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Első kézből...
Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat!

Ezúttal is első kézből szeretném tájékoztatni Önöket Új-
szilvás közéleti eseményeiről, döntéseiről és a lakosságot 
érintő témákról.

Először, örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Polgárőr 
Szervezet és az Önkormányzat közös pályázata eredménye-
képpen, megérkezett az új Suzuki Vitara járőrautó.

 

Ezzel a gyors és takarékos járművel a 24 órás mezőőri jár-
őrszolgálat és a polgárőr védelem tevékenysége még jobban 
megerősödik majd, valamint egyre tökéletesebben fog tud-
ni működni. Ezúton is láthatjuk azt, hogy az Önkormányzat 
folyamatosan próbálja fejleszteni ezt a szolgáltatást, ezért 
kérjük, hogy a mezőőri járulék és az erdővédelmi járulék 
megfizetését tartsák Önök is fontosnak, hiszen ezzel tud-
juk segíteni, hogy közbiztonságilag Újszilvás maradjon a 
legerősebb és a legbiztonságosabb települése a Ceglédi és a 
Nagykátai kistérségnek, melyet a bűnügyi statisztikák jelen-
leg egyértelműen bizonyítanak. Mindamellett el kell mon-
dani, hogy a közbiztonság megőrzésében a mezőőröknek 
nagyon sokat segít a körzeti megbízottal és a polgárőrökkel 
való szoros együttműködés. Fel szeretném hívni a Tisztelt 
Lakosság figyelmét, hogy bizalmukat továbbra is tartsák 
fenn mezőőreinkkel szemben, bátran eszközöljenek azonna-
li telefonhívást (30/529-5383), legyen az egyszerű kóbor eb 
esete, betöréses lopás, vagy akár súlyosabb bűncselekmény 
észlelése.

Arról is szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a Tanya-
gondnoki Szolgálat járműcseréje folyamatban van. Az 
elnyert jármű megrendelése megtörtént, s az várhatóan 1 
hónapon belül szolgálatba is állhat. Az Önkormányzat régi 
Renault Trafic Tanyagondnoki Szolgálat járműve értékesí-
tésre fog kerülni, melynek árából biztosítja majd az Önkor-

mányzat az új Ford Transit Custom 9 személyes kisbuszhoz 
a szükséges saját erőt.

Örömmel számolhatok be arról is Önöknek, hogy a csa-
tornahálózat építése és helyreállítása Újszilváson befejező-
dött és folyik a próbaüzem, illetve jelenleg a házi csatorna-
bekötések utolsó szakaszának bekötési munkálatai folynak. 
Összességében még egyszer ki szeretném emelni, hogy más 
településekhez képest Újszilváson rendkívül nagy mértékben 
és jó minőségben kerültek az utak helyreállításra. Nem kis 
eredményként említendő, hogy az Alkotmány utca beruhá-
zással érintett szakasza teljes szélességben új aszfaltszőnye-
get kapott. Az egyik sáv tekintetében a kivitelezőt köteleztük 
új aszfaltszőnyeg borítására, a másik utcasáv helyreállításá-
ra, valamint új aszfaltszőnyeggel történő ellátására, valamint 
a terelő vonalak és gyalogátkelő helyek újra festésére pedig 
Önkormányzatunk vállalt kötelezettséget, 13 millió Ft+ÁFA 
értékben. Mivel a falu gerincét, az Alkotmány utat minden 
ember használja Újszilváson, úgy gondolja Önkormány-
zatunk, hogy annak helyreállítása prioritást érdemel az út 
helyreállítások közül. Véleményem szerint az útszakasz jó 
minőségben épült meg, köszönhető ez annak is, hogy a mun-
ka során Önkormányzatunk szakmérnököt alkalmazott, aki 
folyamatosan ellenőrizte a helyreállítási munkálatokat. 

Még egy kicsit maradva a témánál, Önkormányzatunk 
augusztusi ülésén arról határozott, hogy fokozatosan le-
cseréli a település önkormányzati útjai mentén a kopott 
közlekedési táblákat. Már ehhez a programhoz kapcsolódott 
a két kereszteződésbe elhelyezett forgalomtechnikai tükör, 
valamint esztétikai területen a falufogadó táblák felújítása 
olvashatóbb táblafelülettel. A falufogadó táblák szakszerű 
felújításában végzett aktív és kreatív munkáját Bertók Mi-
hálynak, Vonnák Károlynak, valamint Csák Attilának ezen 
fórumon is megköszönjük. 
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Itt szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
a házilagos csatorna bekötések továbbra is ingyenesen tör-
ténhetnek meg abban az esetben, ha a lakos együttműködő, 
kéri és engedi ennek elvégzését, és fizetési hajlandóságot 
mutat. Amennyiben ez nem így történik, úgy saját költségén 
kell a lakosnak az ingatlanán a házilagos szakaszt bekötnie a 
későbbiekben. Kérem, minél többen használják ki az ingye-
nes bekötés lehetőségét! Ez ügyben kérem, keressék Vásár 
Ferenc kollégámat, aki amennyiben lehetőség van a rákötés-
re, azt elő fogja segíteni az Önök számára. 

Arról is szeretném Önöket tisztelettel tájékoztatni, hogy 
az új közétkeztetési törvénynek megfelelően indult meg 
szeptember 1-jétől a központi étkeztetés biztosítása. Önkor-
mányzatunk októbertől pedig dietetikust alkalmaz annak ér-
dekében, hogy a kiváló alapanyagból készült ételeink napi 
adagja, kalóriatartalma és minden egyéb tényezője megfe-
leljen a közétkeztetési törvénynek és a hozzá kapcsolódó 
jogszabályoknak. Számunkra is nagyon fontos, hogy mind 
minőségben, mind mennyiségben megfelelő ételt kapjanak 
az óvodás, iskolás gyermekeink, a két idősek otthonának 
lakói, valamint a vendég és a szociális étkeztetést igénybe 
vevő lakosság. Ez idáig is fontos volt, most viszont még pre-
cízebben, a jogszabálynak való teljes megfelelést biztosítjuk 
a szakember folyamatos jelenlétével. Amennyiben a közét-
keztetéssel –az étel minőségével, mennyiségével - valamely 
konkrét probléma merülne fel, úgy kérem azonnal forduljon 
a Polgármesteri Hivatalhoz, hiszen csak akkor vizsgálható ki 
és orvosolható a probléma gyorsan, ha idejében és közvetle-
nül kapjuk a jelzést!

A konyha működéséhez kapcsolódóan arról is örömmel 
tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy nagyon sok és 
nagyon nagy mennyiségű konyhakerti növényt, zöldséget 
sikerült megtermelnünk ebben az esztendőben. A START 
mintaprogram keretében rengeteg zöldséget, sárgarépát, 
hagymát, fokhagymát, paprikát, paradicsomot, borsót, stb. 
termesztettünk. A közmunkaprogram legnagyobb eredmé-
nyeképpen mintegy ezer csirkét neveltünk a konyha egész-
séges étkeztetéséhez, illetve közel 800 kg őrölt paprikát si-

került előállítanunk. A termesztett növényeknél törekedtünk 
arra is, hogy ne csak saját konyhánkon tudjuk felhasználni 
azokat, hanem lehetőség legyen az értékesítésükre is. Ennek 
kapcsán tisztelettel kell megemlítenem, hogy a helyi vágó-
híd és húsfeldolgozó üzem, nevezetesen a Szilváshús Kft. az 
őrölt, édes paprika nagy részét felvásárolja Önkormányza-
tunktól, amelyet ezúton is köszönünk.

Arról is szeretnék beszámolni Önöknek, hogy Önkor-
mányzatunk nevezett a Virágos Magyarországért környe-
zetszépítő versenybe, ahol az első szűrőn átment és jelölték 
több településsel együtt a fődíjra is. A második zsűrizés al-
kalmával a fő zsűri tagjai - mintegy hónapja -, újra meglá-
togatták településünket, mi pedig újra igyekeztünk a rendet, 
a tisztaságot és virágos kertjeinket bemutatni. A pályázatnak 
egyik hangsúlyos eleme, szempontja volt a templomkertek 
tisztasága, rendezettsége és az abban való közreműködés, 
amelyekben Önkormányzatunk hasonlóképpen igyekszik 
mélyebben részt venni. Sajnos a végeredményről jelen lap 
hasábjain nem tudunk tájékoztatást nyújtani, mivel a Virágos 
Magyarországért verseny díjátadó ünnepségére 2015. októ-
ber 21-én kerül sor Budapesten. 

Megindult a külső játszóeszközök, külső kondi eszközök 
telepítése a Sportcentrumnak a focipálya és teniszpálya 
közötti részén. Így, amikor Önök ezt az újságot olvassák, 
a fiatalok már használhatják ezeket az eszközöket, mellyel 
erősíthetik izmaikat, testüket ily módon is, nemcsak a belső 
konditerem gépeivel, felszereléseivel. Ajánljuk figyelmébe 
mindenkinek! Fontos tudni, hogy az eszközöket az intéz-
mény nyitvatartási idejében, csak 18 év felettiek használ-
hatják önállóan, a 18 év alattiak pedig szülői felügyelettel, 
vagy 18 év feletti kísérővel. Az  Újszilvásiak számára ezen 
eszközök használata ingyenes! 

Az uszoda építéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást 
szeretném adni Önöknek. Önkormányzatunk elvégezte az 
uszoda mintegy másfél hektáros területének előkészítését. 
A területen lévő geotermikus vezeték is áthelyezésre ke-
rült, mivel érintették a tervezett létesítmény alapterületét. 
A közművek lekötése folyamatban van és a kiviteli tervek 
is végstádiumba érkeztek. Mindemellett a Központi Sport 
Egyesület és az Önkormányzat a beruházáshoz szükséges 
rulírozó hitel kérelmét benyújtotta és várhatóan november 
1-jével megnyílhat ez a forrás, amely megelőlegezi a társa-
sági adó támogatásokat. Továbbra is keressük nagyerőkkel, 
azokat a cégeket az országban, akik társasági adójukkal 
tudják támogatni a vízilabda, az úszás sport célját szolgáló 
beruházásunkat! Lehet hogy pont Ön tud segíteni! Roko-
nával, főnökével, vagy bármely ismerősével!  Ugyanakkor 
el kell, hogy mondjam Önöknek, nagyon nehéz ekkora ösz-
szegű társasági adót összeszedni. Várhatóan a beruházáshoz 
szükséges társasági adót kormányzati segítség nélkül nem is 
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JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS
Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Újszilvás 
Község Önkormányzata 2015. szeptember 09-i testületi ülé-
sén döntést hozott arra vonatkozóan, hogy az idei évben is 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. 

A döntés értelmében Újszilvás Község Önkormányzata 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megbízott Embe-
ri Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve, az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoru-
ló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására, 
ezennel pályázatot hirdet 2015. évre, 

- felsőoktatási hallgatók részére a 2015/2016 tanév 
második, és a 2016/2017 tanév első félévére vonatkozóan 
(„A” típusú pályázat), 

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

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támo-
gatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három for-
rás szolgál: 

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

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támo-
gatás, (A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel ki-
egészítheti a települési önkormányzati forrásból fedezendő 
ösztöndíj összegét. 

(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
(3) Intézményi támogatás (Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma által nyújtott támogatás
(intézményi ösztöndíjrész, mely megegyezik az önkor-

mányzati támogatás mértékével, de a 2015. évi fordulóban 
max. 5.000.-Ft/fő/hó volt.)

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) 
Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag a tele-

pülési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelke-
zők részesülhetnek, mely tényt a pályázónak a lakcímkártyá-
jával igazolnia kell. 

"A" TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat il-
letékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallga-
tói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében 
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére 
eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallga-
tók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási in-
tézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj 
folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második 
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal 
rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást 
követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév második féléve 
és a 2016/2017. tanév első féléve).

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

hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első fél-
évéről. 

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

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

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

tudja összeszedni a település, ezért ehhez kértük két állam-
titkárnak és Földi László országgyűlési képviselő úrnak is a 
segítségét.  

Még egy  témában szeretném tájékoztatni Önöket, neve-
zetesen tisztelettel figyelmükbe ajánlom ezen  újság további 
hasábjain, az iskolai és óvodai híreket. Ezen beszámolókból 
is kiderül, hogy ettől a tanévtől a Községi Önkormányzat 

az óvodai és iskolai felhelyezett napelemek termeléséből 
származó  megtakarításait az intézményekben működő 
tevékenységek támogatására fordítja. Óvodában angol, 
zenebölcsi, stb, az iskolában a zeneművészetek oktatása, 
sportterületek bővítése, stb.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr. Petrányi Csaba
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szakvélemények másolata, 
- Kollégiumi és albérleti elhelyezés esetén nyilatko-

zat a fizetendő díj havi összegéről,
- Költségtérítéses finanszírozási forma esetén nyi-

latkozat az 1 félévi költségtérítés összegéről. 
d) A pályázóval egy háztartásban élők számáról nyi-

latkozat.
"B" TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat ille-

tékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások;
illetve

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatá-
si intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 

és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási in-
tézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017 tanévben először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányai-
kat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama: 3*10 hónap, azaz hat egymást 
követő tanulmányi félév (a 2016/2017 tanév a 2017/2018 
tanév és a 2018/2019 tanév.

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

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

kumentumok:
- A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban 

élők esetleges betegségére vonatkozóan orvosi igazolások, 
szakvélemények másolata.

3.) A pályázóval egy háztartásban élők számáról nyi-
latkozat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatá-

sos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogvi-

szonyban

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. november 09.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjról bővebb felvilágosítás kapható a  http://www.emet.
gov.hu (Bursa Hungarica) internet címen, illetve a polgár-
mesteri hivatal titkárságán.

Figyelem!!!!!

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egy-
szeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be 
az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelej-
tették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges 
a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel 
kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését 
és feltöltését követően, a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva az önkormányzat polgármesteri hivatalának 
titkárságán kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályá-
zat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meg-
határozott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. 
A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

Értesítem a Tisztelt temető látoga-
tókat, hogy a temető a Halottak napi 
ünnepek közeledtével meghosszabbí-
tott nyitva tartási idővel lesz látogat-

ható. A pontos nyitva tartási idő a Halottak napja hetében a 
temető bejáratánál lesz kifüggesztve.

Tájékoztatom a hozzátartozókat, hogy a sírhelyek haszná-
lata a kiváltás napjától számított 25 évre terjed. A sírhelyek 

újra kiváltását a polgármesteri hivatalban tehetik meg. Az 
újra nem váltott sírhelyek értékesítésre kerülnek.

Továbbá kérem Önöket, hogy a használaton kívüli sírkö-
veket szíveskedjenek a gyűjtőhelyre szállítani.

Tisztelettel: Penczi Ildikó
jegyző

Mindenszentek és halottak napja
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Újszilvás Község Önkormányzata állást hirdet
SZAKÁCS

munkakör betöltésére.
Várjuk olyan fiatal, megbízható álláskereső 

jelentkezését, aki szakács végzettséggel rendelkezik.
Munkavégzés helye:

2768 Újszilvás, Szent István u. 2.
Bérezés: A Munka törvénykönyve szerint.

Önéletrajzokat
- Postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2768 

Újszilvás, Szent István u. 6.) illetve
- Elektronikus úton, e-mail-ben az ujszilvaspolghiv@

gmail.com címre várunk.
A munkakörrel kapcsolatban további információt 

Dr. Petrányi Csaba polgármester nyújt
 06 53/ 387-001

Felhívás!
Felajánlásokat gyűjtünk szent képeink 

restaurálásához!

Önkormányzatunk mindig is fontosnak tartotta értékeink 
megóvását, megőrzését.

A tavalyi évben az újszilvási Parókia padlásán Attila 
atyával értékes kincsekre leltünk, melyet úgy gondoltunk, 
hogy nem szabad veszni hagynunk. 13 nagy méretű képet 
találtunk, melyek Jézus Krisztus szenvedéstörténetét ábrá-
zolják (stációképek). Mára kiderült, hogy a festmények na-
gyon régiek, ráadásul a 12. stáció, amelyen Krisztus meghal 
a kereszten hiányzik a sorozatból.

Önkormányzatunk felkeresett egy szakembert, Országh 
Borbálát, aki okleveles festő-restaurátor és megbízta őt a 
restaurálási munkálatok elvégzésével illetve a hiányzó stá-
ció elkészítésével.

Ezeknek a helyreállítási munkáknak az összege viszont 
több százezer forintba fog kerülni. Ezúton kérünk minden 
magánszemélyt, vállalkozót, segítse felajánlásával megte-
remteni ezt az összeget, hogy a 14 stáció kép végre elfog-
lalja méltó helyét a katolikus templom falain.

    Kovács Attila sk.  Dr. Petrányi Csaba sk.
          plébános            polgármester

Mustgáz - veszélyes is lehet a szüreti időszak!

Ha ősz, akkor szüret, ha szüret, akkor pedig kezdetét 
veszi a borkészítés is, amelynek jellemző veszélyforrása a 
gyakran emberéletet is követelő mustgáz. Évente körül-
belül egy tucatszor riasztják a tűzoltókat mustgáz miatt 
és sajnos nem múlik el év úgy, hogy valaki ne veszítené el 
az életét mustgáz okozta balesetben.

A mustgáz nem más, mint a must erjedése során kelet-
kező szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél 
másfélszer nehezebb, zárt térben a levegőt kiszorítva, a pad-
lótól fogva tölti fel a helyiséget. A közhiedelemmel ellentét-
ben ez a gáz nem mérgező, de mivel kiszorítja a levegőt, oxi-
génhiányos állapotba kerül, aki mustgázzal teli zárt helyen 
tartózkodik. Ez szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, vé-
gül pedig fulladásos halált okozhat.

A mustgázzal kapcsolatos pincebalesetek egy kis odafi-
gyeléssel megelőzhetőek. A borospincét üzemeltetők gon-
doskodjanak a pincék szellőztetéséről, a hordókat pedig, 
ha lehet, igyekezzenek nagy térben elszórva elhelyezni. A 

legjobb megoldás a balesetek megelőzésére a borospincékbe 
szén-dioxid-érzékelők telepítése.

Mindemellett alkalmazható a jól ismert gyertyás mód-
szer is, csak nem a közhiedelemben ismert változatban. Ha 
a pincében a szén-dioxid-koncentráció eléri a tíz százalékot, 
már eszméletvesztést, később pedig fulladásos halát okoz-
hat. A gyertyaláng ezzel szemben csak tizennégy százalékos 
mustgáz-koncentrációnál alszik ki. Ezért az égő gyertyát ne 
kézben tartva, hanem egy rúdhoz rögzítve, derékmagasság 
alatt tartva menjenek le a pincébe. Ha a gyertya lángja ki-
alszik, nincs elegendő oxigén a helyiségben, azonnal el kell 
hagyni a pincét, mert életveszélyes ott tartózkodni.

Mustgáz miatt bekövetkezett balesetnél kizárólag sűrített 
levegős légzőkészüléket viselő ember segítsen, mivel anél-
kül a segítő is áldozattá válhat. A különböző gázálarcok, gáz-
maszkok viselése nem nyújt védelmet. Veszély esetén hívja a 
katasztrófavédelmet a 105-ös segélyhívó számon!
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A fűtés is lehet veszélyes

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt je-
lenthet a készülék nem rendeltetésszerű használata, a 
szabálytalan kivitelezés, illetve a műszaki felülvizsgálat 
vagy ellenőrzés elmulasztása. Bár a hűvösebb időben 
egyre több otthonban kezdenek el fűteni, még nem késő a 
hivatalos fűtési szezon kezdete előtt szakemberrel ellen-
őriztetni a tüzelő-fűtőberendezéseket és az égéstermék-
elvezető rendszereket.

A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős 
anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzese-
tek alakulhatnak ki, de nem ritka a fizikai robbanás sem. Na-
gyobb eséllyel rakódik le káros anyag az olyan égéstermék-
elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem 
megfelelő tüzelőanyagot égetnek, az elzáródott kéményből 
pedig a káros anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszély-
források a megfelelő használattal teljesen kiküszöbölhetőek!

A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék vissza-

áramolhat, a tüzelő-fűtőberendezések meghibásodhatnak. 
A zárt térbe visszajutó gázok, így a szén-monoxid már ala-
csony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az 
ott tartózkodókra. A rosszul bekötött eszköz gyakrabban 
meghibásodhat, azt gyakrabban kell javítani és rövidebb idő 
alatt tönkremegy, ráadásul jóval több pénzt kell ráfordítani. 
Mindez megelőzhető, ha megfelelő minőségű termékeket 
vásárolunk, a tervezést és a kivitelezést pedig valódi szak-
ember végzi el!

A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a 
fűtési rendszer biztonságos működtetésének, hiszen időben 
kiderül, ha valamilyen karbantartási vagy javítási munkára 
van szükség. Ezt a munkát is minden esetben bízzuk szak-
emberre. A fűtési rendszer valamennyi elemét ellenőriztetni 
kell az előírás szerinti időszakonként.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

- Intézményünk a 2015 / 2016. nevelési évben a mai álla-
pot szerint 85 kisgyermek nevelését látja el, ami azt jelenti, 
hogy az engedélyezett létszám 85%-a kihasznált. 

- Idén 24 kiscsoportos korú gyermek kezdte el első óvo-
dai évét nálunk. 

- Sajátos nevelési igényű gyermekeink száma 3 fő.

- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyerekek száma 1 fő

- A 2015/2016. nevelési évtől az Óvodai Szülői Szervezet 
elnöki feladatait továbbra is Tóthné Sallai Viktória látja el.

- Az idei nevelési évtől Önkormányzatunk minden is-
kolába menő kisgyermeknek heti 1 alkalommal ingyenes 
angol nyelvi előkészítő foglalkozást biztosít. A foglalkozá-
sokat Dömők Szilvia tanárnő tartja. Továbbá október 12-től 
lehetőséget biztosított Fenntartónk arra, hogy több teljesen 

ingyenes foglalkozást indíthattunk be óvodánkban. Így az 
alábbi foglalkozásokat tartják heti rendszerességgel pedagó-
gusaink: zeneovi (Bencsikné Berzeviczi Zsuzsanna óvónő), 
játékos mozgásfejlesztés (Újvári Judit óvónő), kézműves 
foglalkozás (Szűcs Szabina óvónő).

- Óvodánk továbbra is részt vesz az Intézményi Bozsik 
programban Tóthné Morcsányi Krisztina és Kalász Rita óvó-
nők irányításával, mely heti rendszerességgel biztosít 24 kis-
gyermek számára plusz mozgást.

Hírek, információk:

Szeretném megköszönni az Újszilvási Széchenyi Alapít-
vány vezetőinek és kuratóriumi tagjainak, hogy felajánlották 
támogatásukat Óvodánknak és 110 ezer forintért Trambulint 
vásároltak gyermekeink számára. 

Pákozdi Tiborné

Köszönetnyilvánítás
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A szüret mindig is fontos és jeles eseménynek számított a 
régi emberek életében, hiszen ilyenkor tudták leszüretelni az 
egész éves munkájuk gyümölcsét. A szüret a falvakban még 
mindig kiemelt jelentőséggel bír. Ilyenkor összegyűlik a falu 
apraja-nagyja és együtt leszüretelik a gazdák szőlőjét. Ez a 
társas munka jó alkalom a beszélgetésekre, mulatozásokra, 
ismerkedésre. A házigazda étellel, itallal kínálja a szüretelő-
ket, akik a munka végeztével mustot vihetnek haza. 
Óvodánkban már régóta hagyomány, hogy a népi szokáso-
kat, jeles napokat rendszeresen megünnepeljük és feleleve-
nítjük, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat.

Így történt ez idén is, szeptember 23-án. Udvarunkat őszi 
díszbe öltöztettük, amihez a gyerekek és szüleik is nagy se-
gítséget nyújtottak a szép számmal gyűjtött termésekkel. 
Természetesen nem maradt el a Sutulás sem, melynek a 
„gyümölcsét”, a mustot mindenki kedvére fogyaszthatta. A 
jó hangulatról, a népi játékok, valamint az ovis gyerekek 
verses, dalos műsora mellett a Rozmaring Nyugdíja Klub 

tagjai gondoskodtak, akik nagyon szép őszi, szüreti nóta-
csokorral készültek, majd közös táncba hívták a gyerekeket. 
Együtt mulatott idős és fiatal! 
Ezúton is köszönjük nekik, hogy elfogadták meghívásunkat!
 A délelőtt folyamán a gyerekeket a játékok mellett gazda-
gon terített büfé várta, melyhez a csemegét, üdítőt a szülők 
biztosították.  A szüreti mulatsággal az őszi termények, gyü-
mölcsök betakarításának idényét zártuk le.  Köszönjük min-
den Kedves Szülőnek, aki ellátogatott rendezvényünkre és 
velünk együtt mulatott!!  

Bencsikné Berzeviczi Zsuzsanna
óvónő

Szüreti mulatság az Óvodában

Iskolánk eseményeit folyamatosan nyomon követhetik a: www.facebook.com/reformatusaltalanosiskola.ujszilvasi oldalon.

Tanórán kívüli foglalkozások az iskolában

Ősszel 45 gyermek kezdte meg zenei tanulmányait isko-
lánkban. Zongora, gitár és furulya tanszakon folynak a kép-
zések. A heti két hangszeres zeneórát szolfézs egészíti ki. 
Néptánc órák nemcsak délelőtt, hanem délután is vannak. 

Ezzel egy időben megkezdődött a színjátszó kör műkö-
dése is, amelyben hetente színjátszást és színpadi táncot is 
elsajátíthatnak az érdeklődők. A művészetoktatás támogatója 
a Községi Önkormányzat, aki a tandíj átvállalásával segíti a 
résztvevőket. 
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Környezetünk és egészségünk megóvása érdekében 
ez év októberében a tanulók ismét sokszínű, gazdag Zöld 
Programban vehettek részt. Kiemelt célként foglalkoztunk 
a Hungarikumok, különösen a helyi Hungarikumok megis-
mertetésével. 

A programok közt szerepelt:

 Zöld megnyitó, őszi versekkel, népdalokkal
 Újrahasznosítható és veszélyes anyagok gyűjtése (papír, 
kupak, elem, elektronikai hulladék, használt sütőolaj)
 Közlekedésbiztonsági előadások 
 Kerékpáros akadálypálya 
 Üzemlátogatások 
  o Aranykemence Pékség
  o Bertók Méhészet
  o Bolyhos pálinkafőzde
  o Napelem Park
  o PENG farm
  o Rugócenter 
  o SAGARO 
  o Szilváshús 
 Gyógy- és fűszernövények ültetése
 Egészségvédelmi nap 
  oDrogprevenciós előadás 
  oVendég előadók, különböző egészség 
  ügyi témákban.

 Kisállat kiállítás 
 Sportverseny
 Környezetvédelmi vetélkedő 
 Hungarikum Pályázat keretében
  o előadás 
  o interaktív játszóház
  o rajzpályázat
  o PPS pályázat

A változatos programok hozzájárultak a tanulók környezet- 
és egészségtudatos szemléletének, életmódjának kialakítá-
sához és Újszilvás kincseinek megismeréséhez. 

Az előadó művészet mellett lehetőség van különböző 
képzőművészeti technikák megismerésére és kipróbálására 
a kézműves szakkör foglalkozásain. 

Gazdag kínálattal indul a sportélet is – szintén önkor-
mányzati támogatással – hiszen a következő sportok közül 
választhatnak a mozogni vágyók: labdarúgás, asztali tenisz, 
kézilabda, birkózás, karate. Mindemellett gyógytorna áll 
rendelkezésére azoknak, akiknek valamilyen mozgásfejlesz-
tő korrekcióra van szüksége. 

Bízunk benne, hogy mindezzel hozzá tudunk járulni a 
tanulók sokoldalú fejlesztéséhez, a szabadidő hasznos eltöl-
téséhez, s reméljük a gyermekek is élnek ezekkel a lehető-
ségekkel. 

ÖKO-hetek az általános iskolában 
(október 7-21.)
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Ismét év vége felé járunk. Gyorsan telnek a hetek, a hó-
napok…mindig van valaminek a szezonja, mindig menni 
kell valahova. Azt mondják, a nyugdíjasoknak van a leg-
több idejük…hát ez ránk nem vonatkozik. Szinte nem telik 
el úgy hét, hogy ne vennénk részt valamilyen értekezleten 
vagy környékbeli nyugdíjas rendezvényen és ha épp itthon 
vagyunk, hát mi is tartunk bált, évfordulós találkozót vagy 
épp névnapokat, melyeken általában szép számmal gyűlünk 
össze. Idén is volt farsangi- és évfordulós bálunk is, melye-
ken több mint százan vettünk részt. Ezen felül aktívan részt 
veszünk a falu életében, ünnepségeken, megemlékezéseken.

Legutóbb október 1-én a Napfény Idősek Otthonában vol-
tunk idősek napja alkalmából, ahol verset mondtunk, szüreti 
dalokat énekeltünk a lakóknak, majd a végén velük együtt 
daloltunk el pár nótát és beszélgettünk. Ezúton is köszönjük 
szépen meghívásukat, reméljük jövőre is találkozunk.

2015-ben rengeteg fellépésünk is volt. Említésre mél-
tó, 2015. szeptember 24-i előadásunk, mikor is Budapestre 
mentünk a Láng Művelődési Házba, a Nyugdíjas Amatőr 
Művészeti Együttesek III. Országos Táncfesztiváljára, ahol 
Dzsingisz Kán táncunkkal kiváló elismerésben részesültünk.

Rendezvényeink előtt sokszor erőnket meghaladva dol-
gozunk, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy elképzeltük, és 
van, hogy táncokat, énekeket próbálunk órákig egy-egy al-
kalom előtt, de a végeredmény tartja bennünk a lelket, -egy 
kedves szó vendégeinktől, örömtől könnyes szemek, bíztatás 
a közönségtől-. Ezek az apró dolgok teszik szebbé minden-
napjainkat.

Kállai Lászlóné
klubvezető

Nyugdíjas Klubunk sosem unatkozik…
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KMB Hírek 

Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról 
szeretném tájékozatni a Tisztelt Lakosságot: 

Az idei év kezdete óta továbbra is folytatódik a térségün-
ket érintő 19. megyés fokozott ellenőrzés, melynek keretein 
belül a napi visszatérő rendőri jelenlétet továbbra is bizto-
sítjuk a község illetékességi területén. A fokozott ellenőr-
zések elsődleges célja a lakosságot legjobban irritáló, főleg 
vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása, valamint a 
térségen áthaladó gépjármű forgalom szűrése a fenti okra te-
kintettel. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi 
évben regisztrált alacsony bűnügyi szám az idei évben sem 
nőt, az a tavalyihoz képest is ez idáig csökkenő tendenciát 
mutat. Ez köszönhető az Önök segítő közreműködésének, 
tájékoztatásának, melyet ezúton ismételten meg szeretnék 
köszönni. A rendőrségi statisztikát elemezve megalapítható, 
hogy a jó együttműködésnek, gyors reagálásnak köszönhe-
tően a lakosságot érintő vagyonelleni bűncselekmények szá-
ma a lakosság létszámához képest elenyésző, az az elmúlt 
három évhez képest folyamatos csökkenést mutat. Ehhez 
hozzájárult, hogy minden esetben törekedtünk a késedelmet 
nem tűrő azonnalos rendőri intézkedések foganatosítására, 
melynek szinte minden esetben az elkövetők tettenérésére, 
elfogására, valamint velük szemben gyorsított eljárás meg-
indítására került sor.

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

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy idősek, nyugdí-
jasok számára tartott bűnmegelőzési előadás, mint minden 
évben, így idén is 2015.10.15-én 16 óra 15 perckor került 
megrendezésre a Faluháza klubhelyiségében. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni mindenkinek a részvételét, aki meg-
hallgatta előadásunkat.

Engedjék meg, hogy pár tanáccsal forduljak Önökhöz:

A téli időszakra tekintettel kérem Önöket, hogy a bal-
esetek megelőzése érdekében készítsék fel gépjárműveiket 
a fagyos, csúszós útviszonyoknak megfelelően, különös te-
kintettel a gumiabroncs, fékberendezés, és helyzetjelző te-
kintetében. Amennyiben rossz látási viszonyok mellett, esti 
órákban kerékpárral közlekednek, úgy a világító test (LÁM-
PA), fényvisszaverő felület (UV mellény) viselése az Önök 

érdeke, tekintettel arra, hogy ezen eszközök használatával 
láthatóvá válnak a közlekedésben résztvevő többi személy 
számára.

A téli időszakban amennyiben fát vásárolnak, és a fát 
nem a megszokott személytől, hanem olcsóbban más telepü-
lésekről rendelik, kérem Önöket, hogy feltétlenül mázsáltas-
sák le, és kérjenek helyesen kitöltött szállítólevelet, melyet 
a fuvarozó aláírásával ellenjegyez. Ez azért fontos, mert az 
olcsó mázsa árak mögött sokszor jóval kisebb kiszállított 
mennyiség áll, és ezen elkövetők az Önök jóhiszeműségét 
használják ki. Ha megfogadják ezen tanácsaimat megelőz-
hetjük, hogy Önökből balesetben részes, vagy csalás során 
sértett váljék.

Olvasói megkeresésre az elektromos kerékpárok vonat-
kozásában, azok felszerelésére, közlekedésére tekintettel az 
alábbi választ adom: Először érdemes tisztázni, hogy a ke-
rékpárokra és a segéd-motoros kerékpárokra vonatkozó sza-
bályok az elektromos kerékpárokra is érvényesek. Kerékpár 
ugyanis minden olyan két- vagy kerékpársávon háromkerekű 
jármű, amelyet egy vagy két személy emberi ereje, vagy leg-
feljebb 300 W teljesítményű elektromos motor hajt. Ebből 
következik, hogy az elektromos kerékpár is ide sorolható. A 
szabályok értelmében a kerékpár és az elektromos kerékpár 
pótülésén a 18. életévet betöltött vezető egy, tíz éven aluli 
gyermeket szállíthat. Biciklivel, elektromos kerékpárral a 
kerékpárúton, kerékpársávon, vagy a kerékpározásra alkal-
mas útpadkán, ezek hiányában szorosan az úttest jobb szé-
lén kell közlekedni. Lakott területen lévő olyan utakon, ahol 
az úttest kerékpáros közlekedésére alkalmatlan, biciklivel a 
gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb óránkénti 
10 kilométeres sebességgel a járdán is szabad közlekedni. 
Olyan útszakaszokon, ahol a kerékpárút, és a gyalogosút 
útburkolati jellel nincsen elválasztva a gyalogos forgalomra 
fokozott figyelemmel, az út jobb oldalán kell közlekedni. A 
kijelölt helyeken mind a két járművel legfeljebb 40 km/órás 
sebességgel lehet csak haladni, ezt a sebességhatárt annak is 
be kell tartania, aki lakott területen belül és kívül kerékpár-
úton közlekedik. Lakó-pihenő övezetben azonban 20 km/óra 
a sebességhatár. A KRESZ a láthatóság érdekében is szabá-
lyozza a biciklizést és az elektromos kerékpár használatát. 
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között előre fehér 
vagy kadmiumsárga, hátra piros fényt adó lámpákkal kell 
kivilágítani. A fenti járművekkel közlekedőnek - lakott terü-
leten kívül - akár a közúton, akár kerékpárúton közlekednek 
fényvisszaverő mellényt ajánlott viselni éjszaka és korláto-
zott láthatósági viszonyok esetében is. Elektromos kerékpá-
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ron, fejvédő, valamint végtag védő felszerelések használata 
nem kötelező, csak ajánlott.

Kérem Önöket, hogy amennyiben bejelentést vagy felje-
lentést kívánnak tenni, azt előzetes időpont egyeztetés cél-
jából a lap alján megadott telefonszámon tegyék, tekintettel 
arra, hogy szolgálati feladataim ellátása során nem minden 
nap tartózkodom a KMB irodán.

Az elmúlt időszak zárultával ismételten meg szeretném 
köszönni Árva István polgárőr vezetőnek, és valamennyi 
polgárőrnek, valamint a mezőőrségnek az áldozatkész, se-
gítő munkájukat, melynek során közös szolgálatunk óta, 
minden a falut érintő rendezvényen derekasan helytálltak, 

segítették a saját, valamint kollegáim munkáját. A közös szol-
gálatok, azok alkalmával végrehajtott elfogások, felderítések 
során, valamint a jó információáramlásnak is köszönhetően 
mindkét testület tagjaival csapatmunkában jól, és eredmé-
nyesen végezzük munkánkat.

Kégli Norbert

rendőr főtörzsőrmester

Elérhetőségem: 06 20/ 489-6714

KMB Iroda: 2768 Újszilvás, Szent István utca 4.

Tisztelt Ügyfeleink! Továbbra is várjuk projektötletei-
ket!

Egyre több kitöltött projekt adatlap érkezik munka-
szervezeti irodánkhoz, nő az érdeklődés a jövő LEADER 
pályázati lehetőségei iránt. A Helyi Fejlesztési Stratégia és 
a kapcsolódó LEADER pályázatok helyi tervezéséhez el-
engedhetetlen a projektötletek minél nagyobb számban tör-
ténő összegyűjtése. Projektterveik benyújtásával térségünk 
önkormányzatai, vállalkozói, civil szervezetei, magánsze-
mélyei most jelentősen befolyásolhatják az elkövetkezendő 
néhány év fejlesztési irányait, a források elosztási aránya-
it. Kérjük tehát partnereinket, felelősségteljesen vegyenek 
részt a tervezés ezen meghatározó szakaszában, küldjék be 
projektterveiket! Egyesületünk egyelőre nem jelölt ki pro-
jektbenyújtási határidőt, így továbbra is várjuk projektter-
veiket, azaz fejlesztési elképzeléseiket (2020-ig tervezve). 
A projekt adatlap formanyomtatvány megtalálható hon-
lapunkon (http://hajtacsapat.hu/hirek.html). A projektöt-
letek leadhatók személyesen munkaszervezeti irodánkban 

(Tápiószele, Bartók Béla út 20.), vagy beküldhetők elektro-
nikusan (hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu), illetve pos-
tai úton (HAJT-A Csapat Egyesület, 2766 Tápiószele, Bartók 
Béla út 20.).

A HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezeti irodájának 
ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő  8:30 – 12:30
Kedd  8:30 – 12:30

Szerda  8:00 – 18:00
Csütörtök  8:30 – 12:30

Péntek  8:30 – 12:30

hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu
Telefon: 06-53-787-908, 06-53-787-909

Fax: 06-53-787-912

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület

munkaszervezet-vezető

A HAJT-A Csapat Egyesület hírei

Újszilváson az Abonyi út, Nyárfa utca kereszteződésében 
összkomfortos családi ház 

(új fürdőszoba, WC, új konyha, 2 szoba, gázkonvektoros fűtés), 
garázzsal, 2500 m2 – es kerttel ELADÓ!

Irányár: 5 millió Ft
Érdeklődni: Hubai Jenőnél 06 30/ 235-8217

(Kölcsei u. 43.)
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Szeptemberben elkezdődött a Megye III-as felnőtt lab-
darúgó bajnokság, ahol a fiúk nagyon jól teljesítenek, a 15 
csapatos csoportban a 3. helyen állunk. Bízunk a hasonló jó 
folytatásban, hiszen jó az edzések látogatottsága, a jó sze-
repléshez pedig hozzájárulnak az újszilvási fiatalok, akik a 
meccsrutin megszerzésével egyre jobb teljesítményt nyújta-
nak és hozzájárulnak a csapat sikeres szerepléséhez.

Szeptember 1-től elkezdődött az utánpótlás korú labda-
rúgók képzése is, ahol mintegy 50 igazolt labdarúgó palánta 
oktatása folyik a különböző korcsoportokban.

A gyerekek részt vesznek a térségi Bozsik program tor-
náin, az U-15-ös csapat pedig szerepel a ¾ pályás bajnok-
ságban.

Az eddigi hagyományoknak megfelelően, Nagykáta, Tá-
piószentmárton és Tápiószecső mellett Újszilvás is helyet 
adott kettő Bozsik torna megrendezésének, október 10-én a 
11 és 13 évesek, valamint október 18-án a 7 és 9 évesek tér-
ségi versenyét rendeztük meg.

Amíg az idő jó, addig az edzések a focipályán, a rossz idő 
beálltával pedig a tornateremben folytatódnak majd. Ezúton 

szeretnénk megköszönni a szülők segítségét, akik az edzé-
sekre és a tornákra elhozzák a gyerekeket és részt vesznek a 
versenyeken, segítve ezzel a munkánkat. 

Továbbra is várjuk a sportolni vágyó lakosságot a Sport-
centrumban működő Kondicionáló- és fitneszterembe, 
ahol október 31-én nyílt napot tartunk, amikor is térítés-
mentesen kipróbálhatják a sporteszközöket.

A Sport Egyesület a jövőben lehetőséget biztosít a he-
lyi vállalkozásoknak, hogy elhelyezzék 1X2 m-es logójukat, 
hirdetésüket az elkészült új kerítésen, ami hozzájárulhat is-
mertségük és forgalmuk növekedéséhez.

Szeretnénk megköszönni a hazai szurkolók és a B közép 
bíztatását, akik mind a hazai és idegenbeli mérkőzéseken 
hozzájárulnak a csapat sikeréhez. 

Hajrá Újszilvás!

Ádám József
Újszilvás KSE elnök

Sport Egyesületi tájékoztató

Szétzúzott gépek, leharcolt katonák.
Elérkezett a pihenés ideje, egy jó ideig nem kell ver-

senyre készülnünk, motorokat szerelnünk és konditerembe 
járnunk. 2015. egy szempillantás alatt véget ért a motocross 
világban.  Nem a legjobb és nem is a legrosszabb, de minden 
nap a pályán egy jó nap. Így lehetne jellemezni az idei évet. 
Voltak eredményeink, amikre büszkék lehetünk és a csapat 
kitartása is példát mutathat sokak számára. Nem lehet meg-
írni ezt a cikket anélkül, hogy említést ne tennénk a kiváltó 
okokról. Az utóbbi években a magyar motocross változáso-
kon megy át és egész biztosan időre lesz szüksége (nem ke-
vésre), hogy kiforrja magát. Bárki, aki józanul gondolkodik, 
láthatja, hogy az egyik fő ok a szervezésben és az „irányítás-
ban” kereshető. De ez még csak a kezdet, mert hamarosan 
elérkezünk a butaság csúcsára…

Ami viszont minket illet: Tóth István, Tóth László, Ba-
logh Gábor, Kapcella László, Gavaldik Ferenc, Tóth Milán 
és Bartucz Dénes voltak, akik állták a sarat az egész év fo-
lyamán. 

Balogh Gábor eredménye a tömegsport kategóriában egy 
II. helyezés, valamint Tóth Milán Ácson futott I. helyezése 

érdemel külön tapsot az idei évben. 
Nem lehet véletlen, hogy ennyi ember országszerte ezt a 

sportot választja, nem lehet véletlen, hogy bárki, akit meg-
kérdezünk, ismer valakit, aki ezt választotta, és egész bizto-
san az sem véletlen, hogy az egyik legnagyobb sportcsatorna 
főműsor időben sugározza a MotoCross-világbajnokság ver-
senyeit. Egy azonban biztos: aki egyszer belekóstolt ebbe, az 
soha nem felejti el az ízét. 

Szóval hamarosan itt van 2016. Új szezon, tele lelkes 
versenyzőkkel és olyan emberekkel, akik előbb vagy utóbb, 
de megértik, miről szól a motocross és eljuttatják oda, ahol 
mindig is lennie kellett volna. 
Ez az, amit én kívánok nekik. 

ifj. Tóth József
titkár

Motocross Egyesületi tájékoztató
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Szép nyári nap..... Falunap

Egy igazán szép és valóban meleg, már-már mondhatni 
forró nyári napon, Augusztus 15-én, szombaton rendeztük 
meg településünk napját. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy évről-évre több főzni és fo-
cizni vágyó csapat jön ki már a délelőtti órákban a vásártér-
re. Persze a versenyszellem mindenkiben dolgozik, de ami 
a legfontosabb, hogy együtt vagyunk és nem is igazán a he-
lyezés számít, hanem, hogy a barátok, kollégák eltöltenek 
együtt egy jó kis napot és közben „csapatot építenek”. Mi 
pedig ezúton szeretnénk ezt Nekik megköszönni és bíztatni 
Őket, hogy hagyománnyá téve ez így is maradjon minden 
évben.

Külön köszönet két 
főzős csapatnak, neve-
zetesen a Tápió-mente 
„Egyetértésˇ” Vadásztár-
saságnak és a Rugócenter 
Kft-nek, hogy külön prog-
ramokkal (solymászbemu-
tatóval, trófeakiállítással és 
gyerekelőadással) színesí-
tették a napot.

A versenyek eredményeiről:

Kispályás foci versenyben 5 csapatból első helyen vég-
zett: a Ceglédi IPA 4 győzelemmel. A legtöbb gólt Telek Gá-
bor lőtte (számszerűen 8-at), a legjobb kapus Tóth László, a 
legjobb mezőnyjátékos pedig Kornyik László lett.

A főzőversenybe 16 csapat 18 étellel nevezett be. A kép-
zeletbeli dobogó legfelső fokán az Óvoda konyha dolgozói 
állhattak babgulyásukkal.

A két legfinomabb szilvás sütinek pedig a Rugócenter 
Szilvafáról jöttem költeménye (recept megtalálható a telepü-
lési honlapon!) , valamint a TT-TF Tölgyfa Kft. Csodapala-
csintája bizonyult.

A délelőtti órák mindig nagyon gyorsan eltelnek, utána 
a színpadon pezsdül fel az élet helyi és környékbeli fellépők 
előadásaitól. Idén sem volt ez másként, Kiss Zoltán kezdte 
a sort mulatós slágereivel, őt követték a Kerekerdő Óvoda 
gyerkőcei, a Dalma Dance Klub ügyes kis táncosai és a Roz-
maring Nyugdíjas Klub tagjai.

Nagy örömünkre el-
fogadta meghívásunkat 
szlovák testvértelepü-
lés jelöltünk, Slivník is. 
Slivnican folklór együt-
tesükkel bő fél órás mű-
sort adtak Nekünk, amit 
míg vártunk következő 
programunkra, közös 
tánccal koronáztak meg. 

Közben német barátaink sem tétlenkedtek, készletük ere-
jéig hagyományos német ételek kóstoltatásával és eladásával 
gyűjtöttek Óvodánk javára a nap folyamán.

Aztán 17.00 órától a járműveké volt a főszerep. Körülbe-
lül 300 mentőmotoros és motoros vonult be a Falunap hely-
színére, mentési bemutatójukat pedig a Ceglédi Katasztrófa-
védelem munkatársai és a Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók 
segítették.

 Ezúton is köszönjük Nekik ezt a színvonalas programot. 
Mi úgy gondoljuk, aki kijött és megnézte szimulációjukat, 
nem kis látványnak lehetett részese.

Késő délutánban járt már az idő, mikor kezdett elviselhe-
tővé válni a hőség, lassan megtelt a színpad előtti tér. Min-
denki sztárvendégünket, Kaczor Ferit várta, aki hatalmas bu-
lit csinált, bebizonyította, hogy nem hiába kedvelik annyian. 
Másik fő fellépőnk, Bereczki Zoltán sem okozott csalódást, 
ő is megtáncoltatta a közönséget. Két sztárvendégünk között 
pedig a Tápiómente Táncegyüttes jó egy órás előadásával 
bűvölt el bennünket.

Az estét a tűzijáték fényeivel és retró-mulatós diszkóval 
zártuk.

Kicsik és nagyok, mind megtalálhatták a Nekik való el-
foglaltságot a rendezvényen, az Aszalós Family hölgyeitől 
szebbnél-szebb festéseket lehetett kérni a gyermekek arcára, 
lehetett ugrálni trambulinban és ugrálóvárban, népi játékokat 
játszani, pónilovagolni, lovaskocsikázni.

Községi Önkormányzat
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Pár szóban az Augusztus 20-i ünnepségről

Mint minden évben, 2015. augusztus 20-án is megrende-
zésre került Államalapítás és Szent István napi ünnepségünk 
az újszilvási Faluházban.

A felcsendülő Himnusz dallamai után Földi László or-
szággyűlési képviselő mondott beszédet, melyet Csáki Zsó-
fia ünnepi verse, majd az új kenyér megszegése követett.

2015-ben, immár harmadik alkalommal csatlakoztunk a 
Legszebb Konyhakert programhoz. Idén összesen 10 la-
kos kertje vett részt a versenyben, melynek eredményét itt 
hirdette ki Dr. Petrányi Csaba polgármester és Boda András 
képviselő, akik helyi hungarikum csomagok és oklevelek 
ajándékozásával köszönték meg a díjazottaknak és a neve-
zőknek lelkiismeretes munkájukat, kertjükbe fektetett fára-
dozásaikat.

Legszebb Konyhakert – Újszilvás 2015. 
I. helyezett – Sinka Miklós
II. helyezett – Lesták Lászlóné
III. helyezett – Ladányiné Karai Erika

Különdíj – Gergelyfi-Besnyi Brigitta
Ezúton is gratulálunk Nekik!

A szózattal viszont nem ért véget ünnepségünk, az 
újszilvási Sportcentrumban folytattuk rendezvényünket, 
ahol az intézmény tetőzetén lévő napelemek átadására ke-
rült sor. A jelképes átadó szalagot Földi László országgyűlési 
képviselő mellett, Dr. Petrányi Csaba polgármester és Ádám 
József képviselő, az Újszilvási Központi Sport Egyesület el-
nöke vágta át, akik elmondták, hogy a napelemekkel megta-
karított kiadásokat a létesítmény további fejlesztésére fogják 
majd fordítani.

Községi Önkormányzat

Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon jártunk 
a Vajdahunyad várában

A Belügyminisztérium, illetve a területért felelős Közfog-
lalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság úgy ítélte 
meg, hogy mindazok, akik a közfoglalkoztatás rendszerében 
tevékenykednek, megdolgoztak azért, hogy megmutathas-
sák, miket teremtettek a különböző programoknak köszön-
hetően. A BM az idén első alkalommal országos rendezvényt 
szervezett október 2-3-án a Vajdahunyad várában Budapes-
ten, amelyet Pintér Sándor belügyminiszter nyitott meg.
A kiállításon az ország minden tájáról, összesen 110 telepü-
lés mutathatta be a közfoglalkoztatásban előállított portékáit, 
terményeit.
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Pest megyét mindössze két település képviselte, Újszilvás 
és Jászkarajenő, akik kimagasló példát mutattak a közfog-
lalkoztatás terén.
A két napos rendezvényen bemutathattuk az Önkormányzat 
közfoglalkoztatottjai által termelt zöldségeket, gyümölcsö-
ket, a már megőrölt fűszerpaprikánkat, képekkel illusztráltuk 
az állattenyésztésben elért eredményeinket, kenderültetvé-

nyünket, amivel egy igen színes kis standot tudtunk prezen-
tálni az érdeklődőknek.
A második nap végén pedig dr. Hoffmann Imre helyettes ál-
lamtitkár Úr egy emléklappal köszönte meg részvételünket, 
gratulált eredményeinkhez, és bíztatott minket a további si-
keres folytatásra.

Községi Önkormányzat

Újszilvási sikerek a Tápiófeszten

2015. szeptember 12-13-án került megrendezésre a Tápiófeszt, melynek a 
nagykátai Városi Piactér és környezete adott otthont, ahol a szervezők rengeteg 
programmal és sztárvendéggel várták a kedves látogatókat. 

A fesztiválon minden tápiómenti településnek lehetősége volt bemutatni egy 
szép leányát népviseletbe öltözve, ezzel benevezve őt az I. Tápiószépe válasz-
tásra.

Büszkén újságoljuk a kedves olvasóknak, hogy szép lányokban sem szen-
vedünk hiányt, hiszen Varga Dóra Tímea, aki Újszilvást képviselte ebben a 
versenyben III. helyezést ért el.

Ezúton is gratulálunk Neki és köszönjük, hogy képviselte településünket a 
rendezvényen.

Községi Önkormányzat

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ újszilvási területi irodájának Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítő Szolgálata KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉST SZERVEZ  (használt játékok, mesekönyvek, ruhák, stb.)
Célja: a településen szerényebb körülmények között élő gyermekek számára is örömtelibbé válhasson a szeretet ünnepe.

Gyűjtés helye:
FALUHÁZA (Szent István u. 4.)

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Antal Viktória és Gál Tünde – családgondozók

Közeleg a Karácsonyi vásár…
Újszilváson idén is megrendezésre kerül községi Karácsonyi vásárunk, melyet december 12-én, szombaton 

13.00 órától a szokásos helyszínen, a Polgármesteri Hivatal és a Faluháza közötti téren tartunk meg.
2015-ben is minden korosztálynak kedvező programokkal készülünk, külön gondolva az idősebbekre is.
Továbbá helyi vállalkozók termékei, óvodások, iskolások és segítőik, szakkörök által készített kézműves 

termékek között válogathatnak ünnepváró, családias hangulatban a kilátogatók.
Várunk mindenkit sok szeretettel!
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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
   VÁLTOZÁS!!! Péntek: 8:00-11:00 óráig

Tisztelt Olvasók!

Előző Krónikásunkban szerkesztési hiba miatt helytelenül lett feltüntetve 

a pénteki rendelési idő, melyből adódó kellemetlenségekért ezúton is 

elnézésüket kérjük.

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/A

Ideje:  hétköznaponként: 16:00-8:00 között, 
 hétvégenként és ünnepnapokon: 00:00-24:00-ig.

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

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

Rendelési idő: 
 hétfő: 8:00-11:00 Tápiógyörgye
 kedd: 8:00-11:00 Újszilvás 
 szerda: 8:00-11:00 Újszilvás 
 csütörtök: 8:00-11:00 Tápiógyörgye
 péntek: 8:00-11:00 Újszilvás 

Egészséges rendelés, tanácsadás:
  péntek: 11:00-12:00 Újszilvás
  csütörtök: 11:00-12:00 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, Városmajor 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 6600Faxszáma: 06/1/318 7014
----------------------------------------------------------
CED-DENT FOGÁSZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 
Teljes körű fogászati ellátás.
A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSKÖTELES.
Rendelés:
Hétfő-Péntek: 7:00 - 19:00
Szombat, Vasárnap: 10:00 - 14:00
Cím:
CED-DENT FOGÁSZAT
2700 Cegléd
Szabadság tér 2.
telefon: 53/318-259
mobil: 30/978-4002

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:
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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.
Telefon: 06 53/ 587-539

Polgármesteri Hivatal:
2768 Újszilvás, Szent István utca 6.
Központi telefonszám: 06-53/387-001; 
Titkársági fax: 06-53/587-519.
Központi e-mail cím: ujszilvaspolghiv@gmail.com
Weblap: www.ujszilvas.hu 

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

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. /16 mellék  Birinyiné Éder Edina
Járási ügysegéd /14 mellék Bodor Anita
Munkaügy /15 mellék  Siska Éva
Adóügy /18 mellék  Sándor Lászlóné
Anyakönyvezés /18 mellék Farkas Lászlóné
ÚJKOM Kft. 
műszaki csoport/16 mellék Miskolczi Lóránt
   06-30/598-2512
LEADER pályázatok, 
pályázatkezelés:/16 mellék Farkas Tibor

Ügyfélszolgálati Iroda (Szociális ügyek) 
 /27 mellék Kenderes Józsefné,Veres Mónika
Öregek Napközi Otthona /20 mellék
Általános Iskola /21 mellék illetve 06-53/387-019
Óvoda /22 mellék

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

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

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

Községi Könyvtár és Faluháza:
Telefon: 06-53 / 387-001 /17 mellék Magó Eszter
Nyitva tartás: Hétfőtől - péntekig: 09:00- 16:00.
eMagyarország: Hétfőtől - péntekig: 09:00 -16:00.

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és 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

Gál Tünde (családsegítő szolgálat):
Ügyfélfogadási idő:
Kedd: 08:00 -16:00.
Szerda: 08:00 -16:00.

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

Polgárőrség és Mezőőri Szolgálat:
Telefonszám: 06 30 / 529-5383
A nap 24 órájában a lakosságot érintő bűncselekmények ész-
lelésével kapcsolatosan, valamint kóbor és veszélyes ebek-
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kel, továbbá illegális szemétlerakással kapcsolatos operatív 
intézkedések okán is közvetlenül hívható! A feladatot idő-
arányosan felosztva Árva István, Hajnovics István és Vá-
gány 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!

Veszek!
Galambokat, baromfikat veszek!

Tel.: 06 30/ 711-2144




