ezt követte önkéntes 
tűzoltóink locsolós bemutatója, majd a RépaRetek-
Mogyoró Duó mozgatta meg a gyerkőcöket.

Ezután következett a sztárparádé, a színpad előt-
ti tér teljesen megtelt, amikor a Groovehouse, Peter 
Srámek, Varga Feri és Balássy Betty, valamint Sihell 
Ferry és Henna nótázott a közönségnek.

Amint besötétedett a tűzijáték pompás fényei kap-

ták meg a főszerepet. 22.00-kor pedig megkezdődött 
a retro disco is DJ Ócsaival, addigra már fergeteges 
volt a hangulat, mely hajnali fél kettőig kitartott.

Ezúton is mindenkinek köszönjük, aki bármilyen 
formában támogatta a rendezvényt, a dolgozóknak, 
segítőknek, hogy aktívan jelent voltak ennek a nap-
nak a lebonyolításában. A vállalkozásoknak, civil 
szerveződéseknek, akik kitelepültek a Falunapra. A 
versenyzőknek és minden résztvevőnek, aki jelen 
volt. Köszönjük, hogy eljöttek, reméljük jól szórakoz-
tak és kedves emlékekkel tértek haza! Jövőre is foly-
tatjuk, pontosan 2020. augusztus 15-én, amikor is 
Újszilvás fennállásának 70. évfordulóját ünnepeljük!

Községi Önkormányzat

Államalapítás és Szent István napi ünnepség
Mint minden évben, 2019. augusztus 20-án is megrendezésre került Államalapítás és Szent István napi 

ünnepségünk az újszilvási Faluházban.
A felcsendülő Himnusz dallamai után Földi László országgyűlési képviselő mondott beszédet, melyet La-

dányi Lili ünnepi verse, majd a Rozmaring nyugdíjas klub énekei követtek.
A rendezvényen idén is díjazta Önkormányzatunk a település azon ingatlan tulajdonosait, akik kiérdemel-

ték a Tiszta Udvar Rendes Ház elismerést. 
2019-ben Tiszta Udvar Rendes Ház címet nyert:

• DARÁZS ERZSÉBET ÉS HEGEDŰS CSABA
• RIGÓ ÉVA
• SINKA JÁNOS ÉS SINKA JÁNOSNÉ
• SZIJJÁRTÓ LÁSZLÓ ÉS SZIJJÁRTÓNÉ BIHARI ÉVA
• UJVÁRI JUDIT ÉS UJVÁRI BALÁZS
 
 Ezúton is köszönjük a díjazottak házukba, kertjükbe, az előt-

tük lévő közterületekbe fektetett áldozatos munkáját, fáradozá-
sát. Még egyszer gratulálunk Nekik!

Ünnepségünk az új kenyér megszegésével záródott, mely  
augusztus 20-án az ünnepi asztal ékessége is egyben.

Községi Önkormányzat

Pest Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás a 
nagykátai Tápiófeszten

Második alkalommal rendeztek közfoglalkoztatási kiállítást Nagyká-
tán, a TápióFeszt rendezvény keretein belül.  A 2019. szeptember 7-8-ai 
rendezvényen 15 megyei közfoglalkoztató tevékenységét lehetett megis-
merni, valamint vendégkiállítóként csatlakoztak Jász-Nagykun-Szolnok, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyék egyes közfoglalkoztatói 
is. A kétnapos kiállításon részt vett dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztéri-
um önkormányzati helyettes államtitkára is.

A rendezvényen mi is prezentáltuk az Önkormányzat közfoglalkozta-
tottjai által termelt zöldségeket, gyümölcsöket, fűszerpaprikánkat, vala-
mint térkőgyártásunkból is vittünk pár mintát és képekkel illusztráltuk 
az állattenyésztésben elért eredményeinket.

Községi Önkormányzat

Közeleg az adventi 
vásárok ideje

Idén is megrendezésre 
kerül újszilvási Karácsonyi 

vásárunk, melyet  
december 7-én, szombaton 

a szokásos helyszínen, a 
Polgármesteri Hivatal és 
a Faluháza közötti téren 

tartunk meg.

Sok szeretettel várunk 
mindenkit!
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Közérdekű információk, telefonszámok:

HÁZIORVOS:
Dr. Ipolyi-Topál Gitta

Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66. (Fsz. 2) 
Tel: 06 53/ 786-374 , 06 30/ 941-3869 

E-mail: haziorvos@ujszilvas.hu
Rendelési idő: 

Hétfő: 8:00 – 11:00 
Kedd: 8:00 – 11:00 

Szerda: 8:00 – 11:00 
Csütörtök: 12:00 – 15:00 

Péntek: 8:00 – 11:00
Vérvétel: szerdai napokon, 7:00-tól 8:30-ig a 
rendelőben, előzetes egyeztetést megelőzően! 
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, 

hétvégenként és ünnepnapokon: 00:00-24:00-ig.
Sürgős esetben (közúti baleset, vérvesztéssel 

járó sérülés, életveszély, megindult szülés, stb.) 
változatlanul hívható a 104, a mentők száma.

HÁZI GYERMEKORVOS:
Kedves Szülők és Gyermekek!

Ezúton is értesítjük Önöket, hogy a gyermekorvosi 
praxis határozatlan ideig szünetel településünkön. 

Ez időszak alatt a település vegyes háziorvosi körze-
tében, dr. Ipolyi-Topál Gitta által kerülnek ellátásra a 

volt gyermekorvosi praxisban lévő gyermekek.

FOGORVOS:
Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt. (székhely: Szolnok, 

Városmajor út 54. 3 em. 11.) 
Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66. 

Egészségház, Fogorvosi rendelő.
Rendelési idő: 

Hétfő: 12:00 - 20:00 
Szerda: 12:00 - 20:00 

Csütörtök: 8:00 - 16:00
Bejelentkezés: 06-30/470-4561 

Sürgősségi (időpont nélküli betegellátás, fájós fog 
esetén) kizárólag a rendelés első felében!

Sürgősségi rendelés: 
Hétfő: 12:00 - 15:00 
Szerda: 12:00 - 15:00 

Csütörtök: 8:00 - 11:00

FOGORVOSI ÜGYELET: 
Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti 

Oktató Intézet 
Címe: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. 

Telefonszáma: 06/1/ 317-6600

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: 53/318-259 
fogaszat@cedent.hu

TERHESSÉGI NŐGYÓGYÁSZAT:
Kizárólag gyerekágyas és állapotos nők részére! 

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

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

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.

Zöld hulladék zsák értékesítés: Hétfő, Kedd, 
Szerda: 9.00-11.00, 14.00-16.00

Hívható mellékek: 
Polgármester: /11 mellék Dr. Petrányi Csaba 

Jegyző: /12 mellék Kiss Pálné 
Titkárság: /10 mellék Bató Szilvia 

Gazdálkodás: /13 mellék Pivon Ildikó 
Pénztár /13 mellék Tóthné Szabó Hajnalka 

Járási ügysegéd /14 mellék Kökényesi Gábor 
(Ügyfélfogadás minden szerdán 12.30-tól 16.30-ig!) 

Munkaügy /15 mellék Siska Éva 
Adóügy /18 mellék Ádám Anita 
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Anyakönyvezés /18 mellék Smányi Nikoletta 
Újszilvás Kommunális Szolgáltató Kft - műszaki 

csoport /16 mellék  
Miskolczi Lóránt 06-30/598-2512; 

Pályázatkezelés:/16 mellék Tóthné Vágó Helga 
Ügyfélszolgálati Iroda (Szociális ügyek) /16 mellék 

Kenderes Józsefné
Öregek Napközi Otthona /20 mellék 

Általános Iskola /21 mellék illetve 06-53/387-019 
Védőnői Szolgálat: /28 mellék

ÁMK KEREKERDŐ ÓVODA:
2768 Újszilvás, Szent István u. 2. 

Telefon: 06-53/ 786-025

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

ÁMK FALUHÁZA ÉS KÖZSÉGI KÖNYVTÁR:
Digitális Jólét Program 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 SZOLGÁL-
TATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvási 
Területi Iroda: 

2768 Újszilvás, Szent István utca 4. 
Telefon: 06-53/ 387-001 /17 mellék

Somoskői Viktória: 
Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 08.00 – 12.00 
Kedd: 13.00 – 16.00 

Szerda: 08.00 – 12.00 , 16.00 – 18.00 
Csütörtök: 13.00 – 16.00 

Péntek: 08.00 – 12.00

KÖRZETI MEGBÍZOTT:
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 operatív 
intézkedések okán is közvetlenül hívható! A 

feladatot időarányosan felosztva Árva István, Tóth 
Péter és Vágány László látják el.

FALUGAZDÁSZ:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Falugazdász Iroda 

Tugyi Kálmán
Tel.: 06 70/ 507-4684

Ügyfélfogadás minden szerdán 8.30-tól 12.00-ig a 
Polgármesteri Hivatalban.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Ügyfélszolgálati iroda:  

2766 Tápiószele, Jókai utca 1. 1. emelet 
www.trvzrt.hu illetve www.vizcenter.hu/trv 

MOBIL applikáció: Vízcenter 
Call Center: +36 (80) 205-157 

Központi ügyfélszolgálatunk: ugyfelszolgalat.
szolnok@trvzrt.hu

Hibabejelentő:
Józsa István: 06 70 / 902-6082 
Banai László: 06 30 / 401-8111



Pillanatok községünk életéből

Tiszta Udvar Rendes Ház elismerések átadása augusztus 20-án

Közönség a Falunapon

A Kandó Electric csapata Londonban

Falunapi főzőverseny díjazottjai

Fehér Tiborra emlékezünk lovas barátainkkal

Újszilvás standja a Tápiófeszten
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