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Első kézből...
Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! 

Engedjék meg, hogy ismételten első kézből tájékoztas-
sam Önöket az önkormányzat életéről, döntéseiről és azokról 
a közügyekről, amelyek érinthetik, és érdekelhetik a lakossá-
got, azaz Önöket. 

Először működő pályázatainkról, beruházásainkról sze-
retnék tájékoztatást adni, nevezetesen ezúton szeretném tájé-
koztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a polgármesteri hivatal 
felújítása, korszerűsítése, és bővítése, valamint akadály-
mentesítése március 15-ére elkészül, és mindenkit sok sze-
retettel és tisztelettel várunk a március 15-ei ünnepségre, an-
nak az átadására. A március 15-ei ünnepség során nem csak 
koszorúzás, ünnepi műsor a faluházban, de a polgármesteri 
hivatal hivatalos átadása is meg fog történni, ahol várhatóan 
Velkei József az MVH Főváros és Pest Megyei Kirendeltsé-
gének vezetője és Földi László országgyűlési képviselő fog-
ja átadni az épületet. Mindenkit szeretettel várunk és hívunk, 
nézzék meg saját szemükkel, hogy az önkormányzat hová 
költötte azt a pénzt, amelyet egyrészt pályázati úton nyert, 
másrészt saját erőből beletett, hiszen hosszú távra biztosítva 
van azon személyek részére is a közlekedés a polgármesteri 
hivatal épületében ezen időponttól, akik akadálymentességre 
szorulnak. Nagyon fontos, hogy Ők is minden szolgáltatást 
igénybe tudjanak venni ezentúl. Tehát várjuk Önöket a 15-ei 
átadóra. 

Azt is láthatjuk, hogy a téli elvonulást követően a csa-

torna beruházás folytatódik a településünkön és a hátralévő 
szakaszokat készíti el a Strabag mint kivitelező. Nevezetesen 
az Árpád utca, majd ezt követően az Alkotmány utca felső 
szakasza a Greman sarokig, valamint a Széchenyi utca és a 
Mátyás király utcák hátralévő, el nem készült szakaszai. Itt 
hívjuk fel tisztelettel a figyelmet arra, hogy a csatorna érde-
keltségi hozzájárulás fizetési kötelezettségét, minél jobban 
és minél teljesebben teljesítsék. Ez nem csak azért áll az 
önök érdekében, mert így nem kerülnek jegyzői adók mód-
jára történő behajtás alá, hanem azért is, mert aki rendezett 
csatornabekötési érdekeltségi hozzájárulás befizetéssel ren-
delkezik, annak ingyenesen jár a házilagos csatornabekö-
tés teljesítése is. Hiszen ez is zajlik a településen, és már több 
mint 200 csatornacsonkot, házilagos bekötést végeztek el a 
kollégáink. Az ÚJKOM Kft., aki ennek a teljes alvállalkozó-
ja, Ő végzi a tevékenységet, ezáltal is a helyi foglalkoztatást 
erősítjük a településünkön, mindemellett saját erőt gyűjtünk 
ezévi beruházásainkhoz. 

Közben pedig arról is szeretném Önöket tisztelettel tá-
jékoztatni, hogy az uszoda centrum építési előkészületei 
zajlanak. Nevezetesen a terület fa- és cserjeirtása, tuskózása 
folyik jelen pillanatban, ezt követően pedig a terület rende-
zése fog megtörténni. Bízunk abban, hogy annak ellenére, 
hogy egy kvázi volt homokbánya területről beszélünk, re-
méljük, hogy nem kell komolyabb mennyiségű földet vissza-
tölteni, hiszen a medencékből kikerülő több mint 2000 m3 
föld, visszaterítésre kerül a területen, amely biztosítani fogja 
várhatóan a megfelelő szintet. Nagy erővel folyik az önkor-
mányzati munka a tekintetben is, hogy a Magyar Vízilabda 
Szövetség által lehetőséget biztosított 206 millió forintos 
társasági adó összeszedésre kerüljön jövő év június 30-ig, 
amikorra is el kell, hogy készüljön a beruházás. E tekintet-
ben vannak jó jelek és vannak már jelen pillanatban is ko-
moly milliós felajánlások társasági adóban. A munka folyik 
és higgyék el annak ellenére, hogy ez nem látványos munka, 
nagy erőfeszítést és kapcsolat igénybevételt jelent. 

Szeretnék arról számot adni Önöknek, hogy a települési 
önkormányzat Start mintaprogramba benyújtott pályázata 
pozitív elbírálást kapott, amelynek eredményeképpen 57 fő 
foglalkoztatása valósulhat meg, egy éven keresztül. További 



3

40 fő közfoglalkoztatásra kaptunk keretet, mely 97 fővel a 
kistérség lakosságarányaihoz viszonyított legnagyobb köz-
foglalkoztatói lettünk ismét.  Ezen belül az illegális szemét 
lerakóhelyek felderítése és megszüntetése, a mezőgazdasá-
gi értéknövelő foglalkoztatás fog megtörténni. Ezen belül 
is folytatjuk a megkezdett mezőgazdasági törekvéseinket, 
munkánkat, mint például a gyógynövény termesztését, va-
lamint beindítjuk az idei esztendőben a csemegepaprika, 
fűszerpaprika termesztését. A termelt konyhakerti növények 
körét kibővítjük, és a közkonyhának a teljes ellátását céloz-
zuk meg. Mindamellett pedig az állatok tenyésztése terüle-
tén is mintegy 30 juhnak a tenyésztése és beszerzése indul 
be, mely a naperőmű területén lévő 2 Ha-os területen fog 
alapjaiban működni. Folytatjuk természetesen a szilvafák 
gondozását, ápolását, és termőre fordulása után a közterü-
leteken lévő szilvafákkal együtt lekvár készítését és szilva-
befőtt készítését szeretnénk szorgalmazni, hogy a gyerme-
keink egészséges gyümölcsökkel legyenek elláthatóak mind 
az óvodában, mind az iskolában, az idősek pedig az öregek 
otthonában. 

Arról is szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a körfor-
galomnál, illetve a Szent István utcán, a település központ-
jában, felszerelésre, és beüzemelésre kerültek az újszilvási 
Polgárőr Szervezet, és az önkormányzat által pályázatban 
elnyert térfigyelő kamerák. A térfigyelő rendszer jelenleg 
két jó minőségű, rendszám felismerő kamerával üzemel. 
Remélhetőleg ismét lesz lehetőségünk ilyen pályázat beadá-
sára, melynek során még több kamerát tudunk kihelyezni a 
községben. Célunk, a település közbiztonságának elősegíté-
se, minél több megfigyelési pont telepítésével.

Öregek otthonával kapcsolatban egy csalódást is ki kell, 
hogy fejezzünk. Megállapíthatjuk, hogy a bürokratizmus na-
gyon komoly még mindig hazánkban. Ehhez hozzá tartozik 

az, hogy a Sanamed Kft., a Béke u. 2. szám alatti Napfény 
Idősek Otthonára vonatkozóan, mai napig nem kapott műkö-
dési engedélyt. Az egyik szakhatóság a másik szakhatóság-
nak küldözgeti az anyagot. Ez ügyben, amikor a lapzárta fo-
lyik, már Tarnai Richárd Kormánymegbízott Úrnak kértem a 
segítségét, hogy tegyen erre az ügyre pontot, és segítse elő, 
hogy kollégái most már ne csak aktatologatást valósítsanak 
meg, hanem tényleges munkát is. Én bízom abban, hogy a 
működési engedély meg fog érkezni a Sanamed Kft. részére 
a március 15-ei ünnep alkalmából. Ez számunkra csalódás 
egyébként, hiszen erőnket, energiánkat már a tavalyi esz-
tendőben beletettük mi is, hogy minél szebb környezetben 
várhassa a lakókat. Viszont arról tudom tájékoztatni Önö-
ket, hogy a 28 férőhelyes otthonba, 25-en várakoznak már 
arra, hogy elkezdhessék az ottani életüket. Úgyhogy nagyon 
örülünk neki, hiszen a teljes kapacitáskihasználása várható-
an már az első pillanattól meg fog történni. Ugyanakkor az 
újszilvásiak preferálva vannak, tehát arra kérek mindenkit, 
ha van még újszilvási jelentkező, azok napokon belül gon-
dolják meg, hogy kívánják-e az otthonba folytatni az életü-
ket. Én azt gondolom, hogy egy nagyon minőségi ellátással 
és szeretetteljes gondoskodással fog megvalósulni a beindu-
lás. Ténylegesen reményeink szerint most már március kö-
zepétől. 

Örömmel számolhatok be arról is, hogy a község sport-
centrumában megtörtént az új, építendő Magyar Labdarúgó 
Szövetség 70 %-os támogatásával és az önkormányzatunk 
30 %-os támogatásával megépülő 25 millió forint összértékű 
20*40-es műfüves, multifunkcionális pálya kitűzése. Várha-
tóan április végére el fog teljes mértékben készülni. Már csak 
azért is, mert a pálinkafesztivált megelőzően, május 23-24-ét 
megelőző pénteken, azaz 22-én megyenapot tartunk Újszil-
váson, a Magyar Labdarúgó Szövetség és az Önkormány-
zatunk fő szervezésében. A megyenapon várhatóan fociderbi 
is lesz, amelyben részt vesznek, a parlament országgyűlési 
képviselőkből álló csapata, a Magyar Labdarúgó Szövetség 
grundfocistái, az Újságírók Szövetségének csapata, és a Pest 
megyei polgármesterek csapata. Ezen csapatok mérik itt ösz-
sze tudásukat egy könnyed szórakozással, természetesen a 
lakosság teljes bevonásával, hiszen ez egy nyílt napként fog 
működni. Látogassanak majd ki arra a programra is minél 
többen, arra kérem Önöket. A sportcentrum egyébként már-
cius 16-tól egész napos nyitva tartással fog működni!

Arról is be szeretnék ezúton is számolni a Tisztelt Lakos-
ságnak, hogy a településrendezési terv és szabályozási terv 
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aktualizálása el fog indulni a 2015-ös évben Újszilváson. 
Ennek jogszabályi lehetősége adott, és amennyiben nem él-
tünk volna ezzel a lehetőséggel 2015-ben, úgy elveszítettük 
volna a lehetőséget 2020-ig teljes mértékben. Ezen okok-
nál fogva ezúton is felhívom a vállalkozók figyelmét, hogy 
amennyiben fejlesztési elképzeléseik vannak, már előzete-
sen jelentkezhetnek a polgármesteri hivatalban ezen igények 
leadására. Fogunk fórumokat is tartani ez ügyben kifejezet-
ten vállalkozóknak, lakosságnak, annak érdekében, hogy a 
településünkön lévő, működő, sportot érintő, kultúrát érintő, 
zöldövezeteket érintő, valamint a vállalkozásainkat érintő 
változások, lehetőségek maximálisan be legyenek tervezve, 
hogy ezáltal hiányt ne szenvedjen a település. Nagyon fontos 
és nagyon nagy lehetőség mindenkinek, tehát nyomatékkal 
felhívom a figyelmét arra, hogy most lehet javaslatokat ten-
ni az önkormányzatnak arra vonatkozóan, hogy mi hiányzik 
még a településen, mi az, amin változtatni kellene a tekintet-
ben, hogy milyen szolgáltatást tervezzen be az önkormány-
zat, vagy mely objektum építését tervezze be az önkormány-
zat a településen. 

Ezúton tájékoztathatom Önöket arról is, hogy a községi 
önkormányzat vetőmag csomagot osztott március 04-én a 
Faluházban a rászoruló családok számára. 

Mintegy 200 család az, aki a vetőmag csomagból kapott, 
ingyenesen egy adag burgonya, sárgarépa, zöldség, borsó, 
dughagyma magot. Azzal a kötelezettséggel kapták meg 
ezek a családok a lehetőséget, hogy el kell ültetniük ezeket 
a konyhakerti növényeket, ápolni kell nem csak a konyha-
kertjüket, hanem az egész ingatlanjaikat és az ingatlanjuk 
előtti közterületi részt, valamint a vetemény ápolásának 
ellenőrzését is tűrniük kell. Mindenképpen azt gondoljuk, 
hogy az egészséges táplálkozásra való nevelés, valamint a 
környezetünk rendbetétele nagyon-nagyon fontos települé-

sünk minden részén, hogy ne csak az önkormányzat tegyen 
ez ügyben, hanem nagyon fontos, hogy a lakosság minden 
része tegye meg a tőle elvárható gondosságot. 

A kérdőíves felmérés kapcsán, amelyet a karácsonyi 
újságban egy betétlapként jelenítettünk meg, vissza jöttek 
a lakosságtól a vélemények, iskolára, óvodára, önkormány-
zati szolgáltatások tekintetében. A kérdőívekből kevés érke-
zett be, a lakosság parányi százaléka küldte azt csak visz-
sza. Ugyanakkor, ha már voltak, akik vették a fáradtságot, 
hogy azt kitöltötték, természetesen azok kiértékelésre ke-
rültek. Kérem Önöket, amennyiben bármilyen további ész-
revételük van, akár ezekkel kapcsolatban és elmulasztották 
ezt benyújtani, akkor azt tegyék meg, továbbra is nyitottan, 
akár önkormányzati szinten várjuk a jó javaslatokat. Akár 
az önkormányzat épületében elhelyezett urnába bele lehet a 
véleményeket, kéréseket, névtelenül is továbbra is helyez-
ni, amelyre az önkormányzat saját belátása szerint fog tudni 
intézkedni. Egy biztos nagyon fontos dolog, hogy a sportot, 
idegen nyelvet, és művészeteket támogatják a szülők. Ami 
szintén nagyon fontos és több szülő is észrevétellel élt a la-
pon annak tekintetében, hogy az általános iskolában a mobil-
telefon használatát be kellene tiltani. Egyezik egyébként jó 
néhány szülő véleménye az önkormányzat fő gondolatával 
és ennek érdekében majd az iskola vezetésével is felvesszük 
a kapcsolatot, hiszen valóban a mobil használata nem feltét-
len indokolt egy általános iskolában a gyermekek számára. 
Ha a gyermekkel, valamilyen gond, probléma merül fel, ak-
kor az elérhetősége nyilván van tartva az iskola titkárságon a 
szülőnek, és azt el lehet érni azonnal. 

És egy utolsó témában kérném a Tisztelt Lakosság segít-
ségét, pozitív közreműködését, mint az előző években is. Itt 
a tavasz és ápoljuk környezetünket, minél szélesebb körben 
és tegyük együtt Újszilvást széppé, tisztává, virágossá! Ké-
rek mindenkit, hogy aki csak teheti, virágosítson, a konyha-
kertjét töltse meg palántákkal és magokkal, és pályázzon be 
a konyhakerti programba! Legyünk arra büszkék, hogy a ta-
valyi esztendőben már második évben országos helyezett is 
lett újszilvási lakos konyhakertje. Mindenkit szeretnék arra 
kérni tehát, hogy tartsa rendbe, gyommentesen, virágosan és 
tisztán környezetét, és a maga előtti közterületet is!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, 
maradok tisztelettel:  

dr.Petrányi Csaba
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Meghívó Közmeghallgatásra!
Újszilvás Község Önkormányzat nevében tisztelettel meghívom

2015. március 20-án (péntek) 18.00. órakor
tartandó Közmeghallgatásra (Falugyűlésre).

Helyszín: Faluháza Nagyterme

                        Napirendi pontok: 

1. Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről, fejlesztési elképzeléseiről

3. Egyebek

                                                                                                                        Dr. Petrányi Csaba
                                                                                                                        polgármester

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. Törvény 42/B § (1) bekezdése alapján Újszilvás 
Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvég-
zése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járvány-
védelmi vonatkozásaira  tekintettel az Újszilvás község 
közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 
2015. évben ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás a mezőőrök (Árva István,  Hajnovics Ist-
ván, Vágány László) közreműködésével történik, akik fel 
fogják keresni Önöket az otthonaikban. 

Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy, a hi-
vatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú forma-
nyomtatvány kitöltéséhez kell adatot szolgáltatnia.

A formanyomtatvány tartalmazza az eb tulajdonosának/
tartójának adatait, illetve az eb adatait, melyhez kérjük, hogy 
készítsék elő az eb(ek)  oltási könyvét, kisállat-útlevéllel 
rendelkező eb esetén az útlevelet. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tu-
lajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az eb(ek)re 
vonatkozó  adatokat a települési önkormányzat  rendel-
kezésére bocsátani.

Önkormányzati hírek
Tisztelt Ebtartók!

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

- A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm rendelet 17/B. §. (10) 
bek. értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónapos-
nál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, 
ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott 
kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a 
transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál meg-
jelöltetni.

- Az ebösszeírásban a microchippel ellátott és az állator-
vosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már 
szereplő ebeket is be kell jelenteni.

- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötele-
sek az adatokban bekövetkezett változásokat (szaporulatot, 
elhullást) írásban bejelenteni.

- A beültetett mikrochip hiánya miatt 45 000 Ft, az 
ebösszeírás elmulasztása  miatt az ebtulajdonos 30 000 Ft 
összegű állatvédelmi bírsággal sújtható.
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Tájékoztatás a magánfőzéssel kapcsolatos változásokról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazá-
sának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tör-
vény (Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 
1-jével az alábbiak szerint változtak.

A Jöt. 63. § (1) bek. 11. pontja szerint magánfőzésnek 
minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyü-
mölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtar-
talmú, párlat előállítás céljára kialakított desztillálóbe-
rendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente 
legfeljebb 50 liter mennyiségig.

Ez az 50 liter párlat mennyiség a jövedéki adóról és a 
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. tv. egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM. Rendelet (Jvhr.) 
59/A. § (3) bek. alapján 50 liter 86 térfogatszázalékos gyü-
mölcsszesznek felel meg. Tehát, ha egy magánfőző csak 50 
térfogatszázalékos párlatot kíván előállítani, ez a mennyiség 
86 liternek felel meg.

A Jöt. 63. § (1) bek. 12. pontja alapján a magánfőző az a 
18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki sa-
ját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alap-
anyaggal és a párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú 
desztillálóberendezéssel rendelkezik. 

A Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakó-
helye szerint illetékes Önkormányzati adóhatósághoz be 
kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas desztilláló-
berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány a Polgár-
mesteri Hivatal adócsoportjában beszerezhető, vagy a honla-
punkról letölthető.  Jöt. 67/A. § (3) bek. szerint a tulajdon-
szerzést igazoló iratot meg kell őrizni.

A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét követően be-
szerzésre kerülő lepárló berendezések bejelentését tartal-
mazza, de az ezt megelőzően beszerzett desztillálóberen-
dezésekre is bejelentési kötelezettség vonatkozik.

Aki nem jelenti be a desztilláló berendezését, jövedéki 
törvénysértést követ el, és a berendezés lefoglalása mellett, 
jövedéki bírság kiszabására kerül sor. (Jöt 115. §. (4) bel, és 
a 119. § (1) bek. e) p.)

A Jöt. 64. § (6) bek. alapján a magánfőzés keretében 
előállított párlat adója évi 1000 Ft, melyet  a magánfőző 
fizet meg. A magánfőzőnek az adóbevallási és adófizeté-
si kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig kell 
teljesíteni az Önkormányzati adóhatósághoz. (Először 
2016. január 15-ig kell a 2015. évben előállított párlat 
utáni adót bevallani és megfizetni.

A desztillálóberendezés bejelentéséről és az adó megfi-
zetéséről az Önkormányzati adóhatóság értesíti a területileg 
illetékes megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságot, illetve 
a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

A Jöt. 67/A. § (6) bek. alapján a jogszerűen évente elő-
állítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a 
többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a 
vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gon-
doskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A jöt. 67. § (7) bek. szerint a magánfőzött párlat kizárólag 
a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható 
el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött 
párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesít-
hető.

Amennyiben a magánfőző az általa előállított párlatot al-
koholtermék-adóraktárnak értékesíti, illetve párlatok számá-
ra meghirdetett versenyen kíván részt venni, a Jöt. 67. § (8) 
bek. értelmében a párlat eredetét együttesen igazolja a desz-
tillálóberendezés bejelentéséről, valamint a párlat után meg-
fizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás.

A Jöt. 67. § (9) bek. alapján a magánfőzés esetében az adó 
megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog 
az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezett-
ség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.

Tájékoztató a szociális ellátásokat érintő, 
2015. március 1-től hatályos változásokról

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 
2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és 
az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen 
elválasztásra kerülnek.

Járási Hivatal hatásköre:

A kötelezően nyújtandó ellátásokat a járási hivatalok ál-
lapítják meg.
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Ezek az ellátások a következők:

- aktív korúak ellátása, 2015. március 1-től
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt  
 ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormány-
zatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható támo-
gatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek 
jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határoz-
zák meg.

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátá-
sának megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatal 
hatáskörébe kerül.Ettől az időponttól kezdődően az ellátás-
sal kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal jogosult.

A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármes-
teri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok 
részére. A kérelmeket be lehet nyújtani továbbá a kormány-
ablakokban is, ahol azt továbbítják a járási hivatalok részére.

Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglal-
koztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan sze-
mélyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy 
fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjmi-
nimum 90%-a (25.650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a 
törvényi értékhatárt meghaladó vagyona.

Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás 
állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
(FHT) valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
(EGYT).

Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellá-

tástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként változ-
ni fognak.

1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabálya-
iban nem várható változás azon kívül, hogy a támogatást a 
járási hivatal fogja megállapítani. A foglalkoztatást helyette-
sítő támogatásban részesülő személyek az állami foglalkoz-
tatási szervvel kötelesek együttműködni. A támogatás havi 
összege – 2014-hez hasonlóan – 22.800 Ft.

2. Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét az EGYT 
havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jo-
gosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem 
haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A 
nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a , tehát az EGYT maxi-
muma 2015. évben 46.662 Ft) Ha az EGYT-re jogosult csa-
ládja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultságot állapítottak meg, az EGYT összege nem halad-
hatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. 
(Ebben az esetben az EGYT maximuma 23.862 Ft)

A Járási Hivatal ügysegédje továbbra is a Polgármesteri 
Hivatal épületében, hétfői és keddi napokon 8.00-12.00. és 
12.30 – 16.30. ügyfélfogadást tart.

Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 
1-től kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az időponttól 
kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható 
meg a kérelmezők részére.

A lakásfenntartási támogatásra jogosultak a határozatban 
megállapított időpontig jogosultak a támogatásra.

Pályázati felhívás!

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges 
aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – üdülési támogatásra pályázatot hirdet.

-fogyatékkal élők számára (pályázat benyújtható: 2015.04.16.)
-postai szakágazatban foglalkoztatottak számára (pályázat benyújtható: 2015.05.13.)

-köznevelési intézményben foglalkoztatottak számára (pályázat benyújtható: 2015.06.20.)
-közlekedés területén foglalkoztatottak számára (pályázat benyújtható: 2015.05.13.)

Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet.
Bővebb tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban kérhet a szociálpolitikai irodában.
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Köszönet!

A tavalyi év végén Önkormányzatunk is karácsonyi ado-
mánygyűjtést szervezett. Nagy örömünkre több vállalkozó 
és magánszemély is tett felajánlásokat, amiből egy igen tar-
talmas élelmiszer csomagot tudtunk ajándékozni mintegy 50 
családnak.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Meggyes Jutkának, 
Gergelyfi Gábornak, Tóth Lászlónak (Aranykemence Pék-
ség), Bolyhos Lászlónak, Tóth Lászlónak (Szilváshús Kft.), 
Graj Sándornénak és Daróczi Csabának, hogy pénz- és élel-

miszerbeli felajánlásaikkal szebbé tették számos újszilvási 
család ünnepét. 

Köszönjük szépen azoknak a magánszemélyeknek is, 
akik bármely féle ruhaneműt, használati tárgyat ajándékoz-
tak a gyűjtés alatt.

A Szent István utcai Idősek Otthona is gazdagodott egy 
színes tévével, melyet Jármai Miklós és felesége ajánlott fel 
az idősek számára. Ezúton köszönjük Nekik is adományukat.

Önkormányzatunk, Krónikásunk decemberi számához 
egy lakossági igényfelmérő lapot is mellékelt, melyből sze-
rettük volna megtudni a lakosság véleményét több témára 
vonatkozóan.

Kérdőívünkben érintettük az iskola, az óvoda és a Falu-
ház és Könyvtár foglalkozásait, illetve a kitöltőknek lehető-
ségük volt további tanácsokat, észrevételeket írni ezen intéz-
ményeket, valamint az önkormányzat egyéb tevékenységeit 
illetően.

A kitöltött lapokat január 31-ig lehetett bedobni a Hiva-
talban elhelyezett véleményládába.

Sajnos a határidőig csekély számú kitöltött kérdőív ke-
rült vissza, ettől függetlenül igen értékes és jó hozzászólások 
születtek, melyeket az intézmények és Önkormányzatunk is 
figyelembe fog venni és jó irányadó lesz számunkra.

Szeretnénk felhívni a lakosok figyelmét, hogy továbbra 

is megmarad a véleményláda a Hivatal folyosóján, ahova 
bármikor bedobhatják kérdőívüket (ha nincs meg az előző, 
a Faluházban kérhető újabb igényfelmérő lap), illetve sze-
mélyesen a Polgármesternél közvetlenül, valamint választott 
képviselőinken keresztül is, elmondhatják észrevételeiket, 
tapasztalataikat.

Mint azt a kérdőívben is ígértük, a kérdőívet névvel 
ellátott visszaküldők között egy mikrohullámú sütőt és 
edénykészletet sorsoltunk ki (Vass Jánosné elnökségével 
létrehozott) bizottság jelenlétében, melyet lapzártánk után a 
nyerteseknek átadtunk.

Mikrohullámú sütőt nyert: Korpácsi Józsefné
Edénykészletet nyert: Kovács Gyula

Ezúton is gratulálunk Nekik és köszönjük mindazoknak, 
akik vették a fáradtságot és válaszoltak kérdéseinkre.

Lakossági Igényfelmérő lapok

Mit csináljanak a devizahitelesek?

Március-áprilisban egyetlen levélben fog értesülni a 
devizahitelesek döntő része az elszámolásokról és a fo-
rintosításról. Akinek ismeri a jelenlegi lakcímét az elszá-
molásra kötelezett bankja, illetve nem jogosult vagy nem 
akar devizahitelben maradni, annak nincs különösebb 
teendője: az elszámolás és a forintosítás "automatikus" 
lesz. A tudnivalókról, teendőkről sajtótájékoztatót tar-
tott az MNB, több érdekes részlet is kiderült. 

A tájékoztatás határidői

Az elszámolásokról, a forintosításról és az ezt követő új ka-
matszintről egyetlen levélben fognak tájékoztatást kapni az 
ügyfelek:
 • Március-áprilisban kapják meg a devizahitelesek, 
ha addig befejeződik a bankjuk peres eljárása (a döntő több-
ség várhatóan ide tartozik majd). 



9

 • A per befejeződését követő 60 napon belül kapják 
meg a devizahitelesek, ha március 1-jéig nem ér véget a bank 
peres eljárása, 
 • Augusztus-szeptember kapják meg a forinthite-
lesek, ha addig befejeződik a bank peres eljárása (a döntő 
többség várhatóan ide tartozik majd), 
 • A per befejeződését követő 60 napon belül kapják 
meg a forinthitelesek, ha augusztus 1-jéig nem ér véget a 
bank peres eljárása. 
 • A korábban kedvezményesen végtörlesztők már-
ciusban kérhetik az elszámolást, és november 30-áig kaphat-
ják meg az összeget. Vélhetően azonban nem sokan lesznek 
ilyenek, hiszen a végtörlesztés során igénybe vett kedvez-
ményt le kell vonni az elszámolási összegből.

Az elszámolás és a forintosítás menetrendje

 • Január 1-jétől már az új, rögzített árfolyam alapján 
esedékesek a törlesztőrészletek (CHF: 256,47, EUR: 308,97, 
JPY: 2,163 forintos árfolyam). 
 • Március-áprilisban megkapják az ügyfelek a pos-
tai tájékoztatást az elszámolásokról és a forintosításról. 
 • 30 napjuk lesz az ügyfeleknek, hogy jelezzék: de-
vizában szeretnének maradni (az alább olvasható 4 feltétele 
van ennek). Ha nem teszik, akkor február 1-jei visszame-
nőleges hatállyal forintosítják a jelzáloghitelüket. A szer-
ződés az értesítés kézhezvételét követő 31. napon, vagyis 
legkésőbb május 31-éig automatikusan módosul, a február 
1-je óta (a még vissza nem állt kamat miatt) fizetett többlet-
törlesztőrészletet a banknak át kell utalnia. 
 • Az új törlesztőrészletet első alkalommal májusban 
(a banki tájékoztatás határidejét követő hónapban) kell fizet-
ni, a szerződések a devizanem és a kamatozás kivételével a 
forintosítás révén változatlanok maradnak. 
 • Ha megtörtént a forintosítás, de nem tetszik az 
ügyfélnek a forintosított hitel feltételrendszere, akkor ingyen 
felmondhatja a hitelét a szerződésmódosulást követő 60 na-
pon belül, vagyis az utolsóként tájékoztatást kapó ügyfelek 
esetében legkésőbb július 30-áig. 
 • A felmondást követő 90 napon belül ki kell egyen-
líteni a tartozást, vagyis a banki tájékoztatást követő 150 na-
pon belül, legkésőbb október 28-áig le kell zárulniuk a hitel-
kiváltásoknak.

Ez lesz az értesítésben

Az MNB vonatkozó rendelete alapján a tájékoztatás az 
alábbiakat tartalmazza majd az elszámolással és a szerződés-
módosulással kapcsolatban:
 • a tisztességtelenül felszámított összeget, 

 • a jóváírt, beszámított, kifizetendő összeget, 
 • az elszámolás előtti és utáni adatokról szóló tá-
jékoztatást (lejárt tartozás összege, gyűjtőszámla hitelből, 
áthidaló kölcsönből eredő tartozás összege, nem esedékes 
tőketartozás összege), 
 • a hiteltörténeti adatokról (külön mellékletben), 
 • a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást, 
 • szerződésmódosulás előtti és utáni adatokról (nem 
esedékes tőketartozás összege, lejárt tartozás összege, gyűj-
tőszámla hitelből eredő tartozás, éves kamat, kezelési költ-
ség, kamatperiódus időtartama, az új kamatperiódus kezdő 
időpontja, törlesztőrészlet összege, a szerződmódosulást kö-
vetően fizetendő törlesztőrészlet első esedékessége, kölcsön-
szerződés lejárata), 
 • a szerződésmódosulás lényegi elemeiről készített 
összefoglalót, 
 • az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési 
táblázatot, 
 • a felmondási jogra vonatkozó figyelemfelhívást, 
 • a szerződésmódosulás alkalmazásának mellőzé-
sére irányuló lehetőségekről szóló figyelemfelhívást és az 
ezzel összefüggő egyéb tájékoztatást, 
 • a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást.

A bankoknak "Elszámolási és forintosítási információk" 
cím alatt információkat, nyomtatványokat kell megjelení-
teniük minderről a honlapjukon, hagyományos úton (fiók, 
telefon, stb.) is tájékoztatnak majd, és közzéteszik a tájékoz-
tatást az állam elleni perekről is. A tájékoztatást követő 30 
napon belül először náluk kell jelezni az esetleges panaszo-
kat, ezt követően a Pénzügyi Békéltető Testület lesz ebben az 
illetékes. A Magyar Nemzeti Banknál a Pénzügyi Fogyasz-
tóvédelmi Központ microsite-ján szintén "Elszámolási és 
forintosítási információk" címen, illetve szintén hagyomá-
nyos úton (személyesen, telefonon, stb.) is lesz tájékoztatás.

Az adósokat érintő feladatok 

Először is mindenkinek végig kell gondolnia, az elszá-
molás és a forintosítás érinti-e. Előbbi a hitelkártya, a fize-
tési számlához kapcsolódó és a kamattámogatott forintalapú 
lakáshitelek kivételével minden 2004. május 1-je után kötött 
és 2009. július 27-éig le nem zárt lakossági hitelre vonatko-
zik, utóbbi viszont csak a deviza jelzáloghitelekre. Lehetnek 
azonban speciális teendők is: 
 • az adósoknak, adóstársaknak esetenként együtt 
kell működniük: 1. a szerződésmódosulás mellőzésére irá-
nyuló nyilatkozatot mindegyiknek alá kell írnia (devizahitel-
ben maradás), 2. az adóstársak, kezesek, zálogkötelezettek 
csak akkor kapják meg közvetlenül a tájékoztatást, ha annak 
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másolatát ők kérik, 
 • át kell gondolni, hogy a bankhoz bejelentett ada-
tokban (név, lakcím) történt-e változás, az adatváltozást mi-
előbb be kell jelenteni (folyamatosan meg lehet tenni), 
 • lezárt hitel vagy a tartozás összegét meghala-
dó elszámolási összeg esetén, ha nincs az adósnak fizetési 
számlaszáma az elszámolást végző banknál, akkor be kell 
jelenteni a fizetési számlaszámot, vagy nyilatkozni kell arról, 
hogy pénztári készpénzkifizetés útján veszi át az összeget, az 
átutalás innentől 15 napon belül történik.

Ki maradhat devizában?

 • akinek a devizahitele 2020 vége előtt lejár, vagy 
 • akinek az előírt 1%-os kamatfelár-minimum miatt 
megnőne a hitel kamatszintje, vagy 

 • a törlesztőrészletet meghaladó devizajövedelem 
áll rendelkezésre, vagy 
 • megfelel a hitel a január 1-től érvényes jövede-
lemarányos törlesztőrészlet és hitelfedezeti arány (PTI, 
LTV) követelménynek, aminek értelmében 400 ezer forint 
alatti jövedelem esetében legfeljebb 10%, efölött 15% lehet 
a törlesztőrészlet a jövedelem arányában CHF-hitel eseté-
ben.

Ezúton is szeretnénk felhívni a lakosok figyelmét, 
hogy Dr. Gál János ügyvéd úr minden pénteken 14.00-tól 

a Polgármesteri Hivatalban látja el a devizahiteleseket jogi 
tanácsadással ingyenesen az Újszilvási Önkormányzat meg-

bízásából. Első alkalom: 2015. március 20. 14.00

Ingatlan adás-vételéhez kapcsolódó teendő 30 napos határideje

Tisztelt Lakosság!

Az utóbbi időszakban több esetben problémát okozott, 
hogy ingatlan adás-vételi szerződés megkötése esetén az el-
adó megszüntette szerződését az EDF DÉMÁSZ Hálózati 
Elosztó Kft.-vel (a fogyasztásmérő tulajdonosával) azonban 
az ingatlan új tulajdonosa nem kezdeményezte szerződés 
megkötését az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Üzlet-
szabályzatában számára biztosított 30 napon belül, ezért az 
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. elrendelte a fogyasz-
tásmérő leszerelését.

Vonatkozó rész az Üzletszabályzatból:

"6.12. Szerződés nélküli vételezés

Aki hálózathasználati szerződés vagy villamosenergia-
vásárlási szerződés nélkül az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. 
hálózatára csatlakozik és onnan villamos energiát használ 

fel, az köteles megfizetni az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft.-
nek a felhasznált villamos energia árát az EDF DÉMÁSZ 
Hálózati Kft. adott évre közzétett hálózati veszteség beszer-
zési átlagárán. Ezen túlmenően a rendszerhasználó a jogo-
sulatlan rendszerhasználatért köteles a rendszerhasználati 
díj 120 %-át megfizetni. Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a 
szerződés nélküli rendszerhasználót felszólítja a szükséges 
szerződések megkötésére, illetve felhívja a figyelmet a szer-
ződéskötés elmaradásának jogkövetkezményeire. 

Amennyiben a rendszerhasználó szerződéskötési köte-
lezettségének 30 napon nem tesz eleget, az EDF DÉMÁSZ 
Hálózati Kft. a hálózathasználatot a közcélú hálózaton tör-
ténő beavatkozással megszüntetheti."

Teljes Üzletszabályzat elérési útvonala:
https://www.edfdemaszhalozat.hu/pages/

aloldal.jsp?1=1&id=22737&type=18

Anyakönyvi hírek

A decemberi Krónikás Anyakönyvi híreiből adategyeztetési hiba miatt sajnálatos módon egy újszülött neve kimaradt, ezért ezt 
a hiányosságot most szeretnénk pótolni és a család szíves elnézését kérni.

         Újszülött neve: Szarvas Ákos Miklós         születési dátum: 2014. november 27.



 2015. január 12. (hétfő)    Megemlékezés a doni hősökre

 2015. március 6. (péntek)    Nőnap

 2015. március 15. (vasárnap)   Nemzeti ünnep

 2015.május 22. (péntek)                                     Pest megyei sportnap

 2015. május 23-24. (szombat-vasárnap) X. Újszilvási Ágyaspálinka – Fesztivál

 2015. május 30. (szombat)   Gyereknap

 2015. június 12-13-14. (pé.-szo.-vas.)  Magyar Motorosok III. 

        Országos Találkozója

 

 2015. augusztus 15. (szombat)   Falunap

 2015. augusztus 20. (csütörtök)   Nemzeti ünnep

 2015. augusztus 29. (szombat)   Lovasnap

 2015. október 22. (csütörtök)   Nemzeti ünnep

 2015. december 12. (szombat)   Karácsonyi vásár

A rendezvények időpont változásainak jogát fenntartjuk!

11

Újszilvás Község 2015. évre tervezett programjai
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Tájékoztatás

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY (2011. ÉVI 
CXC. TÖRVÉNY) SZERINT A 2015-2016. NEVELÉSI 
ÉVBEN AZ ÓVODÁBA JÁRÁS HÁROM ÉVES KOR-
TÓL KÖTELEZŐ LESZ

A 2015-2016. nevelési évben a gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmé-
nyek esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvo-
davezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jo-
gos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 
felmentést adhat majd a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képessé-
geinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Hírek, információk

• Ebben a hónapban rendezzük óvodánkban a nyílt na-
pokat, ahol betekintést nyerhetnek a szülők és a leendő első 
osztályos tanító nénik az iskolába menő gyermekeink min-
dennapjaiba.
 Március 25. Süni csoport 
 Március 31. Méhecske csoport
 Minden érintett érdeklődőt szeretettel várunk!

• 2015. április 25-én Térségi Ovi Olimpián veszünk 
részt Cegléden. Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy 
amennyiben tehetik jöjjenek szurkolni nekünk a Cegléd Vá-
rosi Sportcsarnokba!

• 2015. április 20 és május 20. között lesz a leendő kiscso-
portos gyermekek beiratkozása. A fenntartó az óvodai beirat-
kozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 
harminc nappal tájékoztatja majd az érintetteket az alábbi 
módon: 

-közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján 
vagy
-közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a 
fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a 
helyben szokásos módon

•2015. május 30-án 9 órakor a Faluházban tartjuk Óvo-
dánk ballagási ünnepségét

Köszönetnyilvánítás

Idei farsangi mulatságunk rendhagyó módon zajlott és 
visszajelzések alapján elmondhatom, hogy nagy sikert ara-
tott! Szeretném kifejezni az iránti örömöm, hogy ilyen sok 
család döntött úgy, miszerint közösen vesznek rész rendezvé-
nyünkön. Számunkra egyértelmű visszajelzés ez arra nézve, 
hogy még több olyan, családot is bevonható programot szer-
vezzünk, amelyre lehetőség szerint elkísérhetik gyermekei-
ket. Fontosnak tartom, hogy ezeken a programokon gyerme-
keikkel együtt olyan élményekben részesülhessenek a kedves 
szülők, hozzátartozók, kisebb-nagyobb testvérek, melyek kö-
zös emlékekkel gazdagítják majd valamennyiüket.

Köszönöm, magam és a kollégáim nevében minden szülő, 
hozzátartozó, résztvevő, önkéntes segítő áldozatos munkáját, 
amit a gyermekeinkért tesznek!

Pákozdi Tiborné

Óvodai Szülői Szervezet hírei
Óvodai Farsang

A Kerekerdő Óvoda munkatársai és az óvodai Szülői 
Szervezet idén a Farsangi mulatságot a szülőkkel együtt 
tartotta a Faluházban, ahol egy kellemes délutánt tudtunk 
eltölteni kis óvodásaink körében.

Az álarckészítő verseny eredményhirdetését és a színes 
jelmezes felvonulást megelőzően a RépaRetekMogyoró Duó 
mozgalmas gyerekműsorral szórakoztatta a gyerekeket.

Az aktív és színes műsor után a gyerekeknek fánkkal és 
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szörppel kedveskedtünk. Amit a gyerekek szívesen fogyasz-
tottak. Hatalmas élménnyel gazdagodott a mi kis közössé-
günk és remekül szórakoztunk.

Köszönjük szépen minden anyukának és nagymamának, 
akik isteni finom fánkokat sütöttek nekünk: a Katica és Mé-
hecske csoportos Matalin családnak, a Pillangó csoportos 

Bíró, Palásti, Szarvas és Tóth családnak, a Méhecske csopor-
tos Varga és Karlecz családnak, valamint a Katica és Pillangó 
csoportos Ozsváth családnak, és minden olyan szülőnek, aki 
bármilyen formában támogatta a Farsangi mulatságunkat.

Óvodai Szülői 
Szervezet

„Az egészség nagy kincs, egyetlen, amely érdemes arra, 
hogy időt, verejtéket, fáradságot, vagyont vesztegessünk rá.” 

(Montaigne)

Az idei évtől az újszilvási gyermekek számára helyben 
van a gyógytestnevelés ellátása.

Ez nagy lehetőség, hiszen sajnos ma az iskolák többsé-
ge vagy egyáltalán nem tudja megoldani az ellátást, vagy a 
gyermekek kénytelenek utazni, hogy gyógytestnevelésben 
részesüljenek.

Előzetesen megtörténtek a szűrések, hogy ki jogosult az 
ellátásra. A foglalkozásra az iskola orvosa vagy ortopéd szak-
orvos által javasolt gyermekek járhatnak: akiknek enyhe és 
középsúlyos tartó- és mozgató szervrendszer elváltozásaik 
vannak (gerinc deformitás, hanyag tartás, tartásgyengeség), 
mellkasi deformitások (tölcsérmell, tyúkmell), lábboltozat 
elváltozások, csípőízületi rendellenességek, illetve belgyó-
gyászati betegségük (szív- és keringési rendszer betegségei 
magas vérnyomás), légúti rendszer betegségeik (asztma) 
vannak. 

Gyermekkorban az elváltozások többsége visszafordít-
ható. Ezt a tényt ragadja meg a gyógytestnevelés, hiszen még 
nincs későn, hogy tegyünk valamit gyermekeink egészséges 
fejlődése érdekében.

Gyógytestnevelés az iskolában 
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A foglalkozások kis csoportokban délutánonként vannak 
az iskolában.

Ezeken a délutáni "tanórákon" kifejezett törzsizom-erő-
sítés, kondicionálás és játékos tartásjavítás az elsődleges fel-
adat. Cél: korrigálni a deformitásokat, kielégíteni a gyerekek 
mozgásigényét és kompenzálni az életmód okozta problé-
mákat, célirányos izomfejlesztés, állóképesség növelése. A 
gyermekek gyakorlatokkal, játékokkal ismerik meg azokat 
a mozgásokat, melyekkel javítani tudják problémáikat. Házi 
feladatokkal tudják otthon is gyakorolni, hogy a mindenna-

pos mozgással eredményeket érjünk el. 

Mind a szülők, mind a gyermekek érzik és tudják a 
gyógytestnevelés fontosságát, mert kedvvel és teljes lét-
számmal járnak vissza délutánonként az órákra. Bízva ab-
ban, hogy tanárokkal, szülőkkel, gyermekekkel együttmű-
ködve egyetlen gyermek sem szenved majd mozgásszervi 
betegségben, végzem munkámat.

Ujvári Judit 
gyógytestnevelő

Kézenfogva egész nap

Az idei tanévben új szemszögből közelítünk az 1. osztá-
lyos kisdiákjainkhoz. Ennek tapasztalatait szeretnénk meg-
osztani.

A délelőtti órarend szerinti tanítást délután is együtt foly-
tatják, önálló napközis csoportként.

Mi osztálytanítók, egymás nevelő munkáját segítve, 
kiegészítve végezzük az oktatást, szoros együttműködés-
ben. Négy évig évfolyamonként egymást váltva kísérjük 
kézenfogva végig a tanulmányaikban diákjainkat. Fő célja-
ink között szerepel, hogy az óvodai élet, szokásrendszer ne 
szakadjon meg, átmenetet képezzünk az iskolai életbe. Így 
valósult meg a homogén csoport, az ebéd utáni fogmosás, 
a délutáni pihenés, alvás is. Fokozatosan áttértünk a „Csen-
des percekre”, amely már csak az ellazulást jelenti a tanulás 
megkezdése előtt. Igyekszünk tanulóinkat a helyes tanulási 
szokásokra is nevelni (eszközök előkészítése, rendje, kéz-

mosás, ceruzák kihegyezése, stb.) Fontos hangsúlyt kap az 
egészséges életmódra nevelés, a művészeti kiteljesedés is. 
A délutáni gyakorlás, tanulás mellett az egyéni képesség-
fejlesztésre is alkalom nyílik. Szándékunkban áll, hogy a 
szülőkről levéve a terhet, próbáljunk minél alaposabb tudást 
átadni a gyermekeknek, hogy ne kelljen az estéket családi 
körben a tanulással eltölteni. Gyakorolni persze mindig sza-
bad!

Az első félév tapasztalatai, hogy a gyermekek szeretnek 
iskolába járni, érdeklődőek, lelkesek. Jó hangulatban, ered-
ményesen veszik a mindennapos akadályokat, képességeik-
hez mérten jól, jobban teljesítenek. Ezért fogjuk ezt a gya-
korlatot a 2. osztályban is tovább folytatni, és a feljövő első 
osztályban is megvalósítani.

Bainé Dóbiás Erzsébet  
                                                       Veres Tiborné
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Magával ragadó ritmusok 

Dobszótól volt hangos február 20-án az iskola épülete. 
Vendégeink; Acacia Mpofo Kitata Lukibadiku afrikai misz-
szionárius, ütőhangszeres és felesége Mpofo Kitata Szilvia 

teológus hallgató, gitáros két órás interaktív előadással hir-
dették Isten dicsőségét. 

A vidám zenei program angol nyelven folyt. A tanulók 
nemcsak ismereteket szereztek, 
énekeltek, játszottak, hanem an-
gol nyelvű kommunikációs hely-
zetekben bepillanthattak más kul-
túrába is. Az előadás csúcspontja 
az volt, amikor dobos vendégünk 
tíz tanulóval együtt lelkesen, ön-
feledten ritmust játszott a hang-
szereken. A gyerekeket magával 
ragadta a kedves, humoros stílus. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint két óra elteltével alig akarták 
elengedni vendégeinket. 

Acacia, Szilvia, köszönjük az 
élményt. 

Csiszárné Zakar Ildikó 

Tanulmányi verseny

2015. február 19-én délután újra megrendezésre került 
intézményünk már hagyományosnak mondható komplex 
tanulmányi versenye. A vetélkedőn két tagintézményünk 
tanulói vettek részt. Hat csapatban mérték össze tudásukat 
a matematika, környezetismeret és magyar nyelv területén. 
A csapatok vegyes összetételűek voltak, egy-egy harmadi-
kos és negyedikes tanuló Újszilvásról és Tápiószőlősről is. 
Nagyszerű délutánt tölthettünk együtt, ahonnan mindenki 
gazdagabban ment haza. Akik nem voltak a dobogós helye-
zettek között azok is sok új ismerethez jutottak, vidáman, 
ám fegyelmezetten dolgoztak együtt kis nebulóink. Termé-
szetesen legjobbjaink jutalmat is kaptak: könyvet, füzetet, 
íróeszközt, édességet és más hasznos dolgot. 

Első helyezést ért el a Hóvirág csapat: 

Szollár Viktória Újszilvás 4. osztály

Szarvas Boglárka Újszilvás 3. osztály

Mózes Bence Tápiószőlős 3. osztály

Kormos Dániel Tápiószőlős 4. osztály

Minden résztvevőnek gratulálunk, reméljük, jövőre újra 
találkozhatunk. Nem sok idő van ám a tétlenségre, ugyan-
is hamarosan egy újabb megmérettetésre kerül sor. Március 
24-én, az újszilvási iskola nyílt hetének rendezvényei között 
szavalóversenyünk kerül lebonyolításra. Nagy várakozással 
tekintünk az esemény elé, ugyanis évről-évre szebbnél szebb 
versekkel kápráztatnak el bennünket növendékeink. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Gazsiné Nagy Tünde 
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Iskolánk többéves hagyománya az a vetélkedő, amelyet 
minden év májusában rendezünk meg magyar és történelem 
tantárgyakból Jansik József újszilvási vállalkozó támogatá-
sával.

A többfordulós versenyben minden felsős évfolyamból 
vesznek részt tanulók. Előzetesen fogalmazást írnak egy 
megadott témában, amit magyar nyelvi és történelmi szem-
pontok szerint is értékelünk, majd következnek az írásbeli és 
szóbeli feladatok tárgyanként.

Köszönhetően Jansik József úrnak, a legjobbak díjazása 
kiemelkedő, hiszen pénzjutalmat kaphatnak, vagy értékes 

Magyar és történelem verseny az iskolában

könyveket, illetve 12 tanuló egész napos kiránduláson is 
részt vehet.

Ezen kívül minden ballagáskor Jansik József átadja az 
általa alapított díjat annak a 8-os tanulónak, aki tanulmányai 
során mindig jeles eredményt ért el magyar és történelem 
tantárgyakból.

Már csak néhány hét és indítjuk a vetélkedőt! Szeretettel 
várunk minden felsős tanulót!

Molnárné Kmety Judit 
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Iskolai Szülői Szervezet hírei

Nagyon sok szeretettel köszöntök 
minden kedves újságolvasót!

Szeretném egy pár mondatban összefoglalni és elmonda-
ni a Szülői Szervezet eddig elvégzett munkáját.

Nagyon mozgalmas és eseményekben gazdag időszakot 
tudhatunk magunk mögött. Túl vagyunk minden olyan ren-
dezvényünkön, amiből a bevételeink származnak.: Karácso-
nyi vásár, Szilveszteri és Farsangi bál.

Nagy örömünkre szolgál, hogy rendezvényeinket egyre 
többen támogatják felajánlásaikkal, helyi vállalkozók, ma-
gánszemélyek és szülők.

Fő támogatóink: Szilváshús Kft., Sa-Ga-Ro Kft., Bolyhos 
és Fia Bt.

Támogatóink: Aranyablak Kft., Kiss Pál, Piroska Virág-
bolt, Makai János, Leskó Ferenc, Monori Mihályné, Jansik 
József, Dr. Kun Tamás, Gyógyszertár, Németh Károly, Var-
ró István, Goods Market, Rugócenter Kft., Bertók Mihály, 
Vonnák Károly, Gergely László, Coop ABC, Gazdabolt, Dr. 
Petrányi Csaba, Szarvasné Marika néni, Simon Zsolt, Si-
monné Marika néni, Korpusz Diszkont, Aranykemence Pék-

ség, Falusiné Lévai Gyöngyi, Sági József, Gyimesi Sándor, 
Meleg Sándor, Banainé Bognár Enikő, Táncos Krisztina, az 
Iskola valamennyi osztálya és tanára, Gálné Marika néni és 
a konyhások. Köszönjük szépen nekik, valamint azoknak a 
szülőknek, akik a farsangi tombolába ajándékot hoztak.

Januárban az Önkormányzattal és a Széchenyi István Ál-
talános Iskola Alapítványával összefogva egy új színpadot 
készítettünk a gyerekeknek a régi helyére. 

Szeretném megköszönni Dr. Petrányi Csaba polgármes-
terünknek és az Alapítványnak, azt, hogy mellénk álltak és 
segítettek az új színpad elkészülésében. Darázs Józsi bácsi-
nak és csapatának a gyors kivitelezést.

Így a gyerekek a Farsangi bálon nagy örömök közepette 
birtokba is vették a színpadot.

Végezetül szeretném megköszönni lelkes kis csapatom 
aktív tagjainak a munkáját.

Tisztelettel:
Bajárné Bezzeg Krisztina

SZSZ elnök

Ami a „hírekből” kimaradt...

Mindjárt az elején leszögezem, nem kívánom elvitatni az 
iskolai szülői szervezet eredményeit. Amiről beszélni szeret-
nék, az a tényleges feladatunk, az érdekképviselet nem kellő 
volta. Magam is e szervezet tagja vagyok, azonban nincsenek 
elnöki ambícióim és az sem okoz problémát számomra, ha 
egyesek a mondandómért nem fognak szeretni. Számomra a 
szülői szervezeti tagság egyetlen célja az, hogy hozzájárul-
jak az iskola még jobbá, gyermekeink számára még inkább 
szerethetőbbé tételéhez. Az összes iskolás gyermek számára, 
nem csak a sajátomnak.

Amikor az iskola egyházi fenntartásba került, sok kisebb-
nagyobb sérelem, feszültség, vita keletkezett. Ezek jellemző-
en nem a megfelelő helyen kerültek elő. Egyesek elégedet-
lenségüknek a tanárok felé, illetve az önkormányzatnál adtak 
hangot. Mások az internet és az utca fórumain sutyorogva, de 
véleményüket az iskola előtt nyíltan nem vállalva zúgolód-
tak, nem igazán felnőtthöz illőn, viszont hihetetlenül kárté-
konyan. Mind az önkormányzat, mind az iskola vezetése lát-
ta az előállt problémákat, érdemben kezelni azonban sajnos 

nem sikerült azokat. Valljuk meg őszintén, ebben a szülői 
szervezetnek is komoly felelőssége van, mert ezeket a szülők 
nélkül nem lehet kezelni. Az idei tanévben azonban ebben a 
helyzetben is előttünk áll a változás lehetősége.

Harmadmagammal részt vettem a szülői szervezet ré-
széről azon a háromoldalú egyeztetésen, ahol, Polgármester 
úrral és az iskola vezetésével találkoztunk. Határozottan ál-
líthatom, minden eddiginél nagyobb nyitottságot és fogadó-
készséget tapasztaltam a szülők felvetéseire. Mind Igazgató 
úr és az iskola helyi vezetése, mind Polgármester úr konst-
ruktívan, a megoldást keresve tárgyalt velünk. Miért nem 
tapasztal ebből csak nagyon keveset a kedves szülő? Miért 
nem tud róla? Mert a szülői szervezet nem, vagy nem kellő-
képpen tájékoztatta. 

Pedig számos problémára megoldás született. Ígéretet 
kaptunk például, hogy a sürgető szaktanár-hiányt orvosolni 
fogják, amint alkalmas jelentkező érkezik (lássuk be, nem 
egy nagyváros vagyunk, sokkal kisebb annál a vonzerőnk 
egy tanár számára, így ez nem könnyű feladat). Lehetőséget 
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ad az iskola arra, hogy a serdülő lányok havivérzésük idején 
a szülő igazolásával felmentést kapjanak a torna alól. Számos 
más esetben azonban, mint például a földszinti és az emeleti 
vécék nem megfelelő használat miatti tisztasági problémái, 
vagy a könyvtárhasználat valamilyen módon való biztosítá-
sa annak ellenére, hogy a biztosított tanári óraszám ezt nem 
teszi lehetővé (ne feledjük, sok gyermek csak itt tud a lecké-
jéhez, iskolai feladataihoz könyveket és internethasználatot 
igénybe venni), esetleg a jelenleginél korábbi gyermekfo-
gadás, felügyelet lehetősége azoknak a szülőknek, akiknek 
ez munkája miatt szükséges, és még számos dolog kapcsán 
van a kezünkben konkrét ígéret az együttműködésre. Egyes 
esetekben azonban szükséges a szülők együttműködése is, 
melyben a közvetítés a szülői szervezet dolga lenne.

A szülői szervezet pedig ezt nem, vagy nem elég 
hagngsúllyal adta hírül és méltatlan módon eltűrte, hogy a 
Polgármester úr és az iskolavezetés által nyújtott segítséget 
eltagadó, rosszindulatú pletykák keljenek szárnyra a faluban. 
Ezért a magatartásért az illetékesek helyett is szégyellem ma-
gam és ezúton elnézést kérek! Remélem azok is megteszik 
ezt, akinek ez pozíciójából fakadóan a kötelessége volna!

Kedves Szülőtársaim! Ezek a lehetőségek továbbra is 
nyitva állnak előttünk. Egyelőre még, mert a további lapítás, 
háttérből zúgolódás, az „Én nem védem más gyerekét, még 
az enyémnek lesz baja.” hozzáállás azt fogja eredményezni, 
hogy az ajtók bezárulnak. Mi lesz azután? Azt gondolom, 
teljes joggal mondhatja akkor akár Polgármester úr, akár 

Tagintézmény-vezető asszony, akár Igazgató úr: kérem szé-
pen, a lehetőség adott volt. Nem éltek vele, tessenek viselni 
a következményeit! S ekkor igaza lesz azoknak, akik most 
azt hangoztatják: úgysem változik semmi, csak éppen ez az 
ő hibájuk lesz, s nem másé. Ragadjuk meg ezt a lehetősé-
get segítsünk az iskola alakításában! Miért? Mert nekünk is 
könnyebb szülői feladatainkat elvégeznünk és gyermekeink 
jobb esélyekkel indulhatnak az életben, ha építő, nyugodt, 
számukra is kedves környezetben nevelkedhetnek. Arra biz-
tatok minden szülőt, vegyen részt a problémák orvoslásának 
folyamatában. Azért van a szülői szervezetnek minden osz-
tályban választott tagja, hogy közvetítsen az osztályba járó 
gyermekek szülei és a szülői szervezet közt. A szülői szerve-
zetnek pedig kötelessége a kapcsolat biztosítása a szülők és 
az iskola közt, hogy kellő diszkrécióval (ha az eset lehetővé 
teszi, név nélkül) közvetítse az összegyűlt szülői kéréseket. 
Keressétek őket, vagy akár engem, esetleg a szervezet elnö-
két és ne elégedjetek meg egy semmitmondó, lerázó válasz-
szal! Mondjátok el, mit szeretnétek másként és főleg hogyan! 
A magam nevében megígérhetem, ki fogok állni kéréseitek 
mellett. Akkor is, ha gyermekeim már nem járnak majd ide. 
Aki ismer, tudja, az óvodának is igyekszem segíteni, annak 
ellenére, hogy évek óta iskolás a legkisebb gyerkőcöm is. 
Ugyanúgy segíteni szeretnék az iskolának is. Miért? Mert 
látom azt, ami most van és azt is, mi lehetne, ha tennénk érte 
mi szülők is. Tegyük meg ami tőlünk telik!

Szollár Tamás

Gyermekorvos jelenti

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!

A Krónikás most megjelenő számában, egy a gyermek-
gyógyászatban nagyon gyakran felmerülő kérdésről, a lázról 
írnék röviden.

Mi a láz?

Láznak nevezzük a testhőmérséklet megemelkedését. A 
láz nem betegség, hanem tünet, annak jele, hogy a szerve-
zet valamilyen betegség, többnyire gyulladás, infekció ellen 
küzd, ezért jótékony hatása is van. A lázat az immunrendszer 
által termelt kémiai anyagok, az un. citokinek váltják ki.

A normális testhőmérséklet hónaljban mérve 36,5 C° kö-
rüli, de 0,5-0,7 C°-kal e felett és ez alatt is még normálisnak 

tekinthető. Lázról akkor beszélünk, ha ez a testhőmérséklet 
meghaladja a 38 C°-t. A normális testhőmérsékletet számos 
tényező befolyásolja, ilyen pl. az életkor, a nem, a napszak, a 
munkavégzés és egyebek. A testhőmérséklet hajnalban a leg-
alacsonyabb, és a délutáni órákban a legmagasabb. Nőknél a 
testhőmérséklet a peteéréssel is összefüggést mutat.

Hogyan mérjük a lázat?

A lázat lázmérővel mérjük. A régi, üvegből készült hi-
ganyos hőmérők, bár nagyon megbízhatóak voltak, eltörve 
az egészségre veszélyes higany gázok szabadulhattak ki 
belőlük, ezért nemrégiben kivonták őket a forgalomból. A 
digitális hőmérők hónaljban, fülben, szájban, kisgyermeknél 
a végbélben mérik a hőmérsékletet. Tudni kell, hogy a vég-



19

bélben, szájban mért hőmérséklet kb. fél C°-kal magasabb, 
mint a hónaljban mért. Megfelelő alkalmazás esetén a di-
gitális hőmérők megbízhatóak, kivéve talán a fülhőmérők, 
melyek elég nagy variációt mutatnak. A homlokra tapasztott 
hőmérséklet mérőket ne tekintsük valódi lázmérőknek, csak 
tájékozódásra jók.

Milyen megbetegedések okoznak lázat?

A láz leggyakoribb oka valamilyen gyulladás, infekció, 
ez lehet vírus vagy bakteriális esetleg más kórokozó által 
okozott fertőzés. Ritkábban észleljük, de tudjuk, hogy más 
megbetegedések vagy állapotok is járhatnak lázzal. Lázzal 
járhatnak az un. autoimmun betegségek, daganatok, a kör-
nyezet magas hőmérséklete „hőguta”, védőoltásokra adott 
reakció, allergia, néhány anyagcsere betegség, szövetszét-
esés (pl. vörösvértestek hirtelen szétesés, a hemolízis), de 
lázat okozhatnak egyes kábítószerek, bizonyos gyógyszerek 
(ilyen például az antibiotikumok hosszabb használata után 
jelentkező láz), és ismert fogalom az „ismeretlen eredetű” 
láz is.

Veszélyes-e a láz?

A láz önmagában csak ritkán veszélyes, de súlyos beteg-
ség tünete lehet. Három-hat hónapos kor alatt minden lázas 
állapot azonnali orvosi vizsgálatot igényel. Az idősebekben 
nem annyira a láz magassága, hanem az e mellett észlelt 
egyéb tünetek azok, amik felhívhatják a figyelmet arra, hogy 
sürgős orvosi segítségre van szükség.

Ezek közül néhány:

• A beteg aluszékony, esetleg eszméletét veszti, gör 
 csöl vagy más idegrendszeri tünete van.
• A láz (amely néha nem is magas) mellett pontszerű  
 vérzések jelentkeznek.
• Nyirkos, sápadt bőr, beesett szemek, szapora, nyug 
 talan légzés.
• Csillapíthatatlan hányás, hasmenés.
• Fejfájás, nyakmerevség, fájdalom a lábak emelése 
 kor.

Mi a lázgörcs?

A lázgörcs kisgyermekeknél 4-5 éves kor alatt jelentkez-
het, és a testhőmérséklet hirtelen emelkedése váltja ki. Sok-
szor családi halmozódást mutat, és az esetek egy részében 
ismétlődően fellép. Ijesztő annak, aki észleli, de szerencsére 

súlyosabb következménye csak nagyon ritkán van. A gyer-
mek eszméletét veszti, elernyed vagy megmerevedik, egy 
percig, néha azonban akár 20 percig is eltarthat, és spontán 
megszűnik, de persze jobb, ha azonnal görcsoldót és lázcsil-
lapítót adunk. Légzéskimaradás is előfordulhat, de nem gya-
kori. A lázgörcs csak ritkán jele agyhártyagyulladásnak vagy 
más súlyosabb betegségnek, de kivizsgálás minden esetben 
indokolt. A lázgörcs nem epilepsziás roham – bár tüneteiben 
hasonlít – és a gyermekkori lázgörcs csak ritkán előjele a ké-
sőbbi epilepsziának. Nem szabad összekeverni a lázgörcsöt a 
hidegrázással. Ez utóbbi leggyakrabban bakteriális fertőzés 
kapcsán lép fel, és a kórokozókból kiszabaduló un. pyrogén, 
lázkeltő anyagok okozzák a testhőmérséklet hirtelen meg-
emelkedését. Borzongással kezdődik, majd a beteg egész 
testében vacog, reszket, és ezen a melegítés, takarók nem 
segítenek. A hidegrázás után rendszerint igen magas, 40 C 
vagy ennél is magasabb lázat mérünk.

Mikor és hogyan kell a lázat csillapítani?

Alacsonyabb, különösebb panaszokat nem okozó lázat 
nem kell okvetlenül csillapítani. 38 C° alatt erre ritkán van 
szükség, és ez még kisgyermekeknél is így van. Ennél ma-
gasabb láz esetén azonban szükség lehet a láz csillapításá-
ra, amelyre gyógyszeres és egyéb módszerek is vannak. A 
gyógyszerek közül a paracetamol és ibuprofen alapú készít-
mények minden korosztály számára alkalmasak, az aszpirin 
és algopyrin viszont csak felnőtteknek adható. Fontos, hogy 
a gyógyszerek használati utasítását (az adagokat és az ada-
gok közötti időintervallumot) betartsuk, és arra is figyelem-
mel kell lenni, hogy a különböző márkanevű, fantázianevű 
gyógyszerek ugyanazt a hatóanyagot tartalmazhatják, és e 
miatt néha gyógyszer túladagolás következhet be. Különö-
sen veszélyes ez a paracetamol esetén, amely túladagolva 
súlyos májkárosodást okozhat.

Gyermekek esetén a gyógyszerek kiegészítőjeként 
hasznos a fizikális lázcsillapítás, amellyel a testhőmérsék-
let gyorsan csökkenthető. Ilyen a teljes test borogatása 2-3 
percenként váltott langyos vizes lepedővel, de még jobb a 
hűtőfürdő. Ezt úgy készítjük, hogy a kádat langyos vízzel 
teleeresztjük, majd a gyermeket 5-10 percig ebbe fektetve a 
vizet lassan lehűtjük. A homlok, csuklók és bokák borogatá-
sa önmagában viszont semmit sem ér.

További  számos  hasznos információkat találnak honla-
punkon. -www.draltsachrita.mlap.hu-

 dr. Altsach Rita
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Településünk új felnőtt háziorvosának 
- dr. Komonyi Évának-  bemutatkozása

Lehetőséget kaptam egy rövid bemutatkozásra, - ezzel 
szeretnék most élni -, az érdeklődőknek elmesélni életem 
néhány, számomra mindenképpen fontos állomását, amed-
dig eljutottam ide, ebbe a barátságos, gyorsan fejlődő tele-
pülésre.

1984. október 19-én láttam meg a napvilágot a Szabolcs-
Szatmár Bereg megyei Kisvárdán. Általános iskolás tanul-
mányaimat szülővárosomban végeztem, majd a nyíregyházi 
Krúdy Gyula Gimnázium emelt szintű kémia és biológiai 
osztályán folytattam.  Az orvosi egyetemet Debrecenben vé-
geztem, 2009-ben szereztem az általános orvosi diplomámat. 
Kezdetben a debreceni. I. sz. Belgyógyászati Klinikán dol-
goztam, itt teljesítettem a belgyógyászati törzsképzésemet; 
majd szakirányt váltottam és 2013-ban sikeres háziorvosi 
licenc-, valamint 2014 májusában sikeres háziorvosi szak-
vizsgát tettem.  Másodállásként sürgősségi betegellátó osztá-
lyokon is hetente legalább egy műszak teljesítését vállaltam, 
kezdetben a Debreceni Klinikán, majd a karcagi, - az elmúlt 
2 évben pedig- a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban.  Házior-
vosi helyettesítési feladatokat először Kecskeméten, majd az 
elmúlt kb. 1.5 évben Cegléden láttam el.  A helyettesítések 
mellett több helyen háziorvosi ügyeleti feladatokat vállaltam, 
mint pl. Nagykőrösön, valamint Tápiószelén. A tápiószelei 
ügyeletek alkalmával jutottam el több alkalommal Újszilvás-
ra, már ekkor megtetszett a település rendezettsége, tiszta-
sága, az itt lakók kedvessége. Amikor tudomást szereztem 
a praxis esetleges megvásárlásának lehetőségéről, akkor a 
településen tapasztalt eddigi pozitív élmények, valamint a 
polgármesteri hivatal segítőkészsége és támogatása miatt 
döntöttem az újszilvási praxis megvételéről. Ugyan csak 2 
hónapja rendelek a községben, de úgy érzem, hogy jól dön-
töttem. Remélem, még sok-sok évig dolgozhatok páciense-
im egészségének megőrzése érdekében és sikerül megvaló-
sítani legfőbb célkitűzésemet, hogy a gyógyító tevékenység 
mellett az elkövetkező években az egészségpszichológia, az 
egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés területére nagyobb 
hangsúlyt helyezzek. Ezért szeretnék időszakos szűrővizs-
gálatokat szervezni, amivel számos betegség megelőzhető 
vagy idejében felismerhető. 

Szeretném ezért már most megragadni az alkalmat, hogy 
az újszilvási lakosok figyelmét felhívjam egy ingyenes, fájda-
lommentes csontritkulás szűrésre, amely Újszilváson 2015. 
április 11-én, szombaton 9 órától, a felnőtt háziorvosi rende-
lőben kerül megrendezésre. A szűrésre 55 év feletti nőket, 
illetve 60 év feletti férfiakat várunk, akik esetében a csont-

ritkulást ez idáig 
nem diagnoszti-
zálták, jelenleg 
emiatt kezelés 
alatt nem állnak. 
A szűrővizsgálat 
során a felismert 
csontritkulásban 
szenvedő bete-
gek dr. Takó Irén 
Rheumatológus 
Főorvosnőtől a 
helyszínen terá-
piás javaslatot is 
kapnak. A szűrő-
vizsgálaton tör-
ténő részvételi 
szándékot személyesen a rendelőben vagy a 06-53-789-799 
–es telefonszámon lehet előre jelezni! Minden érdeklődő 
részvételére feltétlen számítunk!

Ezúton is szeretném megköszönni a község lakosságának, 
hogy szívélyesen fogadtak, továbbá szeretném megköszönni 
közvetlen munkatársaimnak, Zsadonné Falusi Katalinnak és 
Bagosi Brigittának a praxis átadás-átvételekor, valamint a 
kezdeti nehézségek legyőzésében nyújtott segítségüket.

Köszönettel tartozom még Egressy Gábor doktor úrnak, 
hogy a praxis zökkenőmentes átadásában és az értékes ta-
pasztalatainak megosztásában segítségemre volt.

Ami ebből a bemutatkozásból esetlegesen kimaradt, az 
idővel úgy is ismertté válik, hiszen ebben a közösségben, 
Önök között zajlik majd az életünk.
A sikeres együttműködés reményében kívánok jó egészsé-
get! 

Tisztelettel, 
dr. Komonyi Éva

Háziorvosi rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66.
Tel: 06 53/ 789-799,  06 30/ 576-4676

Rendelési idő: 
 Hétfő:    8:00-12:00 óráig
 Kedd:    8:00-12:00 óráig
 Szerda:    8:00-12:00 óráig
 Csütörtök: 13:00-16:00 óráig
 Péntek:  13:00-16:00 óráig
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HÍREK     INFORMÁCIÓK

Folyamatban van az ingyenes 
házilagos csatorna bekötés településünkön!

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

Településünkön az ÚJKOM Kft. végzi a kivitelezést az 
újszilvási tagok számára, teljes körűen, műszakilag szabá-
lyosan és díjmentesen. Kérjük Önöket ellenőrizzék, hogy 
van-e elmaradásuk az érdekeltségi hozzájárulással (időará-
nyosan), ha nincs tartozása, hamarosan jelentkezik Önnél 
a kivitelező, aki pontos felmérést követően megépíti a házi 
bekötést. Amennyiben úgy tapasztalja, hogy az utcában már 
zajlik a házi bekötés és az Ön ingatlana mégis kimarad a be-
kötésből, kérem jelezze a  bekötést végző kollégák részére, 
vagy a 06-53/387-001  /13-as melléken).

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

Tisztelt Lakosság!

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy az ivóvíz rendszer 
üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Továbbra is fontos Önkormányzatunknak, hogy megfele-
lő ivóvíz minőség szolgáltatás legyen településünkön, ezért, 
ha valamilyen konkrét panaszuk, problémájuk merül fel az 
ivóvíz minőségét vagy egyéb ivóvizet érintő kérdésben, úgy 
kérjük továbbra is forduljanak bizalommal Vásár Ferenc víz-
mű kezelőhöz a 06 30/ 941-3869-es telefonszámon.

Egyben kérjük Önöket, ha a víz minőségével problémái 
adódnak, azt a keletkezéstől, észrevételtől számított legrövi-
debb időn belül jelezni szíveskedjenek, hogy gyors vizsgá-
lattal ki tudjuk szűrni az esetleges probléma okozóját.

Ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a megfe-
lelő minőségű ivóvíz biztosítása miatt folyamatos klórozást 
kell a vízmű rendszerben biztosítani, mely időnként érezhető 
is az ivóvízen. 

Tisztelettel:
Községi Önkormányzat

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉS IDŐPONTJAI 

2015. II. negyedévre

2015.03.16. (hétfő) 
2015.04.20. (hetfő) 
2015.05.18. (hetfő) 
2015.06.15. (hetfő)

Tájékoztatás a szennyvízszállítás rendjéről

    Ezúton tájékoztatom, hogy az ingatlanoktól történő szenny-
víz elszállítását előzetesen telefonon, vagy személyesen kell 
kérni a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási irodájában (06-
53/387-001  /13. melléken - Birinyiné Éder Edina). 

ÚJKOM KFT
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Tisztelt Ügyfelünk!

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

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtése:

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

2015.04.20. (hétfő), 2015.05.18. (hétfıő, 2015.06.15. (hétfő)
Gyűjtési időszak: az Ön gyűjtési körzetében havonta egy al-
kalommal a fent megadott napokon.

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

Zsákok gyűjtésének módja:

A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reggel 07.00 óráig 
szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladék-
gyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem 
áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási 
vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, il-
letve szennyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult 
megtagadni annak elszállítását!

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

GYŰJTŐSZIGETEK RENDELTETÉSSZERŰ 
HASZNÁLATA

A szelektív hulladékgyűjtési rendszer egyik kiemelt terü-
lete a gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés. A gyűjtőszigetek kon-
ténerein található matricák kellő segítséget nyújtanak, azok 
helyes használatához melyek a következők:

A gyűjtőszigetek a papír, műanyag, üveg, fémdoboz, 

valamint italos karton csomagolási hulladékok elkülönített 
gyűjtésére szolgálnak. Rendkívül fontos, hogy a gyűjtőszi-
geteken csak az előbbiekben felsorolt hasznosítható hulladé-
kok gyűjthetőek!

A gyűjtőszigeteken egyéb, más típusú hulladék 
elhelyezése szigorúan tilos!

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

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

 - A zöld színű matricával ellátott konténer az üveg 
csomagolási hulladék gyűjtésére szolgál, mely alatt a külön-
böző öblös üvegek, befőttesüvegek értendőek.
Kiemelten fontos, hogy az üveggyűjtő konténerben nem he-
lyezhető el egyéb üveg, például: síküveg, drótos üveg, autó 
szélvédő.

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

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

Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati irodánk címe: 

2700 Cegléd, Szolnoki út 6.

Nyitva tartási idő:
Hétfő 8.00-20.00-ig; 

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

Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65.

Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153
Fax: 06 53/ 318-589

E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Honlap: www.okoviz.hu

SZELEKTÍV HÍRLEVÉL
2015. II. negyedév

ÖKOVÍZ hírek
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Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról szeret-
ném tájékozatni a Tisztelt Lakosságot:

Az idei év kezdete óta továbbra is folytatódik a térségün-
ket érintő 19. megyés fokozott ellenőrzés, melynek keretein 
belül a napi visszatérő rendőri jelenlétet továbbra is biztosít-
juk a község illetékességi területén. A fokozott ellenőrzések 
elsődleges célja a lakosságot legjobban irritáló főleg vagyon 
elleni bűncselekmények visszaszorítása, valamint a térségen 
áthaladó gépjármű forgalom szűrése a fenti okra tekintettel.

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a Községünkben 
felszerelésre, és beüzemelésre kerültek az Újszilvási Polgár-
őrség, és az Önkormányzat által elnyert pályázatban szerep-
lő térfigyelő kamerák. A térfigyelő rendszer jelenleg két jó 
minőségű, rendszám felismerő kamerával üzemel, melynek 
bővítésére a későbbiek folyamán remélhetőleg ismételten 
pályázni fogunk. Ezek a kamerák a község belterületén, 
valamint a körforgalomnál kerültek felhelyezésre, melynek 
célja a vagyon elleni bűncselekmények számának további 
visszaszorítása, és az eredményes rendőri munka elősegítése.

Engedjék meg, hogy pár tanáccsal, kéréssel forduljak 
Önökhöz:

Az összefogás közös érdekünk. Amennyiben gyanús 
személyeket, gépjárművet látnak, kérem, hogy a lap alján 
megadott telefonszámon jelezzék azt nekem. Ezekkel a jel-
zésekkel meg tudjuk előzni, hogy a gyanús személyek nem 
kíséreljenek meg bűncselekményt elkövetni a község illeté-
kességi területén.

A téli időszakra tekintettel tűzifa megvásárlása során, 
amennyiben azt nem a megszokott helyről rendelik, mindig 
kérjenek helyesen kitöltött mázsa jegyet, melyet a gépjár-
művezető aláírásával ellen jegyez, mivel sok esetben az ala-
csonyabb ár mögött kisebb mennyiségű kiszállított tűzifa áll. 
Amennyiben a kérésemnek eleget tesznek, és a mázsajegyet 
aláírva megőrzik, úgy megelőzhetjük, hogy Bűncselekmény, 
vagy szabálysértés esetén Önökből sértett váljék.

Kérem, hogy amennyiben jogi tanácsadással, a rendőr-
séget érintő kérdéssel, problémával szeretnének hozzám for-
dulni, úgy azt a lap alján megadott telefonszámon tegyék, 
mivel szolgálataim során elsődlegesen jelenleg közrendvé-
delmi feladatot látok el, így kevesebb időt tudok a körzeti 
megbízotti irodán eltölteni. Természetesen amennyiben te-
lefonon felkeresnek egyeztetett időpontra, vagy amennyiben 
szolgálati feladataim lehetővé teszik, akár azonnal fogadni 
tudom Önöket a Körzeti Megbízotti irodában.

Végezetül remélem, hogy az elmúlt időszakban Önök is 
azt tapasztalták, hogy csapatmunkában, közösen, Önökkel 
együtt, Önökért dolgozunk!

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

KMB Iroda: 2768 Újszilvás, Szent István utca 4. szám 
Faluháza

KMB Hírek

A HAJT-A Csapat Egyesület hírei

Tisztelt Ügyfeleink!

A nemrég megjelent 7/2015. (II. 17.) számú MvM rende-
let több, az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló agrár-
vidékfejlesztési támogatási rendeletet módosított. Minden 
ügyfelünket arra kérünk, hogy a pályázatával érintett jog-
címrendelet és a 23/2007-es FVM rendelet (Vhr.) változásait 

alaposan tanulmányozza át, mivel megvalósítási és kifizetési 
kérelem benyújtási határidők is módosultak.

Térségünk pályázóit leginkább az alább felsorolt ren-
deletek érintik, amelyeknél a fenti jogszabály-módosítás 
értelmében a művelet megvalósításának határideje 2015. 
május 31-re változott, illetve kifizetési kérelem 2015. au-
gusztus 31-ig nyújtható be:
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 • 35/2013. (V. 22.) VM rendeletet (LEADER)
 • 104/2013. (XI. 14.) VM rendeletet (Turisztika)
 • 102/2012. (X. 1.) VM rendelet (Falumegújítás)
 • 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (Alapszolgáltatá 
 sok fejlesztése)
 • 11/2013. (III. 5.) VM rendelet (LEADER térsé 
 gek közötti együttműködés)
 • 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (Nemzetközi  
 együttműködés) 

A módosító rendelet elérhető a következő helyen:

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/d160808a0
d788a5f0c3742a4f3198cd920b43c07/megtekintes

Tisztelt Ügyfeleink!  
Figyelem! Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség!
Az EMVÁ-ból támogatott ügyfelek rendszeres monitoring 

adatszolgáltatási kötelezettségéről a 18/2009. (III. 6.) FVM 
rendelet rendelkezik. A támogatott ügyfeleknek a támogatá-
si határozat meghozatalát követően a jogszabályban előírt 
fenntartási, illetve üzemeltetési kötelezettség időszak végéig 
adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn. 2015-ben az adat-
szolgáltatást február 17. és március 19. között kell elekt-
ronikus úton teljesíteni.

Tisztelt Ügyfeleink!
A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezete a következő 

új telefonszámokon érhető el:

Telefon: 06-53-787-908, 06-53-787-909
Fax: 06-53-787-912

E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület

munkaszervezet-vezető

Január közepén elkezdődött a felnőtt csapat felkészülése 
a tavaszi idényre. Felépültek a sérült játékosok, a keret kie-
gészült négy új játékossal, így heti három edzéssel és minden 
hétvégén edző mérkőzéssel készültünk a bajnokságra, ami 
március elsején indult.

Az edzéslátogatottság nagyon jó volt a felkészülés alatt, 
így bízunk benne, hogy egy sikeres tavaszt zárunk a bajnok-
ság végén. Sajnos a sorsolás nem igazán kedvező, mivel ki-
lencszer idegenben és csak ötször játszunk hazai pályán.

Megkezdődött az utánpótlás korú labdarúgók felkészülé-
se is a tavaszi Bozsik-tornákra. Az edzések a tornateremben, 
kedden és csütörtökön három korcsoportban történnek a kö-
vetkező időpontokban:

15.30 – 16.30 óvodásoknak
16.30 – 17.30 első és másodikosoknak
17.30 – 18.30 harmadik, negyedik osztályosoknak.
Ha az időjárás engedi, akkor az edzések ugyanebben az 

időpontban a focipályán folytatódnak, amiről a gyerekeket 
tájékoztatni fogjuk.

A korosztályos Bozsik-tornák március 22-én kezdődnek 
a gyerekek számára. A részletes programot a Krónikásban 
közöljük

Tavasszal ismét két Bozsik-torna helyszíne lesz Újszil-
vás, április 19-én az U-7 és U-9-es korosztály, április 26-án 
az U-11 és U-13-as korosztály tornáit rendezzük meg mint-

Sport Egyesületi tájékoztató

egy öt település részvételével.
Kérjük a szülőket, barátokat, szurkolókat, hogy minél 

többen biztassák részvételükkel az újszilvási gyerekeket.

Március 28-án megkezdődik az U-14-es csapatunk sze-
replése a bajnokságban, amire a felkészülés február 1-től 
elkezdődött.

Az U-21-es kispályás csapatunk várhatóan április köze-
pétől tornarendszerben folytatja szereplését.

Beruházásainkról:

Finiséhez érkeztek a Sportcentrum területén megvalósu-
ló beruházások. Márciusban elkezdődik a 20X40-es műfü-
ves pálya építése, ami április végéig elkészül. Párhuzamosan 
elkezdődik a pálya kerítésének felújítása és építése és június-
ban elkészül a füves pálya felújítása. 

Folynak az előkészületek a sportépület napelemmel tör-
ténő ellátására, amely május végéig valósulhat meg, ami 
nagymértékben hozzájárul a Sportcentrum gazdaságos és 
nyereséges üzemeltetéséhez.

Hazai mérkőzéseinken továbbra is várjuk a labdarúgást 
szerető közönség és a hazai B-közép biztatását.

Ádám József
Újszilvás KSE

elnök
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Pest Megyei Felnőtt  III. Osztály Keleti csoport - Tavaszi Menetrend

16. 2015.03.01 14:30 SK Tóalmás - Újszilvás KSE   2 - 3  (0-3)
17. 2015.03.08 14:30 Újszilvás KSE - Régió SC   
18. 2015.03.14 15:00 Újszilvás KSE - Úri KSK   
19. 2015.03.22 15:00 Ceglédberceli KSE - Újszilvás KSE  
20. 2015.03.29 15:00 Újszilvás KSE - Pilisi LK II.   
21. 2015.04.04 16:00 Sülysáp KSK II.- Újszilvás KSE  
22. 2015.04.12 16:00 Újszilvás KSE - Albertirsa SE II.  
23. 2015.04.18 16:30 Nagykőrösi Kinizsi II. - Újszilvás KSE 
24. 2015.04.25 16:30 Tápióság KSK - Újszilvás KSE  
25. 2015.05.03 16:30 Farmos SE - Újszilvás KSE   
26. 2015.05.10 16:30 Mendei LSE - Újszilvás KSE   
27. 2015.05.17 17:00 Pánd KSK - Újszilvás KSE   
28. 2015.05.24 17:00 Újszilvás KSE - Tápióbicske   
29. 2015.05.30 17:00 Monorierdő I. - Újszilvás KSE  
30. 2015.06.07 17:00 Újszilvás KSE - Dánszentmiklósi KSK 

Pest megyei U14-es bajnokság, Keleti csoport tavaszi SORSOLÁSTERVEZETE

8. forduló     
2015.03.28. Szombat 10:00 (1031665) Aranyszarvas SE (Tápiószentmárton) - Újszilvás KSE
9. forduló     
2015.04.04. Szombat 10:00 (1031670) Újszilvás KSE - Tápiószele SE
10. forduló     
2015.04.18. Szombat 10:00 (1031673) Farmos SE (U15) - Újszilvás KSE
11. forduló     
2015.05.02. Szombat 10:00 (1031676) Újszilvás KSE - Nagykáta SE
12. forduló     
2015.05.09. Szombat 10:00 (1031680) Tápióbicske - Újszilvás KSE
13. forduló     
2015.05.23. Szombat 10:00 (1031686) Tápiógyörgye KSK - Újszilvás KSE
14. forduló     
2015.05.30. Szombat 10:00 (1031688) Újszilvás KSE - Abony KID FC
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Nagymamám Péter Anna 1924. október 22-én született a 
mai Újszilvás területén. Édesapja Péter István (1894-1962), 
édesanyja Fehér Anna (1896-1950) volt. Testvéreit Péter Ist-
vánnak (1920-1988) és Péter Máriának (1922-1961) hívták. 
Gyermekkorában szüleivel a Harangdűlőben élt, huszonkét 
éves volt, amikor megházasodott és Tápiószőlősre költözött. 
Unokáinak kérésére fél évszázaddal később leírta élete törté-
netét, melynek legmegrázóbb fejezete a 2. világháború szo-
morú eseményeire emlékeztet szülőfalujában. 

Németh Csaba

 Péter Anna 1947-ben, 23 éves korában

„A tiszta igazat, a színtiszta igazat írom. Ez a település 
akkor Tápiógyörgyéhez tartozott. Tápiógyörgye, Jegesi sző-
lő, Újmajor. Hat sor házból, három dűlőből, egy újtelepből 
és újmajorból állt: 9 cselédház, 18 családdal, kukás házak, 
dohányos, egy gazda ház, egy gépész ház, nagy tehénistálló, 

A 2. világháború nehéz napjai Újszilváson
Rimóczi Alfonzné Péter Anna (1924-2007) visszaemlékezése alapján

lóistálló, és a magtár, ami még meg van a kékszilva mellett, 
terménybolt és egy kastély. Harangdűlőnek azért volt az a 
neve, mert ott volt egy kis harang, avval harangoztak min-
den délben, ha tűz volt félre verték, meg ha jött a jégeső. Én 
ezen a dűlőn laktam, ez volt a főutca. Itt volt egy ház, abban 
volt fűszeres, kocsma és hentesüzlet. Itt volt a tánciskola, az 
össztánc, minden vasárnap bál. Itt voltak nagy verekedések. 
A Keresztdűlőn volt egy kereszt és egy bolt, meg az öreg 
iskola. A 3-4. osztályt ott jártam Novák Barnáéknál. A Jeges 
dűlőn nem volt semmi, csak házak, meg a malmos kocsi-
sunk, az hordta Györgyére az őrölni való búzát, rozst. Az 
Újtelepen volt az újiskola, és egy bolt. Az újiskolába jártam 
az 1-2. és az 5-6. osztályt. Ezen a településen élt akkor hét-
nyolcszáz ember.

Amikor Horthy kapitulált a magyar katonák is ott voltak 
egy hétig. Azok elmentek és utánuk jöttek a németek. Ezek 
gépkocsikkal, motorkerékpárokkal jártak ki a frontra. Már 
akkor oda hallatszott hozzánk a háború dübörgése, akkor 
már a Tiszánál voltak az oroszok. Egyszer csak ez a gépkocsi 
alakulat szedte a sátorfáját és vonultak visszafelé. Egy német 
katona azt mondta: Annuska jöjjön velünk, így mutogatva. 
Mert előzőleg annyit tudtam neki mondani: Bitte motolka 
és adott egy üveg benzint, én meg adtam neki egy nagy po-
hár bort. Ezek elmentek, de a gyalogosok ott maradtak, nem 
sokan voltak. A mi szőlőnk végén volt Görgyey Lajosnak 
az erdeje, akácos és fenyves, Újmajornak meg jó darab üres 
földje. És ez a pár német katona oda fészkelte be magát az 
erdőbe. Az üres földet telerakták aknával a németek, sok em-
ber ott is lelte halálát. 

1944. november 8. csütörtök, akkor még elmertünk men-
ni az artézi kútra, ami a majorban volt, de már a fejünk fö-
lött szálltak a piros rakéták, amit az oroszok küldtek a sző-
lőnk végi erdőbe. Akkor már felmérték a németek állását és 
később oda kérték a tüzérségi tüzet. Ekkor minekünk már 
minden étékesebb ruhadarabunk el volt ásva a földbe, csak a 
legfontosabb maradt rajtunk.

A búzánk, árpánk, krumplink ugyanúgy volt eltéve a 
földbe, hordókba. Nővérem otthon lakott, mert a férje ka-
tona volt. A Don kanyar bekerítésénél ott volt, amikor kitör-
tek, kiszabadultak, leszerelték. És ő, hogy ne vigyék újból a 
frontra, beállt csendőrnek 1944. április 1-én Monorra. 1944. 
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november 1-én otthon volt és utána másfél évig semmit sem 
hallottunk róla. A váci ütközetben bevetették és orosz fog-
ságba került. Kazán városába vitték. Visszatérek a mindenek 
eldugására. A nővérem szekrényei tiszta üresek voltak, az 
ágyban meg csak a deszka volt a szobában. Így vártuk az 
elkövetkező napokat. Ekkor már nagyon közel dörögtek az 
ágyúk. 

1944. november 11. vasárnap. Megebédeltünk, libát vág-
tunk, elmosogattam, és úgy, mint máskor, ünnepélyesebb 
ruhát vettem magamra. Úgy egy óra lehetett, amikor sikolto-
zást hallottunk, a két szomszéd lány sikoltozott. Kimentünk 
édesanyámmal az udvarra és ekkor találkoztunk az orosz 
katonákkal. Rettenetesen megijedtem és félelmemben átsza-
ladtam a fiatal szomszédasszonyhoz. Nem sokáig voltam ott. 
Az édesanyámnak bő derekas szoknyája volt, széthúzta és én 
úgy mentem utána, hogy ne lássanak a katonák. Húsz éves 
voltam, a nővérem huszonhárom. A szőlőnkben volt egy V 
alakú bunker, a nővérem meg az apám oda voltak bebújva, 
de ők is kijöttek onnan. Az orosz katonák óvatosan, lassan 
figyeltek és mentek a szőlőnk felé. Mire beesteledett, elfog-
lalták állásaikat. Az első vonal a szőlőnk végén volt, ott volt 
a sok lövészárok. A második vonal a szőlőnk derekán, a har-
madik utána. Mi is bementünk a lakásba, becsuktuk a nagy-
ajtót, de mindig zörögtek rajta. Volt nagy kuckónk a kemen-
ce mellett, oda tettük a négylábú kisszéket. Én széken ültem, 
a nővérem az ölemben. Kenyeret másnap reggel akartunk 
sütni, a teknő a kemence széles padkáján volt, de a kenyér-
sütésből nem lett semmi. Mire jó beesteledett elhelyezkedtek 
a katonák, aztán jött a szörnyű, borzasztó éjszaka. Mind a 
két félnek megszólaltak a fegyvereik, elkezdődött az ütkö-
zet, szólt az ágyú, a géppuska, a golyószóró, kispuska. Nem 
tudom leírni, élőszóval sem tudom elmondani, mit éreztünk. 
Őrjöngtünk, sírtunk és imádkoztunk. Az apámnak rossz volt 
hallani bennünket, mert ő ezt az első világháborúban már 
átélte. 

1944. november 12. hétfő. Reggel kimerészkedtünk az 
utcai kapuba, a szomszédok is kijöttek, és érdeklődtünk, ki 
sebesült meg. Visszamentünk a házba. Nem sokára nyílt az 
ajtó. Egy német katona jött be, golyószóró a vállán. Nyitogat-
ta az üres szekrény ajtaját, orosz katonát keresett. Egy kicsit 
megkönnyebbültünk. Újból kinéztünk a kapun és láttunk egy 
sebesült német katonát. Sátorlapra volt téve és a két szom-
széd, Hugyi Mihály bácsi és Oláh Pista bácsi fogták a sátor-
lappal a katonát és a németek átvitték velük a front mögé. 
Délután már megint orosz katona jött, annak is a vállán volt 
a fegyver, az is nyitogatta a szekrény ajtaját, kereste a német 

katonát. Ez egyszer-kétszer megismétlődött. Közben a fegy-
verek szóltak. Mi már akkorra annyira ki voltunk borulva 
a nővéremmel, hogy nem tudtuk, hová bújjunk. Átmentünk 
a szomszédba, a tehénistállóban voltunk vagy 15-en meg a 
tehén és volt ott egy vacak ágyféleség. Én már nem tudom 
azt, álltam-e vagy ültem, amikor a kisablakon beszállt egy 
szilánk, amely nekem a balkarom majdnem horzsolta és a 
mellettem lévő tíz éves Oláh Misi gyerekbe fúródott. Ekkor 
rémülve, sikoltozva mindenki szaladt haza. Az ágyúgolyók 
szóltak a fejünk fölött és a kisebb fegyverek is ropogtak. 
Behúzódtunk a kiskuckóba. Jó estefelé volt az idő, amikor 
egy tank a házunk sarkánál állt meg és ott elkezdte sütöget-
ni az ágyút. A plafonunk deszkás volt és a nagy rázkódás-
tól potyogtak be a törmelékek. A német katonák ugyanúgy 
viszonozták a tüzet, szálltak, ropogtak, hullottak a golyók 
Jegesre. Ezeken a koncerteken sok civil, idős és fiatal katona 
messze a hazájától szenderült örök állomra. Álmot írok, mert 
örök nyugodalom otthon lehet a saját hazájában, nem messze 
idegen országban. Így volt ez a magyar katonákkal a Don 
kanyarnál is. Ott még kegyetlenebb volt a sors, bekerítve és 
az oroszországi nagy hideg tetézte a szenvedésüket. Sokan 
meg is fagytak. Az ágyterítőnk fehér volt, és megbeszéltük, 
ha megsebesülünk, azt kell széttépni. Kenyerünk nem volt, 
de ha lett volna, akkor sem tudtunk volna enni. Sem enni, 
sem inni, sem aludni. Kicsit csendesebb volt a helyzet, de 
egész éjszaka mindig szóltak a géppuskák. Németeké, oro-
szoké mind a kettő. Tüzelni nem tüzelhettünk, hiszen rögtön 
oda lőttek volna. 

1944. november 13. kedd. A kutunk jó távol volt a háztól, 
nem lehetett menni vízért, mert ha az ajtón kiléptünk, kispus-
kával lepuffantottak volna. Így a szomszédba akart menni az 
apám hason csúszva vízért. A szomszéd ablaka alatt kellett 
volna kúszni vízért, de mielőtt oda ért volna az ablak alá, be-
vágódott egy ágyúgolyó. A nővéremnek volt egy malackája, 
ami nagy félelmében kitört, nagy nehezen azt is hason csúsz-
va fogta be az apám. Délután elkezdődött megint a gyilkolás, 
pusztítás. Az emberéletet kioltó alkalmas fegyver minden 
megszólalt, este ugyanúgy. A nádtetős házak és a szalmakaz-
lak égtek, a kutyák is vonyítottak félelmükben. Olyan volt, 
mintha a világvége, az utolsó ítélet napja jött volna el. Any-
nyit még életemben nem imádkoztam, mint akkor. Nehezen, 
ez az éjszak is eltelt. Már akkor annyira ki voltunk idegileg, 
hogy arra gondoltunk, akár hová, csak innen elmenni. De 
az apám nem akart bennünket elengedni. Az apám perfekt 
beszélt oroszul, hiszen 1915-1918 között orosz fogoly volt 
Taskentben. 
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1944. november 14. szerda. Valahogy az apám nem fi-
gyelt oda, amikor mi búcsúzás nélkül kiléptünk, kiszöktünk 
az ajtón. Kiskocsi kosárba tettem a magas szárú cipőmet, 
se ennivaló, se takaró. A harmadik napja már nem ettünk. 
Elkezdtünk mindenen keresztül szaladni. Jegesnek a másik 
szélén volt egy nagy gyep és egy nagy erdő. Mikor a gyepre 
kiértünk, láttuk a sok embert batyukkal a hátukon, menekült 
az egész Jeges. Csak az én szüleim maradtak otthon és a 
szomszédunk Dezső bácsi a családjával. Azután rátértünk az 
útra, ami Abony felé vezetett. Az út melletti árokban az a ren-
geteg orosz katona, beásva magát a földbe, a harckocsik és 
a tankok egybe voltak akadva, legalább egy kilométer hosz-
szan, ez mind Jegesbe volt irányítva. És mi csak szaladtunk, 
az ágyúgolyók szálltak a fejünk fölött, megfeketedett halott 
emberek, agyonlőtt lovak, lábuk az égnek állva, kocsik elfor-
dulva, tankok, harckocsik kilőve, az ágyúcsövük elgörbülve, 
de mi csak szaladtunk. Egyszer a nővérem elesett, azt gon-
doltam, hogy meglőtték, kétségbe estem, de hála Istennek 
felugrott és szaladtunk tovább. Az otthonunktól lehettünk 
olyan kettő kilométerre, ott már nem ropogtak a fegyverek, 
amikor éreztem, hogy szomjas vagyok, olyan szomjas, hogy 
képes lettem volna a lovak patájának nyomából inni, de ezt 
mégsem tettem. Összeverődtünk vagy 15-20-an, volt abban 
rokon, ismerős, gondolkoztunk, hová menjünk. Nővérem 
mondta, hogy a Nagyjáráson lakik egy unokatestvérünk, le 
is fordultunk az abonyi útról a nagyjárásira, az Abonyhoz 
tartozott. A többi menekültet egy lóhátas kozák maga elé tes-
sékelte és kancsikával hajtotta őket Abonyba. Mink a rokont 
nem találtuk akkor, már nem laktak ott. Kis menekült csopor-
tunk egyik tagjának ott lakott Nagyjáráson a testvére. Estére 
ott kaptunk helyet a pince fölötti helységben, ahol még le 
sem tudtunk ülni. És kaptunk három literes lábas héjába főtt 
krumplit kenyér és só nélkül. Itt sem volt nyugodalmunk, 
egész éjszaka dörömböltek az oroszok az ajtón. 

1944. november 15. csütörtök. Alig, hogy kivirradt, azt 
mondta a házigazda, hogy onnan el kell mennünk a szom-
szédba Jágerékhez. Ott lakott egy 80 éves öregasszony két 
öreglegény fiával. Az abonyi kanonoknak oda volt kivéve 
sok mindene, matracai, a szolgálója, de mi azokkal nem 
találkoztunk, úgy el voltak bújtatva, mert már előzőleg az 
orosz katonák elkaparistották őket. Mi a konyhában a mat-
racokon feküdtünk, a szobában az orosz katonák mulattak, 
vödrökkel hordták be a bort. Az én helyem a szobaajtóval 
szemben volt, se takaróm, semmi. Nagyon féltem, sírtam. 
Jött a fiatal Jáger legény, kérdi: miért sírok? Elmondtam, 
mert nagyon félek, takaróm sincs. Erre hozott nekem takarót. 

Ott sem volt alvás. Állandóan jöttek a katonák. Azon a napon 
is történt egy s más. Jött egy orosz katona, kezében komisz-
kenyér. Oda nyújtotta énekem ez a katona, aki nem lányo-
kat és asszonyokat keresett, hanem adta az éltető kenyeret. 
Ennek a katonának volt szíve. És ha ez az ember ellenség 
volt is, kértem az én Istenemet, vigyázzon rá. És ez az éltető 
kenyér igazságosan lett szétosztva 15 felé. Én az életemben, 
sem a háború előtt, sem utána nem találkoztam olyan jó em-
berekkel, mint ott abban a házban. Azok a megszelídült em-
berek olyan jók voltak, amilyük csak volt, oda adták volna 
embertársaiknak. Még a lelküket is. Ezek az emberek nem 
olyanok voltak, mint az ember, hanem, mint az angyalok. De 
sajnos nem sokáig tartott. 

1944. november 16. péntek. Mint azelőtti napon is jöt-
tek az orosz katonák, kozákok lóháton. Bejött két kozák és 
nekünk az egyik felálljt parancsolt. Elkezdett bennünket ta-
pogatni, már mindenkit végig tapogatott, és nálam újra kezd-
te. Én a két kezem széttártam és magyarul, majdnem sírva 
mondtam: nincs puskám. Talán már ő nem is fegyvert ke-
resett. Erre a másik katona mondott neki valamit oroszul és 
elmentek. Talán itt is ott volt a jóságos Tündér. Ezek elmen-
tek, nem sokára jött egy orosz lityiszád tiszt. Magyarázta, 
mit főzzenek neki. Mivel az apám sokszor mondott békében 
orosz szavakat, a nővérem megértette, mit óhajt, magyarul 
pörköltet. Megveregette a nővérem vállát. Mire a pörkölt el-
készült, a tisztnek menni kellett tovább, az étel ott maradt. 
Egyszer csak jött az utasítás, hurcolkodjunk le a kiskony-
hába, mert a nagy lakás kell az oroszoknak. Lepakoltuk a 
matracokat és az éjszakát ott töltöttük. 

1944. november 17. szombat. Ugyanúgy kezdődött ez a 
nap is, mint az előző. Hanem úgy déltájban azt mondta az 
orosz tiszt a nagymamának: mama idiszuda! Kihívta a ház 
mögé, de mi is mentünk. A házzal visszavéve, olyan 800-900 
méterre volt egy domb, amit abonyi hegyesnek hívtak, ezen 
a dombon egy kereszt. És ott volt beállítva három Sztálin-or-
gona, amely egyenként egyszerre 72 lövedéket bocsátott ki. 
Ezt a három Sztálin-orgonát egyszerre léptették működésbe. 
És azt mondta az orosz tiszt a nagymamának: mama, most 
Újmajornak kaput. Mert az orosz térképen Jeges Újmajor-
nak volt feltüntetve. Mikor meghallottuk, elkezdtünk nagyon 
sírni, mert mindenkinek ott volt a hozzátartozója, csak a mi 
szüleink maradtak a szörnyűségben, mert az anyám nem bírt 
volna elmenekülni. A Harangdűlőn élt olyan 250 ember, és 
ebből az én szüleim és a szomszéd Dezső bácsi nyolctagú 
családja maradt a pokolban, a többi mind elmenekült. Az a 
három Sztálin-orgona mind Jegesre, főleg a szőlőnk végi er-
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dőre volt irányítva és pörkölte ki a németeket az erdőből. 
Utána elkezdődött a tervezgetés az emberek között. Haza 
kéne menni, szétnézni. 

1944. november 18. vasárnap. Vasárnap egy-két ember 
hazalátogatott, mi újság, mehetünk-e haza? Azt máig sem 
tudom, hogy Budapestig melyik falu, melyik település vált 
olyan harctérré, olyan csatatérré, mint ez a szerencsétlen 
Kisjeges, Újmajor. 

1944. november 19. hétfő. Elérkezett az örömnap, me-
hettünk haza. Ahogy elértük Jeges szélét, siralmas látvány 
fogadott bennünket, egy csatatér. Ugyanott mentünk haza, 
mint mikor menekültünk, nem az úton. Irány a házunk. Nem 
kellett kerítést kerülgetni, minden kerítés a földön hevert. A 
házak tiszta lyukak voltak a golyótól. Volt, amelyik háznak 
felét elhúzta a tank, nekünk a melléképületünknek vitte le a 
tetejét az ágyúgolyó. Nagyon közel volt a kuckóhoz. Men-
tünk ezen a csataéren. Sok tehenek, disznók elszabadulva. 
Mentünk, félve, kukucskálva lestük, meg van-e a házunk. 
Ahogy beléptünk az ajtón, nagy örömünkre életben találtuk 
a szüleinket. És még tetézte az örömünket, hogy a nővérem 
férje is megszökött a katonaságtól. Ő már magyar földön test-
vérei ellen nem akart harcolni. Ölelkeztünk, csókolóztunk, 
örültünk a viszontlátásnak. És akkor betoppant két orosz ka-
tona. Még meg sem melegedtünk. Azt mondta az apám: gye-
rekek, ezek a katonák megláttak benneteket, ezek az éjszaka 
fel fognak keresni, valahová el kell mennetek. Mert az apám 
ezután már örült, hogy elmenekültünk, azt nem bírta volna 
elviselni, ha a katonák elhurcoltak volna. Fogtuk magunkat, 
mentünk ki a parcellára, édesanyám testvéréhez. Itthon meg 
azok a megszelídült angyalok visszabújtak a régi énjükbe, 
megölték volna egymást egy kanál vízben, eddig tartott a 
jóság. Tehát, mi mentünk a sógorom egész úton feltartott 
kézzel jött, ha találkozunk az oroszokkal, lássák, hogy meg-
adja magát. Ott is majdnem az fogadott, mint otthon. Itt volt 
a padláson olyan lyuk árpával betorlaszolva, de csak hason 
fekve lehetett ott lenni. Még felülni sem lehetett, olyan szűk 
volt. Lent alattunk, meg az oroszok dáridóztak. Meg sem le-
hetett szusszanni. Ilyen kutyaszorítóban sem voltam az éle-
temben. Valahogy lejöttünk és hazamentünk. Behúzódtunk 
a kuckóba, állandóan sütöttünk. A sütöttek mindig a padkán 
voltak, hogy ne lehessen könnyen oda férni a kuckóhoz. Ez 
legalább egy hónapig úgy volt. Nem mertünk kimenni, ne-
hogy meglássanak a katonák. Az ajtónk állandóan be volt 
függönyözve. Ha jöttek az orosz katonák, édesapám beszélt 
velük oroszul. Volt, amelyik elment szépen, de olyan is volt, 
amelyik elkezdett leskelődni, kutlászkodni. Már jött volna a 

kuckó felé, mire a másik katona, aki vele volt nem engedte. 
Az Isten áldja meg. Odakinn félelmetes halotti csend, még 
a kutyák sem ugattak. A szőlőnkben és a szőlőnk végén ott 
feküdtek a halottak a lövészárokban. Egyik ülve, a másik 
hason és kit hogy ért a golyó. A szőlőnkben egy ép fa nem 
volt, az ágyúgolyók gödre olyan is volt, ahol a víz feljött. 
Borzalmasan nézett ki ez a település. Minden kerítés földön, 
utcai, benti minden épület sérült, siralmas látvány volt. Még 
azt nem írtam, amint a németek elpucoltak, az a két ember is 
jött haza, akik a sebesült német katonát elvitték a front mögé. 
Amint már írtam, a szőlőnk végi üres föld le volt aknázva 
és a közepén volt egy keskeny gyalogút, és ez a két ember 
egymás mellett jött és a Hugyi Mihály rálépett egy aknára. 
Az Oláh Pista bácsi a hátán vitte az én apámékhoz, mert a 
sebesült családja még nem volt otthon, a házuk meg tele volt 
oroszokkal. Lefektették nálunk az üres deszkás ágyba, a szo-
bába. A haldokló embert még mi is láttuk. A deszkás ágyban 
a sok vér ott volt a lábánál, a lába megdagadva, ő halott sárga 
volt. Nem sokára jött a felesége, a gyerekei, akik hazavit-
ték és otthon meghalt. Közben a szomszéd asszonyunk oda 
hozta hozzánk a halott kisfiát, akibe az istállóban mellettem 
fúródott bele a szilánk. Letette a konyhába az ágyra. Mert az 
ő házuk is tele volt katonákkal. És a katonák belecsavarták 
a kis halottat egy ruhába és az anyja jelenléte nélkül elásták. 
Háború, te kegyetlen háború, mit tudsz te művelni vétlen, 
ártatlan emberekkel? Alig három-négy hónap eltelt, a sógo-
romnak jött egy értesítés és más fiatalnak is, menjenek be 
Györgyére valami policájság véget. Ezeket összeszedték az 
Izsold hentes pincéjébe bezárták, másnap bevagonírozták 
őket és kivitték Németországba. 

Utóirat. Engem elég fiatalon megérintett a halál. Ott az 
istállóban, ha az én karomba fúródik a szilánk, ha egy ágyú-
golyó odacsap a kuckóba, és menekülés alatt szálltak a fe-
jünk fölött az ágyúgolyók, a golyók és a szilánkok, és ha ne 
tán engem vesz célba, most nem volna, aki ezt az igaz törté-
netet megírná. De valami természetfölötti lény felém nyúj-
totta láthatatlan kezét és egy fél percig sem vette le rólam 
a szemét. Nem engedte, hogy ellenséges golyó vagy orosz 
katona beszennyezze a testemet. És én akkor fogadalmat tet-
tem. Még épp ésszel rendelkezem, minden nap elvégzem a 
szent olvasást, a rózsafüzért. És azóta is fogom, görcsösen 
szorítom azt a láthatatlan kezet. Hetven két évesen is és nem 
akarom elengedni halálom órájáig. 

Tápiószőlős, Tearózsa utca 14. 1996. XII. hó. 

Rimóczi Alfonzné Péter Anna”
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Dr. Petrányi Csaba, Újszilvás község polgármeste-
re - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által 
létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország 

legszebb konyhakertjei országos  programhoz - meghirdeti 
a helyi „A legszebb konyhakertek” című 

programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, 
rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki kony-
hakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja 
számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei: 

- az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
- rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre 
átengedett 
- balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel,   
ahol
- konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:

 Balkon:  Erkélyen kialakított 
 Mini:   10 – 50 m2 
 Normál:   50 m2 felett
 Zártkert 1.: Zöldség
 Zártkert 2.: Gyümölcsös
 Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
 Közösségi: Csoportok, szervezetek által  
   megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2015. április 30. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 

   Polgármesteri Hivatalban
   Faluházban

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdo-
nosa, vagy annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesz-
szünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti a 
bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elenged-
hetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:

1.  A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edény-
ben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése 
történjen

2.  A növények megválasztása szabadon lehetséges, minden-
ki igényének megfelelően
3.  A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, 
megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4.  A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5.  A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő 
legyen
6.  Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabá-
lyosan vezetett Permetezési napló
7.  Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalma-
zása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát 
kert kialakítása: található benne madáretető, madáritató, 
és madárodú.  (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de 
nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található útmutatás 
alapján.)
8.  Külön előnyt élvez, ha a kertben minél több féle fűszer és 
gyógynövény található.

Díjazás:

Kategóriánként az első három helyezés és indokolt eset-
ben különdíjak odaítélése a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyar-
ország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre, min-
den kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által 
tett külön ajánlás alapján.

Országos díj: 

 • Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrász-
művész (Karcag), Munkácsy és Magyar Örökség díjas, ér-
demes művész alkotása
 • Oklevél - Miniszteri aláírással, 
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes kere-
tek között Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - augusztus 
15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: várhatóan 2015. augusztus 20.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs 
termesztő kertművelő jelentkezését!

Újszilvás, 2015. február 20. 

          Dr. Petrányi Csaba
    polgármester 

Idén is lehet versengeni a Legszebb konyhakert címért!
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Egyik legrettegettebb vírus okozta betegség, amely iránt 
az összes melegvérű állat és az ember is fogékony. Heveny 
agyi és gerincvelő gyulladás miatt, szinte mindig halálos 
lefolyású.

Időszámítás előtti időkben Demokritosz és Arisztotelész 
is a betegségnek kutyaharapással kapcsolatos kialakulását 
figyelte meg.

A veszettség elleni védőoltást Pasteur dolgozta ki 1855.-
ben, és Hőgyes Endre fejlesztette tovább 1888.-ban. 

A XIX.század elején Európában egész veszettség 
járványok dúltak, majd az állategészségügyi intézkedések 
eredményeképpen javult a helyzet.

A II. világháború előtt Európában és nálunk is főleg a 
városokban dominált 90%-ban a kutya veszettség, ami ese-
tenként macskákat is érintett. (A veszett macska általában 
fejre támad, de ennél még veszélyesebb a karmolás).

A jelenleg is gyakoribb, alkalmanként járványszerű er-
dei veszettség legfőbb terjesztője és fenntartója Európában 
és Magyarországon is a vörös róka.

A veszettség esetek száma összefügg a rókák sűrűsé-
gével és élet ciklusukkal. Január, február hónapokban éri 
el a csúcspontot, mikor a párzások kapcsán gyakoriak a 
sérülések.

A betegséget a lyssa vírus okozza. A vírus ellenálló 
képessége kicsi, szokásos fertőtlenítő szerek hatására, 
valamint 56 C fok fölött, savas vagy lúgos közegben percek 
alatt elpusztul. A beszáradt nyálkában néhány napig, az 
elhullott, enyészetnek indult állat agyában több hétig fertő-
zőképes.

A vírus legtöményebben a beteg állatok központi 
idegrendszerében található, de a nyálban, egyes mirigyek 
váladékában (pl. könnyben) is jelen van.

A fertőzött állat (kutya, macska, stb.) nyála és mirigy-
váladékai a lappangási idő végén már tartalmaz vírust és 
fertőz annak ellenére, hogy az állat egészségesnek tűnik 
(vidám, eszik, iszik, stb.) így sokan nem feltételezik, hogy 
az egészségesnek tűnő kutya halálos betegséget terjeszthet. 

Kutya nyálában 3-7 nappal, a rókáéban 1-2 nappal, a 
denevérben 10-12 nappal a megbetegedés előtt már kimu-
tatták a vírust.

A vírus majdnem mindig marás, harapás, karmolás köz-
ben nyállal jut be a sebbe, szövetekbe.

Aerogén (belégzéssel történő) fertőzés is lehetséges A  
betegség kialakulása a fertőződéstől általában 2-8 hét, de 
ez lehet rövidebb 5 nap és hosszabb 200 napon túl is. Ez az 
időszak a lappangási idő. 

Megelőzés, védekezés:

Rendészeti intézkedésekkel, melyet az állategészségügyi 
törvény, törvényerejű rendeletek és végrehajtási utasítások 
tartalmaznak.(kutyák nyilvántartása, kóbor ebek befogása, 
kutyák kötelező évenkénti oltása, stb.)

Az erdei veszettség elleni védekezés a rókák számának 
gyérítésével nem volt túl eredményes. Újabban sokkal 
hatékonyabb csalétkekben (csirkefejben) rejtett élő vagy 
gyengített vírussal történő róka és vadon élő állatok immu-
nizálása repülőgépes kiszórással. A kezelt területet piros 
színű rókafejes plakáttal jelölik. Ez időszakban elrendelt 
ebzárlattal próbálják elérni, hogy a kiszórt csalétket ne a 
kutyák fogyasszák el.

Az utóbbi időben számos esetben fordult elő megyénk-
ben a veszettség, ezért fokozott odafigyeléssel, felelősség-
teljes állattartással védekezzünk ellene!  

    Dr. Sztankovics Gyula
    címzetes főállatorvos

Veszettség

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ
EBOLTÁS

2015. március 21-én (szombaton) 
8.00 - 9.30-ig Abonyi úton, a vásártéren

2015. március 21-én (szombaton) 
9.45 - 11.15-ig a Sportpálya előtt
2015. március 21-én (szombaton) 
11.30 - 12.30-ig a ZÖLD ABC előtt

Ára: 3500.- Ft/eb
Féreghajtó tabletta: 200.- Ft/db

Új oltási könyv kiállítása: 600.- Ft
Mikro chip beültetés: 3500.- Ft/eb

Mikro chip beültetés ebeknél állatorvosi rendelőben:
3500.- Ft/eb

Háznál: 
3500- Ft/eb + kiszállási költség

Állatorvos: Dr. Sztankovics Gyula
Rendelő: Tápiógyörgye, Táncsics u. 9.

Mobil: 06 70/ 212- 7370
Telefon: 06 53/ 383-664
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Háziorvos:
Dr. Komonyi Éva
Tel: 06 53/ 789-799,  06 30/ 576-4676
Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66.

Rendelési idő: 
Hétfő:  8:00-12:00 óráig
Kedd:  8:00-12:00 óráig
Szerda:  8:00-12:00 óráig
Csütörtök: 13:00-16:00 óráig
Péntek:  13:00-16:00 óráig

Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is az Orvosi Ren-
delő udvarán elhelyezett táblán látható!

Ügyelet:  

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

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

Házi gyermekorvos:
Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány u. 68.
Telefon: 06 20/ 530-5014

Rendelési idő: 

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

péntek:                11-12 Újszilvás
csütörtök:           11-12 Tápiógyörgye

Tanácsadásra (védőoltásra, szűrővizsgálatra), és a 
tápiógyörgyei délutáni rendelésre érkezőket  kizárólag az 

előzetes bejelentkezés során egyeztetett időpontban fogad-
juk. A várakozási idő csökkentése céljából a jövőben szeret-
nénk elérni, hogy a beteg gyerekek is előre egyeztetett idő-
re érkezzenek. Időpontot a 06 20 530 5014 telefonszámon, 
vagy személyesen kérjenek.

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

Dr Altsach Rita
Benedek Péter

Fogorvos:

Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt. (székhely: Szolnok, Vá-
rosmajor 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!

Szakrendelés: 

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

Magánrendelés: 

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

Fogorvosi ügyelet:  

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

2013. július 1-vel elindult Cegléden a CED-DENT 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.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:
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Cím:
CED-DENT FOGÁSZAT
2700 Cegléd
Szabadság tér 2.
 
telefon: 53/318-259
mobil: 30/978-4002

Terhességi Nőgyógyászat: 

Kizárólag gyerekágyas és állapotos nők részére!
Dr. Danis Dávid

Minden hó negyedik szerdáján 12.30-tól!

Védőnő és terhes-tanácsadás:

Kengyelné Agócs Marianna
Telefon: 06 70/ 324-3388

Rendelés:

Szerda:    13.00 – 16.00
Péntek :     8.00 – 10.00  Terhes tanácsadás  
    11.00 – 13.00  Orvossal tartott tanácsadás  
    13.00 – 15.00  Csecsemő tanácsadás

Gyógyszertár:

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

Polgármesteri Hivatal:

2768 Újszilvás, Szent István utca 6.
Központi telefonszám: 06-53/387-001; 
Titkársági fax: 06-53/587-519.

Központi e-mail cím: ujszilvaspolghiv@gmail.com
Weblap: www.ujszilvas.hu 

Ügyfélfogadási idő :

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

Hívható mellékek: 

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

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

Faluházában működő irodák:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.  

Községi Könyvtár és Faluháza:    
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

Antal Viktória (gyermekjóléti szolgálat):

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:  08.00 – 12.00
Kedd:  13.00 – 16.00
Szerda:  08.00 – 12.00    16.00 – 18.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek:  10.00 – 12.00
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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 fel-
adatot időarányosan felosztva Árva István, Hajnovics István 
és Vágány László látják el.

Falugazdász:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 
Falugazdász Iroda
Dudás László
Tel.: 06 30/ 387-0894 , 06 20/ 242-6532
        06 53/ 312-077 , 06 53/ 500-649
Ügyfélfogadás: 2014. május 21-től visszavonásig
Szerda:   8.00 – 12.00
az újszilvási Polgármesteri Hivatalban

Állatorvos:

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

Ellátó állatorvos:

Dr. Boldizsár János, 2700 Cegléd, Buzogány u. 2.  
Tel: 06-20/570-2348
Kizárólag csak a következő felsorolt okokból hívható: 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!



UPC 

Kábel TV, 
Internet, 
Telefon,

valamint csomagajánlatok
lakossági és céges ügyfelek 

részére.

Érdeklődni: 
Rigóné Marika 
06 30/214-6183


