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Első kézből…

Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Az ünnep jegyében nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! 

Újszilvás közéleti eseményeiről, döntéseiről, 
történéseiről szeretnék első kézből beszámolni 
Önöknek az utolsó Krónikás megjelenése óta. 

Az első hír, amit meg szeretnék osztani 
Önökkel, hogy ismételten nyert önkormányzatunk 
a tanyaprogram tekintetében két pályázatot. Az 
első pályázatnak köszönhetően 8 további közterü-
leti kamerával bővül a meglévő kamerarendszer, 
s a külterületek biztonsága. Ez azt jelenti, hogy a 
most meglévő 2 kamerának szerverére rákapcso-
lásra kerül a 8 új kamera is, s a körzeti megbízott 
irodájából mind a 10 kamera összességében látható 
lesz, ezáltal mind a körzeti megbízottnak, mind a 
mezőőrök számára egy áttekinthetőbb rálátást tud 
biztosítani a településre. A pályázat keretén belül 
rendszámleolvasó kategóriájú, erős minőségű ka-
merák kerülnek beszerzésre, melyek képei visz-
szanézhetőek lesznek. Ezekre a kamerákra mintegy 
4 millió forintot nyert önkormányzatunk és külte-
rületi kereszteződésekben helyezhetőek el a pályá-
zat szerint. 

A másik tanyaprogram keretében beadott 
pályázaton további mintegy 4 millió forintot nyert 
az önkormányzat. E pályázatnak köszönhetően 
olyan külterületi autóbusz megállóknál, ahol nin-
csen közvilágítás, valamint olyan külterületi ke-
reszteződéseknél, melyek veszélyes csomópontnak 
minősülnek, napelemes közvilágítási lámpatestek 
kerülnek elhelyezésre. Az önkormányzat úgy gon-
dolja, mind a két cél nagyon fontos. A külterületen 
élő lakosságnak is biztosítani kell azt a lehető leg-
nagyobb közbiztonságot, amely a pályázati eszkö-
zök felhelyezésével biztosan tovább javulhat majd. 

Önkormányzatunk a mezőgazdasági utak 
tekintetében pályázatot készít elő és január elején 
adja be - a testület döntésének megfelelően - a Ba-
bits Mihály utca, az Arany János utca, Iskola utca 
azon szakaszaira, amelyekre benyújtható a pályá-
zat. E három utca mellett a Dózsa György utca, 
Rozmaring utca valamint a Kertész út közötti ösz-

szekötő földútra is beadásra kerül a pályázat. A pá-
lyázat keretén belül aszfalt utat terveztetett meg az 
önkormányzat és ennek megvalósítására nyújt be 
pályázatot.

Folyamatban lévő beruházásainkról szeretném 
néhány szóban tájékoztatni Önöket:

Az uszoda beruházás szép tempóban folyik, még a 
téli időszakban is, hiszen az idő ezidáig engedte a 
munkálatokat. Az uszoda építésével párhuzamosan 
tésztaüzemet építünk a Kossuth utca 4. szám alatti 
ingatlanon, valamint egy hűtőházat nyert el ön-
kormányzatunk, 5 millió forint értékben, amely-
nek a telepítése megtörtént. Ennek a hűtőháznak a 
segítségével a megtermelt konyhakerti növények, 
gyümölcsök többlettmennyiségét le tudjuk majd 
hűteni, tárolni tudjuk és ezáltal hosszabb időszakra 
felhasználható lesz a többletmennyiség is. 

Az előző számban arról adtam hírt, hogy az ősho-
nos tyúk és pulyka program, - az építési engedély 
elhúzódása, valamint a keltető és bújtató gépek le-
gyártásának elhúzódása miatt - megakadt, felfüg-
gesztésre került. Most arról szeretném tájékoztatni 
Önöket, hogy a felfüggesztés után a program újra 
indul márciustól. Tehát azok, akik feliratkoztak ős-
honos baromfira, azok megkapják a tavaszi hóna-
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pokban az állatokat. Mindemellett új jelentkezőket 
is várunk a településről, akik szívesen tartanának 
őshonos állatokat. Ingyenesen kerülnek kihelye-
zésre a baromfik, mind az őshonos tyúkok, mind 
az őshonos pulykák esetében, s mindkettőt lehet 
igényelni a családoknak . Csak a tartását kell tudni 
ellenőrizni hagyni az önkormányzat hivatali mun-
katársának. 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 
önkormányzatunk a közmunkaprogramokban, 
valamint a Start mintaprogramokban történő 
elmúlt évek során nyújtott tevékenykedése, és 
teljesítménye alapján, a Belügyminisztérium 
kitüntetését kapta meg. 2016-ban egyedülállóan 
Pest megyéből Újszilvás Község Önkormányzata 
került jutalmazásra és kitüntetésre e témában. Nem 
csak oklevelet kapott önkormányzatunk, hanem 
kapott egy olyan lehetőséget is, amely alapján 5 
millió forint értékű tárgyi eszközt vásárolhat, az 
önkormányzati start mintaprogramok, a közfoglal-
koztatás, a mezőgazdasági tevékenységekhez kap-
csolódóan. 

Várhatóan önkormányzatunk ebből az 5 millió fo-
rintból 2017-ben egy 3,5 tonna alatti kisteherautót 
fog vásárolni, amelyet szinte minden ágazathoz 
praktikusan fel tud majd használni. Akár csak a ba-
romfitenyésztésünkhöz, az őshonos állataink takar-
mánybeszerzéséhez, de a paprika értékesítéséhez, a 
paprika őrlőbe történő szállításához, hanem egyéb 
területeken is nagyon jól fogja tudni hasznosítani 
ezt a kis autót. Nem beszélve arról, hogy építke-
zéseink során is hasznos lehet egy ilyen autónak a 
használata, önkormányzati területre. Arra kell töre-
kedni önkormányzatunknak, hogy tárgyi eszközök-
ben elérje azt megfelelő minőséget és sokféleséget, 

hogy amikor majd lecsökken a közfoglalkoztatás 
támogatása az állam részéről, akkor is tudjunk 
hasonló és piacképes tevékenységeket folytatni. 
Ezeknek az invesztícióknak, befektetéseknek ez a 
célja, az önkormányzati vagyonteremtés mellett. 

Arról is számot szeretnék adni, hogy az óvoda 
konyhafelújítása, fejlesztése (fűtés szerelés, vil-
lanyszerelés) megindult, az óvoda felső részén, 
amely egyrészt a konyhához tartozó egységeket 
tartalmazza, másrészt pedig az óvodához tartozó 
étkező kialakítását és teljessé tételét célozza. Az 
árajánlatok megerősítése folyik a konyhai eszkö-
zök, gépek tekintetében, úgy gondoljuk, hogy ta-
vaszra teljesen készen tud lenni a beruházás, és 
végre megfelelő komfortossággal használhatjuk, 
használhatják a gyerekek ezt az intézményt, és 
most már nem ott fognak aludni, ahol étkeznek is. 
Másrészt a konyha is felkészült lesz arra, hogy akár 
400 adag ételt is tudjon naponta megfőzni normál 
működése mellett.

Még a pályázatoknál maradva arról szeretném még 
tájékoztatni Önöket, hogy pályázatot nyújtott be 
önkormányzatunk vállalkozási övezet kialakításá-
ra. A naperőmű falu felőli oldalán 3,5 ha területet 
közművesíteni kíván az önkormányzat, erre pályá-
zatot nyújtott be a Versenyképes Közép-magyaror-
szági Operatív Programba (VEKOP). Ezzel meg-
teremtődhet egy-két új vállalkozás betelepülése, 
növelve a foglalkoztatottságot.

Nagy örömmel avattuk fel együtt december 10-én, 
szombaton 10 órakor a kistérség legnagyobb ma-
gyar zászlóját a körforgalomnál. Gergely Gábor 
kezdeményezésének köszönhetően - nagy összefo-
gással - épülhetett meg ez a zászlótartó a zászlóval, 
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ami impozáns kelléke tud lenni a nemzet attitűdnek 
településünkön. Úgy gondolom, hogy ezzel a nagy-
szerű ötlettel nagy köszönetet kell, hogy mondjunk 
a település nevében Gergely Gábornak, valamint 
a többi kivitelezést támogatónak: Forrainé Nagy 
Évának, Gergelyfi Gábornak, Lőrincz Zoltánnak, 
Nagy Jánosnak, Rédei Viktornak és Vonnák Ká-
rolynak.

Néhány személyi dologról szeretnék tájékoztatást 
adni Önöknek:

Egyrészt arról, hogy az élelmezésvezető Molnár 
Imréné Valika nyugdíjba ment. Ezúton is megkö-
szönjük a „köz”-ért, a településért végzett áldo-
zatos és megbízható munkáját, és nagyon boldog 
családi életet és nyugdíjas éveket kívánunk Neki. 
Egyben szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az új 
szakvégzett élelmezésvezetőnk, aki pályázat útján 
került kiválasztásra, Hercsényi Beáta. Fogadják Őt 
bizalommal, neki pedig jó munkát kívánunk. 

Arról is szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a fa-
lugazdász Dudás László ez év december végével 
nyugdíjba megy, ezért már ügyfélfogadást Ő sze-
mélyesen nem tart a hivatalban. Köszönjük Neki 
is az eddigi munkáját és jó nyugdíjas éveket kívá-
nunk számára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra január 01-jétől egy új falugazdászt jelöl ki arra, 
hogy minden héten, - lehetőleg a szerdai napon to-
vábbra is - tartson itt ügyfélfogadást Újszilváson. 
Ez mindenképpen biztosítva lesz, de az új falugaz-
dász személyét még nem tudjuk. 

Egy további változásról szeretnék még tájékozta-
tást adni. Az Általános Művelődési Központ veze-
tője Pákozdi Tiborné Andrea elment településünk-
ről és Cegléden pályázott meg egy új vezetői állást. 
Az elmúlt időszakban végzett munkáját, amelyben 
itt dolgozott önkormányzatunknál, óvodánkban, 
ÁMK-n belül, nagyon köszönjük, és kívánunk 
Neki mind családi életében, mind szakmaiságában 
boldog és sikeres éveket. Örülünk, hogy együtt 
dolgozhattunk Andreával.

Egyben köszöntöm az ÁMK új vezetőjét és egyben 
az új óvodavezetőt, aki november 01-jétől látja el 
feladatát, Légrádiné Tóth Mariannát. Ambíciója, 
helyben való lakása, szakmaisága és egyben hely-
beli születése garanciát biztosít arra, hogy további-
akban is nagyon jó kézben lesz az ÁMK és a Kere-
kerdő Óvoda vezetése. Kívánunk Neki is sok sikert 
és jó munkát.

Végül, de nem utolsó sorban örömmel tájékoztat-
hatom Önöket arról, hogy Kengyelné Agócs Ma-
riann védőnő december 01-től főállásban látja el a 
településünk védőnői feladatait. Ezidáig is alapos 
munkájáról adott tanúbizonyságot, a jövőben is fo-
gadjuk őt bizalommal Újszilváson.

Én nagyon nagy tisztelettel megköszönöm a 
figyelmüket és nagyon-nagyon Boldog, Békés, 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok és sikeres, 
egyben minél gazdagabb Boldog Új Esztendőt Kí-
vánok az egész település lakosságának.

Maradok tisztelettel: dr. Petrányi Csaba

TÁJÉKOZTATÁS
Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat keretében az önkormányzat által nyújtott támogatások összesített adatairól:

„A” típusú pályázatra (már felsőfokú ok-
tatási intézményben tanulmányokat folytató hall-
gatók részére) 7 darab pályázat érkezett be az ön-
kormányzatunkhoz, melyből a Képviselő-testület a 
2016. november 29-én megtartott ülésén, mind a 

7 pályázót támogatásban részesítette. A pályázat 
keretén belül a támogatott hallgatók részére az ösz-
töndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév második 
féléve és a 2017/2018. tanév első féléve)
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Az „A” típusú pályázók részére összesen megítélt 
támogatás havonta 24.000.-Ft., mely átlagosan 
3.428.-Ft/hó/pályázó támogatást jelent.  

„B” típusú pályázati felhívásra (az idei 
évben érettségizők, illetve felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek részére) sajnos 
az idei évben sem érkezett be pályázat. A pályázat 
keretén belül az önkormányzat a hallgatók részére 
3*10 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi 
félévre (2016/2017. tanév, a 2017/2018 tanév és a 
2018/2019. tanév) ítélhetett volna meg támogatást. 

A korábbi években odaítélt „B” típusú 
ösztöndíjak szociális rászorultságának felülvizs-

gálata szintén megtörtént a Képviselő-testület 
2016. november 29-i ülésén. A 2013. évi pályázati 
fordulóban támogatásban részesített két hallgató 
közül az egyik sajnálatos módon nem nyert felvé-
telt a felsőoktatási intézménybe, így részére az ösz-
töndíj folyósítása nem kezdődhetett meg, az Ő szo-
ciális rászorultságának felülvizsgálatára nem volt 
szükség. A másik hallgató esetében a testület meg-
állapította, hogy az ösztöndíj folyósítása továbbra 
is indokolt, tehát az részére a 2016/2017 tanévre is 
átutalásra kerül.    

A korábbi évben a „B” típusú pályázó részére, meg-
ítélt támogatás havonta 2.000.-Ft., mely átlagosan 
2.000.-Ft/hó/pályázó támogatást jelent.

2017. évi változás a gépjárműadóban

Változik a gépjárműadóról szóló  1991. évi LXXXII. törvény alapján, az adóalany halálát, illetve megszűnését 
követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a 
megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, aki/amely a haláleset 
vagy megszűnés napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó tulajdonosként szerepel, ennek hiányban 
pedig akit/amelyet az adóalany halálát, illetve megszűnését követően elsőként tulajdonosként bejegyeztek.
ADÓMENTESSÉG - Az egészségkárosodottak új csoportja mentesül 2017-től az alábbi-
ak szerint:
Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos 
mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban 
élő közeli hozzátartozó adóalany egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály 
szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépko-
csija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. 
Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után 
is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1–jén hatá-
lyos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal 
élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósá-
gi határozat másolatával igazolja.
Súlyos mozgáskorlátozott az a személy:

a) aki mozgásszervi fogyatékos, illetve halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékossá-
gai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékos, 

b) aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosult, mert mozgásszervi 
fogyatékos vagy többszörös és összetett betegségben szenvedő személy, akinek a többszörös és össze-
tett betegségei közül legalább egyik mozgásszervi fogyatékosság,

c) aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott: 
- mozgásszervi részkárosodása,
- idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,
- idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,
- alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodása miatt részkárosodása, vagy
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- az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján a fent említett 
két részkárosodás együttesen eléri, vagy meghaladja a 40%-ot, közlekedési  képessége a d4452, 
d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített és ezen állapota lega-
lább 3 éven keresztül fennáll.

Egyéb fogyatékossággal élő személy az a személy, aki fogyatékossági támogatásra az alábbiak alapján 
jogosult:

a.) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak 
vagy középsúlyosnak minősíthető,

b.) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és állapota 
tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére 
szorul, 

c.) halmozottan fogyatékos: 
- a fent említett fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van 
- hallásvesztése olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem ké-

pes és az a), c)-e) pontok valamelyikében megjelölt, valamint mozgásszervi fogyatékossága is van, illetve
d.) vakok személyi járadékában részesül
e.) Az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosult,

mert                   
- látási fogyatékos
- értelmi fogyatékos
- pervazív fejlődési zavarai vannak (gyermekkori autizmus)
- többszörösen összetett betegsége van, és ezek közül legalább az egyik a fent említett fogyatékos-

ságok egyike 
Szíves tájékoztatásul: 

Penczi Ildikó 
jegyző

Önkormányzati hírek
Szociális célú tűzifa támogatás 
Tisztelt Újszilvási Lakosok! 
Önkormányzatunk a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázat alapján, szociális tűzifa vásárlásához vissza nem 
térítendő támogatást kapott. Önkormányzatunknak a támogatás igénybevételéhez saját erőt kell biztosítani. A 
szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályaira vonatkozóan Önkormányzatunk megalkotta a 6 /2016. (XI. 
30.) számú rendeletét. 
A rendelet értelmében a szociálisan rászoruló lakás tulajdonosa vagy bérlője, a téli fűtéssel kapcsolatos kiadásainak 
viseléséhez 1 erdei m3 keménylombos tűzifa (szálban) támogatást kaphat. 
Az Önkormányzat vizsgálja a szociális rászorultságot, illetve a jövedelmi viszonyokat.
Szociális célú tűzifa adható annak a személynek vagy családnak, akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg:

- egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 250 %-át, (28.500.-Ft x 250 %, 2016-ban 71.250.-Ft), illetve

- kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
(28.500.-Ft x 150%, 2016-ban 42.750.-Ft)

A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez az,
aki aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában részesül,  vagy települési támogatásra jogosult, vagy halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, akinek családjában mozgáskorlátozott él és ezt hiteles dokumentummal 
igazolja.
 Kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a lakását tűzifával fűti, továbbá vállalja az életvitelszerűen lakott lakás, 
ház, udvar, kert, kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartását, valamint a lakás vagy ház higiénikus állapotát.
A kérelmeket a rendelkezésre álló szociális célú tűzifa készletének erejéig, de legkésőbb 2017. január 31. napjáig 
lehet benyújtani, a polgármesteri hivatal szociális irodájában, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. 
A megállapított tűzifa kiszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. 
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Újszilvás az ENERGY@SCHOOL projektben
Az Európai Unió Interreg Central Europe programja keretében meghirdetett „Energia Iskola” 
(ENERGY@SCHOOL) projektben Újszilvás Község Önkormányzata az ötödik alkalommal nyert 
el EU támogatást. Az EU projekt megkezdéséről december 09-én nyitókonferenciát tartottak az Új-
szilvási Faluházán.

Az Európai Unió 2.581.379,75 eurós támogatása 
segítségével 7 ország 12 pályázója – köztük két 
magyar partner, Szolnok és Újszilvás - készíthet az 
iskolák energiahatékonyságát támogató szakmai 
tanulmányokat, elemzéseket, oktató programokat, 
és mintaprojekteket, valamint oszthatja meg ta-
pasztalatait, bemutatva eddigi elért eredményeit. 
A projekt alapkoncepciója egy olyan okos, ener-
giatudatosan működő iskola, amely nemcsak az 
energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások 
alkalmazása útján, hanem a tanárok és a tanulók 

képzésével, energiatudatos viselkedésével is hoz-
zájárul az energiahatékonyság növeléséhez.

Újszilvás Község Önkormányzata rövid időn belül 
már az ötödik sikeres Európai Uniós pályázatot 
nyerte el. A község az elmúlt egy évtizedben a 
település méreteihez képest igen aktív fejlesztési 
tevékenységet folytat és számos, országosan 
is elismert, példa értékű programot kezdett az 
alternatív energiaforrások (nap és geotermikus 
energia) hasznosítása terén, amely példa értékű 
megoldásként szolgálhat Európa más országaiban 
is. Az „energia iskola” projekt segítségével Újszil-
vás - a nemzetközi kapcsolatai elmélyítése és a ta-
pasztalatcsere mellett - képes lesz jó példát mutat-
va, hatékonyan hozzájárulni a projekt sikeréhez és 
tovább folytatni fejlesztéseit. 

A három évet átfogó projekt nyitó találkozójára 
2016. szeptember 27-28-án Lugoban, Olaszor-
szágban került sor. Az újszilvási delegációt ott Dr. 
Petrányi Csaba polgármester vezette. 
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A nyitó konferencián az érintett újszilvási és a tápi-
ószőlősi iskolák tanárai és diákjai mellett, a projekt 
iránt érdeklődő helyi önkormányzati képviselők, 
önkormányzati dolgozók, helyi civil szervezetek, 
cégek, energetikával foglalkozó szakmai szerve-
zetek és a helyi lakosság képviselői is részt vet-
tek. A megnyitójában Dr. Petrányi Csaba Újszilvás 
Község polgármestere elmondta: „Fontos, hogy a 

fiatalok jó példákat lássanak, olyan mintákat, ame-
lyeket hittel és őszinte akarattal képesek is követ-
ni, képviselni. Ez a projekt abban is segítségünkre 
lesz, hogy megértsék, milyen értéke van az energia 
megtakarításnak, a tudatos, körültekintő energia-
felhasználásnak.”

További információk a projektről:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html 

http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/?q=interreg-projekt
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A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvet-
te a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy 
tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát 
változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. 
Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú vá-
rosok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavé-
delem szervezésében valósul meg a kéményseprés. 
A kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK), amely 
tevékenységét Megyei Kéményseprőipari Ellátási 
Csoportok révén végzi.

Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fű-
tési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján 
érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és 
zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén két-
évente, minden egyéb fűtőberendezés esetében 
évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, 
ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem minden-
hol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a 
postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott idő-
pontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, 
újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát 
a kéményseprő a második időpontban sem tudja 
elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon 
belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, ami-
kor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen 
egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már 
ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 fo-
rint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy 
átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófa-
védelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?

A sormunka magában foglalja a kémény és az ösz-
szekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-után-
pótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki 
berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá 
az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve 
ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő mű-

ködőképességének ellenőrzését is. A sormunkába 
nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka 
között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni 
kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?

Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést ren-
deljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az 
ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, 
azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell 
választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi 
hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. 
További információkat talál a http://kemenysep-
res.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a 
kéményt 

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol 
tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy 
a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a 
kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasz-
talna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. 
Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt 
fogad el.

Ki végzi a sormunkán felüli, kémény használat-
bavételével, műszaki felülvizsgálatával kapcso-
latos tevékenységet?

Amennyiben az épület a kéményseprőipari (ka-
tasztrófavédelmi) szerv által ellátott település terü-
letén van, természetes személy, vagy társasház, la-
kószövetkezet esetén a BM OKF GEK, ezen kívüli 
ingatlanok esetén olyan kéményseprőipari szolgál-
tató, aki a katasztrófavédelem nyilvántartásában 
szerepel.

A kéményseprőipari szolgáltatók országosan ösz-
szesített listája megtalálható a BM OKF honlapján.

A gazdálkodó szervezeteknél (természetes sze-
mély, társasház, vagy lakószövetkezet ingatlanán 
felül) a sormunkát is a kéményseprőipari szolgál-
tató – vagyis nem a kéményseprőipari (katasztrófa-
védelmi) szerv) – végzi.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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Óvodai  Hírek
Hírek, információk! 

Tisztelt Szülők!

2016. október 26-án 15 új taggal megalakult a 
Szülői Szervezet.  Egyhangúan megválasztot-
ták a vezetőséget. 

Elnök: Petróné Farkas Gabriella
Elnök helyettes, és pénztáros: Szikra Rita

Meghatározták saját feladataikat, elkészítették 
az éves programtervüket. Az elkövetkező idő-
szakra eredményes, kitartó munkát kívánunk 
Nekik!

Köszönjük a Koronás Cukor Ovi 2016 pá-
lyázatában való aktív részvételt. 760 db Ko-
ronás cukor logós papír gyűlt össze, amit 
beküldtünk. Nagy öröm számunkra, hogy 
a nyereményjáték nyertesi között lehetünk. 
Óvodánk nyereménye: 150.000 Ft-os Fair 
Play Trade Kft. vásárlási utalvány. A Szü-
lői Szervezet és az óvónők közös döntése 
alapján, játékvásárlásra használjuk fel. Ezzel 
emelve az óvodai karácsony fényét. Remél-
jük, sok örömet szerzünk gyermekeinknek!

2016. DECEMBERI PROGRAMJAINK: 

December 6. óvodai Mikulás ünnepség

December 7. Mikulás napi ünnepélyes zeneóra

December 20. Karácsonyi ünnepség

Az Óvoda zárva tart:

2016. december 27-től 2017. január 1-ig

/Nyitás: 2017. január 2. (hétfő)/

Figyelem!
Tavaszi szünet nincs az óvodánkban. A nyári 
takarítási szünet időpontjáról legkésőbb 2017. 
február 15-ig írásban értesítjük a szülőket.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak az 
újszilvási vállalkozóknak és magán személyeknek, akik 
2016-ban valamilyen formában segítették óvodánkat.

Támogatóink:

Bolyhos és Fia Bt. 
Bertók Méhészet
Lipák Gábor és Szikra Rita
Petróné Farkas Gabriella
Palásti Csilla
Csák Attila
Cser Gusztávné és Vidámparkja
Bíró István és Bíróné Fülöp Henrietta
Smányi Nikoletta
Somodi Renáta
Nyúzó Noémi
Bieber Judit
Filipcsei Erika

 Külön kiemelem az óvodánk fenntartóját, Újszil-
vás Község Önkormányzatát, ugyanis nap mint 
nap példásan gondoskodik intézményünk működé-
si feltételeiről. 
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Az év vége közeledtével magam és munkatársaim nevében  
Áldott Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és  

Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánok  
minden kedves olvasónak! 

Légrádiné Tóth Marianna
mb. óvodavezető

Megérkeztek a kicsik…

Az első találkozás az óvodával, annak személyi és 
tárgyi környezetével szinte minden kisgyerek ese-
tében alapvetően befolyásolja az óvodához fűződő 
későbbi kapcsolatát. A kicsik különböző érzelmek-
kel fogadhatják az óvodát, ebben az időszakban 
mindenfajta érzelmi megnyilvánulást természe-
tesnek kell tartani. Sok kisgyermek számára az 
első „valódi” közösségi élményt az óvoda jelenti. 
Társas tapasztalatokat 3 éves korára természetesen 

minden gyermek gyűjtögetett már. Ilyen élményt 
jelentenek a játszótéri hancúrozások, a barátok lá-
togatása stb. A közösségbe szoktatás során kiemel-
kedő cél, a gyermek az új környezetet és új szemé-
lyeket az elsődleges gondozó biztonságot nyújtó 
jelenlétben, fokozatosan tapasztalja meg. Célunk, 
hogy a kicsi megértse: az napi óvodai élet valójá-
ban egy ismétlődő ciklus, ami az anyuka távozásá-
val kezdődik és az ő visszatérésével ér véget. Az 



13

óvodakezdés nem csak a gyermeket, de a szülőket 
is megviseli. A szülőnek is el kell fogadnia az új 
helyzetet és elengedni a gyermeküket. Ha a kicsi 
azt látja, hogy a szülő sír, ott toporog a csoport-
szoba ajtajában és hosszúra nyújtja a búcsúzást, ő 
sem fog tudni megnyugodni. Bízni kell magában, 
gyermekében és az óvónőkben, akik a gyermekei-
kért vannak ott, és segítik az óvodai életet. Annak 
érdekében, hogy minél zökkenőmentesebb legyen 
a beszoktatás időszaka, már augusztusban minden 
kisgyermeket meglátogattunk otthonában, ismer-
kedtünk velük, megbeszéltük, hogy milyen jelet 
szeretnének választani maguknak. Ez a személyes, 
otthonukban történő beszélgetés kicsinek, szülő-
nek, óvónőnek is nagyon meghatározó. Itt beszél-
tük meg a szülőkkel, hogy milyen módjai vannak 
a beszoktatásnak, ők hogyan képzelik, tervezik. 
A mi ovinkban régóta az a szokás, hogy hetekre 
osztjuk be az új kicsik érkezését, hogy egy-egy 

kisgyerekre minél több idő jusson ezekben a ne-
héz napokban. Figyelembe vettük a szülők kérése-
it, volt, aki szeretett volna reggel kicsit ottmaradni 
gyermekével, volt, aki csak egy-két órára hagyta 
itt a kicsit és napról napra növelte az itt maradás 
idejét, de olyan is volt, és ez volt az általános, hogy 
ebéd után érkeztek a szülők a reggeli gyors, rövidre 
zárt búcsúzkodás után. Minden ember más és más 
személyiség, így a gyermekek is. Változó volt az 
elválás, elszakadás, csoportba indulás szinte min-
den kisgyermeknél, több-kevesebb pityergés után 
szinte bátran mondhatom, hogy a Süni csoportos 
kicsikék megszokták, szeretik az új életformát tá-
jékozódnak az óvodában többnyire bátran fordul-
nak már a máscsoportban dolgozó felnőttekhez is. 
Nagyon ügyesen hozzászoktak az október hónap-
ban bevezetett folyamatos tízóraihoz, érdeklődőek 
minden új kezdeményezésre.

Bencsikné Berzeviczi Zsuzsanna
óvodapedagógus

Konfliktus helyzetek az óvodában 

A gyermekek első konfliktusainak színtere az óvo-
da lehet.  Szülőként és óvodapedagógusként azt 
tapasztalom, hogy a kiscsoportos korú gyerme-
kek között sok a verekedés, harapás, köpködés, és 
a probléma helyzet. Főleg azoknál a gyermekek-
nél, akik konfliktusmentes környezetből érkeznek 
a közösségbe (pl: nincs testvérük). A gyermekek 
személyisége, vérmérséklete, családi környezete 
nagyon különbözik egymástól. A gyermek viselke-
dése függ a családban tanult viselkedési formáktól. 
De függ a gyermek aktuális testi-lelki állapotától, 
érzelmi életétől.  A közösségbe kerülő gyermek 
még nem elég érett szociálisan ahhoz, hogy pl. a 
játékeszközöket meg tudja osztani társaival. Ez 
pedig az esetek többségében összetűzéshez vezet. 
A kisgyermekkori probléma helyzetek megoldásá-
ban, nagy szerepe van a felnőttnek, az óvodában 
az óvodapedagógusnak. Bátran állíthatom, nagyon 

nehéz pedagógiai feladat. A felnőtt nem oldhatja 
meg a gyermekek közötti konfliktusokat, és fe-
leslegesen nem is avatkozhat a megoldásba. De 
szabadjára sem engedheti az összetűzést. Óvodás-
korban természetesen közbe kell lépni, de nem le-
hetünk „igazságosztók”. Ha otthon panaszkodik a 
gyermek, jelezzék a problémát az óvónőnek, hogy 
figyelni tudja az adott gyermek viselkedését. Úgy 
gondolom hosszú távon a konfliktusok megoldása 
csak erőszakmentesen képzelhető el. Az érintett 
szülőkkel való közös megbeszélés, a probléma 
együttes megoldása a cél. Kirívó esetekben pszi-
chológus bevonása is szükséges lehet. A konfliktu-
sok megoldásának képessége, egy hosszú érési és 
tanulási folyamat, amely a felnőttek részéről rend-
kívül nagy türelmet igényel. Reményeink szerint 
az óvodáskor végére, minden gyermek rendelkezni 
fog a megfelelő problémamegoldó képességgel.

Légrádiné Tóth Marianna
mb. óvodavezető
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Óvodai Szülői Munkaközösségi hírek
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a 
2016/2017-es óvodai nevelési évben a Szü-
lői Munkaközösség (továbbiakban SZMK) tag-
jai sorában személyi változások történtek. 
Az SZMK vezetői tisztségét ebben a nevelési évben 
Farkas Gabriella tölti be, illetve az SZMK vezető he-
lyettesi posztját Szikra Rita látja el.

Az SZMK tagjai továbbá:
Gönczölné Jansik Orsolya 
Hermányos Enikő 
Oláhné Vígh Mónika 
Tóth Zoltánné Tünde 
Somodi Renáta 
Sisáné Bárándi Mónika 
Filipcsei Erika 
Dömők Tünde 
Palásti Csilla 
Sallai Kinga 
Bencsikné Menkó Erika

Tervezett programjaink: 

Adventi karácsonyi vásár: 2016. december 10.

Farsangi mulatság: 2016. februárjában

Óvoda bál: 2016. márciusában

Az óvoda bál bevételét és támogatóink nagylelkű fel-
ajánlásainak összegét egy sószoba kialakítására sze-
retnénk fordítani, amely hozzájárulna gyermekeink 
egészségi állapotának megőrzéséhez és javításához.

Az óvoda működésével, programjaival, támogatásá-
val kapcsolatos észrevételeikkel vagy esetleges kér-
déseikkel forduljanak bizalommal az SZMK vezető-
ségéhez!

Bizalmukat előre is köszönjük:
Farkas Gabriella és Szikra Rita

Búcsú
„Elmenni akkor is nehéz, ha az ember egyébként akarja a dolgot.”  

John Green

Kedves Újszilvásiak!
Köszönettel tartozom Önöknek, köszönöm, hogy 
több, mint 6 évvel ezelőtt a szívükbe fogadtak és 
bizalmat adtak nekem. 
Hogy milyen volt az elmúlt évek munkássága, arra 
akkor derül fény, ha körbenézünk és sok olyan 
embert látunk magunk körül, akik szeretettel gon-
dolnak ránk.  A településen eltöltött idő számomra 
nem volt hiábavaló, hiszen rengeteg szép emlékkel 
gazdagodtam. 
Köszönettel tartozom a Polgármester Úrnak és 
Képviselő testületének, hogy rám bízták az Óvoda 
és az Idősek Otthona vezetését. Hálás feladat volt 
Újszilvásért tenni; a település legkisebbjeit és leg-
idősebbjeit támogatva, értük tevékenykedve. Öröm 
volt számomra alkalomadtán közelebb hozni őket 
egymáshoz, hisz sok közös programot szervezhet-
tem Kollégáim megvalósításával az évek alatt.  

Az óvodát a második otthonomnak tartottam, hisz 
rengeteg időt töltöttem itt. 
Köszönettel tartozom a volt Kollégáimnak, ami-
ért egy remek közösségben dolgozhattam az évek 
során, köztük igazi példaképre, sőt barátokra is 
leltem. Semmire sem jutottam volna a segítségük 
nélkül.  Kívánom, hogy továbbra is maradjon meg 
köztük ez a szoros kapocs, amellyel előrébb viszik 
intézményük színvonalát. Bízom benne, hogy ve-
zetésem alatt biztonságban érezték magukat. 
Köszönöm a Szülők kedvességét, bizalmát, melyet 
számtalan alkalommal mutattak felém. Jó érzéssel 
gondolok a sok őszinte kommunikációra, mellyel 
megtiszteltek engem. 
Örömmel gondolok vissza az itt töltött évekre, 
mely meghatározó időszak volt az életemben. 
Rengeteg tapasztalattal gazdagodtam, amelyet 
hasznosíthatok a továbbiakban. 

Kívánok Mindannyiuknak Áldott, Szeretetteljes Ünnepet!
Pákozdi Tiborné 

Andrea
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Advent az iskolában
Az adventi időszak a karácsony előtti negyedik 

vasárnappal veszi kezdetét, és karácsonyig tart. 
Elnevezése a latin „advent” szóból származik, 
melynek jelentése: eljövetel. Jézus eljövetelére 
várakozik gyermek és felnőtt egyaránt.  

Az adventi időszak egyben a karácsonyi előké-
szület ideje is. Adventi díszeket készítünk: koszo-
rút, naptárt, mely karácsonyig kis meglepetéseket 
rejteget a gyermekek számára.  
Iskolánkban is számos esemény jelzi az ünnep kö-
zeledtét. 

Egy pénteki reggelen, december 2-án meglepetés 
várta a gyerekeket. A Kárpátaljáról érkezett KRISZ 
együttes adott koncertet iskolánk tanulóinak. Cso-

dálatos zenéjükkel ámulatba ejtették a közönséget. 
Céljuk, hogy a fiatalok körében népszerűsítsék Is-
ten igéjét, a közös zenélés, zenehallgatás és ének-
tanulás segítségével. A nagy élményt adó koncert 
közös énekléssel ért véget. 

November utolsó vasárnapján intézményünk ta-
nulói közül a 2. osztályosok szolgáltak. Adventi 
verseket tanultak az alkalomra és adventi énekek is 
felcsendültek a templom falain belül. 

December 6-án gyermekeink énekétől zengett 
az aula. „Hull a pelyhes fehér hó” jól ismert dal-
lamával hívogatták a Mikulást. Nem hiába, hiszen 
hamarosan meg is jelent a kisdiákok nagy örömére. 
Nagy zsákjában sok-sok csomagot, ajándékot ho-
zott. Jó volt látni az örömet a gyermekarcokon. De 
nem csak a Mikulás ajándékozott. A 4. b osztályo-
sok műsorral köszöntötték őt. 

Karácsonyi dalok, forró tea, bejgli, ünnepi fé-
nyek, kézműves ajándékok és remek hangulat. Ez-
zel a pár szóval jellemezhető az idén is megrende-
zett karácsonyi vásár. Akárcsak az elmúlt években, 
iskolánk pedagógusai most is szebbnél szebb ter-
mékeket készítettek. Az árusítást iskolánk felsős 
diákjai végezték. Kínálatban nem volt hiány! 

Kisebb közösségek, az osztályok is készültek a 
karácsonyra. Tantermeiket kidíszítették, így is te-
remtve benne karácsonyi hangulatot. Ajándékot is 
készítettek, melyet otthon a karácsonyfa alá tehet-
nek. Mindig nagy izgalommal és örömmel várták 
az adventi naptár kis ajándékait. Az iskolai ünnep 
reggelén szépen megterített asztal várta őket. A kö-
zös éneklés, a versek a kis Jézus születéséről szól-
tak. Meghitt, családias pillanatok voltak ezek.
Áldott, békés ünnepeket kívánunk mindenkinek. 

Veres Tiborné 
tanítónő 
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Pénzügyi tudatosságra nevelés az iskolában
A körülöttünk gyorsan változó élet 
azt sugallja, hogy a gyerekek pénz-

ügyi nevelését már korán el kell 
kezdeni. Nagyban megkönnyítheti 
a csemeték dolgát a későbbiekben, 
ha fokozatosan nyernek bevezetést 
a pénz és pénzügyek világába, s 
már fiatal korukban megismerked-
nek az alapfogalmakkal. Ez első 
sorban a szülők feladata, de ma már 
az iskolában is sok mindent megta-
nulhatnak erről a lurkók. 

Ebbe a feladatba vágott bele a mi 
intézményünk is, amikor novem-
ber 14-én egy pénzügyi témanap 
keretében meghívtuk a Pénziránytű 
Alapítvány által támogatott Bank-
Velem elnevezésű Utazó Iskola 
programjának előadóit, hogy tart-
sanak játékos-oktató foglalkozást 
diákjainknak. Az egész iskolát 

megmozgató témanap során a gye-
rekek többek között megismerked-
hettek a kiadás-bevétel fogalmával, 
a tudatos költségtervezés alapvető 
lépéseivel, s tanulmányozhatták a 
forint bankjegyek biztonsági ele-
meit is. A szervezők nagyméretű 
térjátékokkal színesítették a tanulás 
folyamatát. Ezen kívül apró ajándé-
kokkal is kedveskedtek a feladatot 
sikerrel teljesítő gyermekeknek.

 Iskolánk fontosnak tartja, hogy 
felkészítse a gyerekeket a tudatos 
pénzügyi döntések meghozatalára, 
mely majd felnőttként vár rájuk, 
így programunkat terveink szerint 
folytatni fogjuk!

Dömök Szilvia 
programkoordinátor 

„Áldott az Úr, Izrael Istene, 
hogy meglátogatta népét,
és váltságot szerzett neki.”

Lukács 1,68-69.
Advent van: ismét és folyamatosan. A latin „ad-
ventus” szó jövetelt, eljövetelt jelent. Mi, keresz-
tyének, Jézus jövetelét várjuk: emlékezünk az első 
karácsonyra, Jézus testté lételére, de várjuk Jézus 
újra jövetelét is, amikor visszajön, és minden szem 
meglátja őt.
A református általános iskolában is adventot ün-
neplünk: ismét és folyamatosan. Már ötödik alka-
lommal gyújtottuk meg az első gyertyát az adven-

ti koszorún. Az adventi időszakban zenés reggeli 
áhítatokat tartunk: énekelünk, imádkozunk, Bibliát 
olvasunk.
Együtt vagyunk!
Istent dicsérjük együtt, közösen: diákok-tanárok, 
kicsik-nagyok, katolikusok-reformátusok!
Kívánom, hogy az együttlét öröme váljon valóra 
mindannyiunk szívében, adventi készülődésében, s 
majd karácsonyi ünneplésünkben.

Gulyásné Mucsinyi Anna
református hitoktató
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Iskolai Szülői Szervezet hírei
2016. december 10-én a szülői szervezetünk hagyományainkhoz híven részt vett a karácsonyi vásáron, aho-
vá sok szép ajándéktárgyakat készítettünk és finom süteményeket sütöttünk. Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani azon tagoknak, illetve magánszemélyeknek, akik a készülődésben részt vettek.

Idén is megrendezésre kerül a jótékonysági szilveszteri Bálunk az iskola javára. Sok szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!

Itt szeretnék köszönetet mondani minden kedves támogatónknak és egyben Békés, Boldog Karácsonyt és 
Boldog Új Esztendőt kívánni Nekik és a kedves olvasóknak.

Ladányiné Karai Erika
szülői szervezet vezető

„Ne a hóban, csillagokban
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem

a szívekben legyen Karácsony!”
/Szilágyi Domokos/

Ahogy a védőnő látja...

Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok

Amit az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról (státuszvizsgálatokról) tudni kell:

A korábbi évek gyakorlatától eltérően (óvodában történő szűrések), 2009. szeptembertől érvényes rende-
let szerint az életkorhoz kötött szűrővizsgálat a védőnői tanácsadóban történik a szülő jelenlétében.

A státuszvizsgálatokat a betegségek megelőzése és korai felismerése érdekében végezzük, meghatározott 
életkorban: 1 hónaposan, 3 hónaposan, 6 hónaposan és a betöltött 1 éves kortól minden évben, 6 éves 
korig. 

6 éves kortól (illetve 7 éves kortól, ha a gyermek akkor kerül az iskolába) az iskola védőnő készíti 
el az iskola orvossal együtt, meghatározott időközönként  az oktatási intézményben. Erről a vizsgá-
latról is kapnak a szülők értesítést, amelyet a gyermek oltási könyvében rögzít a védőnő.

A vizsgálatokat jogszabályoknak megfelelően (”A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehe-
tő betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgá-
latok igazolásáról szóló 51/1997. (XII.18.) NM rendelet „) kötelező elvégezni!

A szűrővizsgálatokon a részvétel kötelező - a gyermek szülője/ törvényes képviselője jelenlétében törté-
nik - a vizsgálat elmulasztása a gyermek elhanyagolásának számít és jogi úton kötelezhető a szűrővizs-
gálat pótlása. 

Miért kerül sor a vizsgálatokra?

A szűrővizsgálatok segítségével nyomon követhetik gyermekük fejlődését, egészségi állapotát, illetve, 
ami különösen fontos, megelőzhetünk komolyabb problémákat, betegségeket a korai felismerés által.
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Szülőként teljesebb képet kaphatnak gyermekük testi-lelki fejlődéséről szakemberek által. A státuszvizs-
gálat remek alkalom arra, hogy feltehessék esetleges aktuális kérdéseiket a gyermekkel kapcsolatosan. A 
vizsgálat során nem történik semmi fájdalmas, rövid időt vesz igénybe. 

Mit kell tennie a szülőnek?
A fent említett életkorokban a gyermek részére időpontot kell kérni a területileg illetékes védőnőtől, 

aki elvégzi a vizsgálatokat az erre megfelelő tanácsadó helységben.
A tanácsadáson az 1, 3, 6 hónapos, valamint 1, 2 éves gyermeknél súly, testhossz, fejkörfogat, mellkör-

fogat mérése és a fejlődésével kapcsolatos kérdőív kitöltése történik.
A 3, 4, 5, 6 éves gyerekeknél ezek a vizsgálatok kiegészülnek még a látás, hallás és vérnyomás mérésével.
Ezeket a szűréseket a gyermek háziorvossal párhuzamosan végezzük, de a védőnői státuszvizsgálat meg-

előzi az orvosi vizsgálatot.
A 6 éves gyerekek szűrővizsgálatát érdemes a 6 éves oltással egy időben végezni, ehhez kérjük, egyez-

tessenek időpontot a gyermekorvosukkal!
A fent leírtaknak megfelelőn kérjem a szülőket, hogy a gyermekük egészsége érdekében segítsék a 

védőnői munkámat az együttműködésükkel!
Időpontot a Védőnői Szolgáltnál kérhetnek a 70/3243388 telefonszámon, illetve személyesen a vé-
dőnőtől.

Várom Önöket szeretettel! 
Kengyelné Agócs Marianna

védőnő
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Szent Anna Karitász Csoport
A Tápiógyörgyén már régebb óta 
működő Katolikus Karitászhoz csat-
lakozva Újszilváson is megjelent 
ez a szervezet. A havonta érkező 
élelmiszereket a falu rászorulói-
nak, nagycsaládosainak, időseinek 
és szegényeinek osztjuk szét, ezzel 
segítve a megélhetésüket. A kapott 

adományok között készétel, konzervek, bébiételek 
is megtalálhatók, csakúgy, mint most, télen a me-
legebbnél melegebb ruhák.

A helyiek adományait is szívesen fogadjuk a plé-
bánián! Aki pedig úgy érzi, hogy szívesen segítené 
munkánkat Csákiné Tóth Zsuzsanna tagunknál je-
lezheti a következő telefonszámon: 06 30 839 5942

Tápiógyörgyei Szent Anna Karitász Csoport

Köszönetnyilvánítás
A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat Újszilvási Területi Irodájának családsegítő-
jeként, köszönetemet fejezem ki Újszilvás Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, 
valamint Váci Egyházmegyei Karitász Szent Anna Ka-
ritászcsoport munkatársainak, és a sok helyi magánsze-
mélynek az egész évben nyújtott támogatásukért, segít-
ségnyújtásukért. 

A felajánlások lehetővé tették az ellátottak életminősé-
gének javítását, az adományok nagy örömöt szereztek.

Tudom, hogy mindenki nehézségekkel küzd, de a to-
vábbiakban is várom olyan adakozó kedvű emberek 
támogatását, akik segíteni szeretnének rászoruló csalá-
dok életkörülményeinek megkönnyítésében. 

Ezúton kívánok Önöknek meghitt, békés karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog 2017-es 

esztendőt!
„Karácsonyi ajándék ötleteim:  
az ellenségednek megbocsátás,  

az ellenfelednek türelem,  
a barátodnak szeretet,  

a partnerednek szívesség,  
mindenkinek jóindulat,  

minden gyermeknek egy jó példa,  
magadnak tisztelet.”

Oren Arnold

Antal Viktória, családsegítő

Tájékoztató
Az  „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt 

újszilvási ingatlanhasználókat a

2017. I. negyedévi gyűjtési rendről.

Vegyes (kommunális) hulladékszállítás 
napja: Minden héten: HÉTFŐ
A hulladékgyűjtő járatok az év minden hétköznapra eső 
ünnepnapján változatlan munkarend szerint dolgoznak. 
Amennyiben a hulladékgyűjtés napja ünnepnapra esik, 
abban az esetben is helyezzék ki gyűjtőedényüket, mert a 
gyűjtőjárat a szokásos rend szerint szállítja el a kommu-
nális hulladékot!

Karácsonyfa gyűjtés napjai:
 2017.01.14. (szombat)

 2017.01.28. (szombat)
A zöldhulladék gyűjtést Társaságunk áprilistól- 
novemberig havi egy alkalommal végzi, melynek 
időpontjáról időben tájékoztatjuk a lakosságot! 

Újrahasznosítható csomagolási  
hulladékok gyűjtése:
 2017. január 16. (hétfő)

 2017. február 20. (hétfő)
 2017. március 20. (hétfő)

A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási 
hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton), 
- az eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rend-
szer szerint – a rendelkezésre bocsátott sárga színű 
műanyag zsákban keverten gyűjtheti és a fenti hulla-
dékgyűjtési napokon helyezheti ki reggel 07:00 óráig az 
ingatlana elé. 

Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati irodánk címe:  
2700 Cegléd, Pesti út 65.
Nyitva tartási idő: Hétfő:8.00-20.00-ig;  
Kedd-Csüt.:8.00-15.00-ig;  
Péntek:nincs ügyfélszolgálat
Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153  
Fax: 06 53/ 505-566
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
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KMB Hírek 
Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról szeretném tájékozatni a Tisztelt Lakosságot: 

Az idei év kezdetétől folytatódott a térségünket érintő fokozott ellenőrzés, melynek keretein 
belül a napi visszatérő rendőri jelenlétet továbbra is biztosítottuk az illetékességi területünkön. 
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. A 
fokozott ellenőrzés során kollegáimmal együtt törekszünk minden az idősek lakta utcákat is visszatérően ellenőrizni, 
tekintettel arra, hogy a környező településeken több alkalommal követtek el idősek sérelmére bűncselekményeket. A 
településünkön megszokott jó közbiztonság fenntartása érdekében, valamint ezen bűncselekményeket  megelőzendő 
a megnövelt  közterületen eltöltött szolgálati óraszámot továbbra is fenntartjuk,  melynek célja a ,,látható rendőrség” 
biztosítása ezen bűncselekmények megelőzése érdekében.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben regisztrált bűnügyi szám alapján megállapítható, hogy 
vagyon elleni bűncselekmény mértéke elenyésző, azok szinte minden esetben felderítésre kerültek, melyek elkövetői 
gyorsított eljárásban, vagy bíróság elé állítás alkalmazásával kaptak ítéletet, vagy várnak ítélethozatalra.

Ezen esetekben is elengedhetetlen volt az Önök segítő közreműködése, melyet ez úton is megszeretnék ismételten 
köszönni, mivel ezen elkövetők elszámoltatása a község lakóinak közös érdeke.

Ezúton engedjék meg, hogy az iskola kezdetével, pár tanáccsal, kéréssel forduljak Önökhöz:
    Az őszi időszak beköszöntével megnövekedett mind a kerékpáros, mind a gyalogos forgalom a főúton, valamint 

a település mellék útjain egyaránt, tekintettel arra, hogy az iskolások részére megkezdődött a tanítás. A megnöveke-
dett kerékpáros, valamint személyforgalom Önöktől nagyobb figyelmet, toleranciát igényel, kérem, hogy közlekedé-
sük során figyeljenek oda egymásra a balesetek megelőzése, elkerülése érdekében.

A településünkön az Iskola vonzáskörzetében a tanév folyamán visszatérő rendőri jelenlétre számíthatnak. Ké-
rem Önöket, hogy közlekedésük során az Iskola előtt kijelölt gyalogos átkelőhelynél legyenek körültekintőek, és 
biztosítsanak elsőbbséget a gyalogos forgalom számára.

    Kérem, hogy a téli időszak alkalmával vásárolni kívánt tűzifa esetén körültekintően járjanak el, mert sok 
esetben, az olcsóbb mázsa árak mögött kisebb kiszállított mennyisség áll, ezért minden esetben kérjenek helyesen 
kitöltött mázsa jegyet, vagy számlát, amelyet a kiszállító az aláírásával ellenjegyez, és szerepel rajta a cég, vagy 
kft bélyegzője. Amennyiben nem biztosak a kiszállított fa mennyiségében kérjenek utólagos mázsáltatást lerakodás 
előtt. Fontos tudni, hogy ehhez minden esetben joguk van, és amennyiben ezen kérésükért a fát szállító személy eláll 
az adás vételtől Önöket semmiféle költség nem terhelheti meg. Ha idegen, Önök által nem ismert személytől vásá-
rolnak fát, a számla mellett legyenek szívesek feljegyezni a kiszállító gépjármű rendszámát is, mivel csalás esetén ez 
nagyban megkönnyíti a későbbi bizonyítási eljárást hatóságomnál.

    Fontos, hogy a közlekedésük során használt kerékpár, vagy személygépjármű esetében készüljenek fel az év-
szaknak megfelelő időjárási viszontagságokra is. A kerékpárt éjszaka, vagy rossz látási viszonyok mellett szereljék 
fel világítással, valamint győződjenek meg az első és hátsó fékek állapotáról is, amennyiben szükséges végezzék el a 
megfelelő javításokat, hogy a kerékpározás során biztonságosan meg tudjanak állni. A személygépjárművük esetében 
ugyan ilyen fontos a jó műszaki állapot, és a gumiabroncs állapotának, profil mélységének az ellenőrzése, tekintettel 
arra, hogy a rossz, csúszós utakon megnövekszik a fékút, amely sok esetben a balesetek egyik kiváltó oka.

    Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát többször elhaladni a környéken, jegyezze fel a rendszámát vagy 
típusát, ismertetőjelét, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal, vagy hívja azonnal ingyenesen hívható telefonszá-
mainkat (107, 112), vagy a szolgálati mobiltelefonszámomat (lap alján).

Segítsék munkánkat, vigyázzanak magukra és értékeikre!

Végezetül engedjék meg, hogy Boldog Karácsonyt, és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánjak 
Önöknek, és családjuknak!

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

KMB Iroda: 2768 Újszilvás, Szent István utca 4. (Faluháza)
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Sport Egyesületi tájékoztató 2016.
Az év végéhez közeledve befejeződtek a felnőtt és az 
utánpótlás korú labdarúgó bajnokságok mérkőzései. A 
felnőtt csapatunk tisztes helytállással a 14 csapatos cso-
portban a 3 helyen várja a tavaszi folytatást. Az után-
pótlás bajnokságban az U-14-es csapatunk szintén a do-
bogó III. helyén várja a folytatást. Gratulálunk mindkét 
csapatnak a jó szerepléshez, ami erőt adhat a tavaszi jó 
folytatáshoz.
A Bozsik korosztályban versenyző gyerekek (mintegy 
30 labdarúgó) az idei évben korosztályváltáson estek át, 
azaz magasabb korcsoportban kell versenyezniük, ami-
be bele kell erősödni, fel kell gyorsulni, ami a tornák vé-
gére már sikerült és egyre jobb eredményekkel párosult 
a szereplésük. Jó a gyerekek edzéslátogatottsága is, így 
várhatóan a tavaszi tornákon még jobb mérkőzéseket 
fognak vívni.

Megragadva az alkalmat, szeretném megköszönni az 
U-11-es korosztály szüleinek segítségét, akik minden 
mérkőzésre elkísérik a gyerekeket, segítve ezzel a gyer-
mekek jó szereplését és az utazások lebonyolítását.

Az egyesület ez évben is rendezett 4 Bozsik tornát, ami-
re a következő évben is lesz lehetőség. Ez jó alkalom 
arra, hogy a szülők is részesei lehessenek gyermekeik 
szereplésének hazai környezetben és biztathassák őket 
a mérkőzések alatt.

Idén megrendezhettük még a Pest Megyei Labdarúgó 
Szövetség Szuperkupa döntőjét, ami nagyon jól sikerült 
és méltóképpen vitte el Újszilvás jó hírét a Megyében, 
ahol mindkét csapat (Dabas-Gyón FC és Tura VSK) és 
a mintegy 300 néző jól érezhette magát. A rendezvény-
ről készült fényképek és videók a Pest Megyei Labdarú-
gó Szövetség honlapján megtekinthetőek.
Visszatérő rendezvényként másodjára szerveztük meg 
a Pest Megyei Közútkezelő sportnapját, mintegy 300 fő 
részvételével, ami szintén jó hangulatúra sikeredett.
A Falunap alkalmával vendégül láttuk Szlovák testvér-
településünk, Slivník focicsapatát és barátságos mér-
kőzést játszottunk velük jó hangulatban, ami újszilvási 
győzelemmel zárult.

Beruházásainkról:
Tervezett beruházásaink jól haladnak. Elkészült egy 

20X40-es füves edzőpálya, ami el van látva automata 
öntözéssel. A jövőben még fel lesz szerelve labdafogó 
hálóval, kapukkal és tavasszal már az utánpótlás korú 
gyerekek birtokba is vehetik, aminek köszönhetően a 
centerpálya minősége jobban megőrizhető.

Várhatóan a jövő év elején TAO forrás és önkor-
mányzati önerő segítségével megvásárolhatunk egy 9 
személyes mikrobuszt, ami nagyban segíti az idegen-
beli mérkőzésekre való utazást s felnőtt és az utánpótlás 
korú labdarúgók esetén, ami sokszor egy időben kerül 
megrendezésre.

Vásárlásra kerül még egy nagy teljesítményű fűnyíró 
traktor, amihez tartozik egy fűszellőztető és egy műtrá-
gya szóró is, ami lehetővé teszi a minél jobb minőségű 
pálya biztosítását.

Szeretnék még szólni a B-közép ez évi biztatásáról 
is, ami egyre hangosabb és látványosabb és ez nagyban 
segíti a csapat jó szereplését, köszönjük Nekik! HAJRÁ 
SZILVÁS!

Szeretném megköszönni a vezetőség ez évi munká-
ját, ami nagyban hozzájárult a rendezvények sikeres le-
bonyolításához és a zökkenőmentes működéshez.

Köszönjük még Miskolczi „Lóci” töretlen és kitartó 
munkáját a felnőtt és utánpótlás korú csapataink élén.

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy a fejleszté-
sekhez biztosítja az önerőt és a működéshez szükséges 
forrásokat.

Ezúton szeretném megköszönni egyesületünk nevé-
ben a helyi vállalkozások eddigi és jövőbeli támogatá-
sát, sportolóink jó szereplését, és kívánok mindannyi-
juknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Évet!

Tisztelettel: Ádám József 
Újszilvás KSE elnök 
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Edzői tájékoztató
Véget értek a bajnokságok 2016/2017-es őszi szezonban. Most be szeretnék számolni az U14-es és a Fel-
nőtt csapatunk teljesítményéről. 

Az U14-es csapatunk a II. osztály délkeleti csoport-
jába kapott besorolást, ahol a nyolc csapat versenyzik a 
bajnoki pontokért.  Újszilvás csapata az őszi szezonban 
a harmadik helyezést érte el négy győzelemmel és két 
vereséggel, ami a pályán dőlt el, illetve egy vereséggel, 
ami a zöld asztalnál.  Az előttünk álló két csapattól - 
Tápiószele (3-2), Albertirsa (2-1) - a vereség fájó szá-
munkra, mert mindkét mérkőzésen óriási fölényben ját-

szottunk, csak a Fortuna nem volt velünk, így a bajnoki 
pontok az ellenfeleinkké lettek. Majd a tavaszi szezon-
ban elégtételt veszünk ellenük. A bajnokságban kitűzött 
cél a dobogó valamelyik fokának megszerzése, ezért a 
téli felkészülés nagyon fontos lesz a srácok számára. 
Sajnos a létszámunk kicsit kevés, mert 13-an vagyunk. 
Itt 8+1 fő játszik ¾-ed pályára. A csere lehetőség oda-
vissza lehetséges. Külön nem szeretnék játékost kiemel-
ni, mert mindenki érdeme ez a harmadik hely, de meg-
említeném Bilecz Károly-t, aki a góllövő lista harmadik 
helyezettje jelen pillanatban, és ha még értékesíthette 
volna többi lehetőségét is, még előrébb tartana. Most 
téli pihenőre vonulunk, pihennek a srácok, a felkészülés 
januárban fog megkezdődni, időjárástól függően, terem 
illetve kinti edzésekkel. Köszönöm a szülők hozzáállá-
sát, hogy engedték a srácok sportolását, és itt szeretném 
bíztatni őket, minél többen jöjjenek mérkőzésre, bíztas-
sák a srácokat, mert megérdemlik. 

Miskolczi Lóránt U14-es csapat edzője

Felnőtt csapatunk a Pest Megyei III. osztály közép B 
csoportjában kapott besorolást, ahol 14 alakulat küzd a 
bajnoki pontokért, a helyezésekért. Tavalyihoz képest 6 
új egyesülettel kellett felvenni a versenyt, ők ismeretle-
nek voltak számunkra. Kitűzött cél az első öt hely va-
lamelyikének megszerzése volt. Úgy gondolom, a har-
madik hely megszerzésével maximálisan teljesítettük 
a céljainkat. A 13 bajnoki mérkőzésen 9 győzelem, 2 
döntetlen, 2 vereség az elért eredményünk. A megszer-
zett 29 bajnoki pont mellett, 37 rúgott illetve 12 kapott 
gólt szereztünk. A kapott gólok számában a második he-
lyen vagyunk, mi kaptunk másodikként a legkevesebb 
gólt. Rúgott gólok számában, viszont csak az ötödikek 
vagyunk, itt tavasszal bizony javítanunk kell. A két ve-
reség közül a Monor II 4-0-ás vereség, egy fiatal MB III 
visszajátszó játékosokkal teletűzdelt alakulat ellen volt, 
az első bajnokin. Ha ez a mérkőzés a bajnokság közben 
zajlik le, akkor talán másképpen alakult volna. De majd 
tavasszal, az első fordulóban tudjuk, hogy mire kell szá-
mítanunk. Sülysáp II elleni vereségünk tipikus döntet-
len volt, itt belenyúltak a mérkőzésbe, ezért fájó az el-
vesztett pont, mert igazságtalannak érzem a játékvezető 

döntését, mikor jogtalan 11-essel veszítesz pontot. A 
két döntetlenünk a Tápióság ellenében 0-2-ről felállva a 
második félidőben nagyot footballozva, és ha egy kicsit 
tovább tart a mérkőzés a győzelmet is megszerezhettük 
volna. A Tápiószőlős ellen 0-0 igazi rangadó négyszáz 
néző előtt zajlott le. A szurkolótáborok fantasztikusak 
voltak. Az eldöntetlen igazságosnak mondható. Itt is ott 
is voltak lehetőségek, de kihasználatlanok maradtak. 
A táborok csatáját, viszont magasan az ÚJSZILVÁS 
ULTRAS nyerte! És itt szeretném megköszönni a tábor 
buzdítását, ami az egész szezon alatt fantasztikus volt, 
még idegenben is hazai pályát teremtettek nekünk. Még 
egyszer személy szerint is köszönöm nekik ezt. Vissza-
térve a csapatra gratulálok a fiúknak az eredményhez, 
úgy gondolom a maximumot hozták ki magukból, még 
ha egy kicsit döcögősen is ment a szekér. A keret 22-23 
főből tevődik össze, néha kellett kihagyni játékosokat, 
akik ezt a döntést elfogadták. De bebizonyosodott, hogy 
kell ez a létszám, mert volt, hogy úgy tudtunk összejön-
ni, hogy senki sem maradt ki a keretből. Én hiszem, az 
eredményességünk azon múlt, hogy minőségileg min-
dig tudtunk cserélni. Az idősebb és fiatalabb játékosok 
beépítésével ütőképes társaság alakult ki, ami remélem, 
hogy tavasszal is ugyanígy fog összeállni. Azt nem tu-
dom, hogy télen a játékos mozgás milyen lesz, de remé-
lem, mindenki marad a csapatnál és a csapat rendelke-
zésére fog állni. 
A tavasszal is ilyen jó teljesítményt szeretnénk nyújta-
ni, a dobogó valamelyik fokát szeretnénk megcélozni. 
Itt sem szeretnék játékost kiemelni, de a góllövő lista 
harmadik helyezettje 18 góllal Gyurcsik Szabolcs, ami 
természetesen a többi játékos érdeme is. Jelenleg a já-
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tékosok a megérdemelt pihenőjüket töltik, a felkészü-
lés január közepén indul időjárástól függően termi, il-
letve kinti edzésekkel. Megköszönném játékosaimnak 
a szezonban nyújtott jó teljesítményüket. Köszönöm 
a hozzátartozóknak, szülőknek, barátnőknek, felesé-
geknek a hozzáállásokat, mellyel segítették a csapat jó 
szereplését. Megköszönöm az utazásban mindig részt-
vevő, segítő Perjési, Bató és Szekeres családnak. Sze-
mély szerint köszönetet szeretnék mondani a sportért 
odaadó munkájáért Ádám József elnök úrnak, illetve 
kollégámnak, Boda Andrásnak, Terike néninek, illetve 

Miklós bácsinak, akiknek odaadó munkája részes eleme 
ennek a jó teljesítménynek. Orosz Istvánnak, aki min-
dig velünk volt és segítette csapatunkat. Köszönet az 
Önkormányzatnak a zavartalan működésért, a Bolyhos 
családnak, a Pékségnek és minden szponzornak, támo-
gatónknak, akik támogattak bennünket, hogy Újszilvás 
minél magasabban legyen jegyezve a football palettán. 
Végül kellemes ünnepeket, boldog áldott újévet kívá-
nok minden sportolónak, sportbarátnak, szurkolónak és 
újságolvasónak!

HAJRÁ ÚJSZILVÁS, HÚZZUK BE!
Miskolczi Lóránt felnőtt csapat edzője

Tápiómenti Íjász Központ
Vállaji Ottóné az Együttható Közösség-
formáló Egyesülettől riportot készített 

az újszilvási íjászokkal, Bíró Mihály-
lyal és Magyari Sándorral a Tápió-
menti Íjász Központ két vezetőjével, 
akik csapatukkal már a Falunapon 
nálunk is bemutatkoztak és megis-

mertették az érdeklődőkkel ezt a szép 
sportot.

A velük készült interjút, most itt közöljük Önökkel:
- Kérlek, mutassátok be a TÍK-et. Hogyan kezdő-

dött?
Sándor: - 2015 őszén találkoztunk mi ketten, Újszil-

váson. Misi már az idő tájt foglalkozott egy íjászpálya 
kialakításával. Nagyon tetszett a törekvése, mivel jóma-
gam már tíz éve íjászom, ezért munkált bennem a gon-
dolat, hogy Tápiószelén is jó lenne egy íjász egyesületet 
alapítani. Ezután sokat beszélgettünk az egyesületek 
létrehozásáról, úgy általában, és rájöttünk arra, hogy 
csupán egy-egy településre koncentráltan a térségünk-
ben nem lehet kellő számú érdeklődőt mozgósítani. 

Mihály: - Némi fejtörés után 2016 tavaszán, az egyik 
edzésre Sándor már kész koncepcióval érkezett. Meg-
volt a név: Tápiómenti Íjász Központ, és a logó is ké-
szen volt.

A közösség nevesítése óta, ezen a néven és ezzel a 
logóval indulunk a versenyeken.

- Hol tartotok most?
S: - Most ott tartunk, hogy sikerült a magyarorszá-

gi íjásztársadalom köztudatába bevinni a TÍK-et, mint 
brand-et, és ha bármilyen íjászrendezvényen megjele-
nünk, tudják, hogy kik vagyunk, és felismernek ben-
nünket a formaruhánkról.

M: - Az ország különböző helyszínein megrendezett 
versenyeken, bemutatókon veszünk részt, és gyakran 
kapunk meghívást különféle települési és civil szerve-
zeti rendezvényekre. 

S: - Ezeken az eseményeken nem csak bemutatókat 
tartunk, de lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az ér-
deklődők kipróbálják az íjászatot. Ilyen alkalmakkor, 

jellemzően annyian vannak, hogy reggeltől estig, meg-
állás nélkül tartjuk az oktatást.

- Visszatérve a versenyekre: milyen eredménnyel 
büszkélkedhettek?

M: - A TÍK színeiben idén 12 versenyen vettünk részt 
eddig, és büszkén mondhatjuk, hogy versenyzőink min-
den versenyen értek el dobogós helyezést. Sőt: Két ver-
senyen csapatunkból hárman is hoztak el érmeket. 

S: - Számszerűsítve idén a csapatunk összesen be-
gyűjtött: 8 harmadik, 9 második és 1 első helyezést. Te-
hát 12 versenyen összesen 18 érmet szereztünk.

- Tiszteletreméltó eredmények. Beszéljünk a táv-
lati terveitekről!

M: - Az újszilvási pálya kiépítése lassan befejeződik. 
Ehhez nagyban hozzájárult a RUGÓCENTER Kft 
földmunkagépes segítsége és egyéb támogatása, amit 
ezúton is köszönünk.

S: - Hamarosan Tápiószelén is elindításra kerül az íjá-
szati foglalkozás. Ugyanis néhány hete tápiószelei szü-
lők felkeresték központunkat, és felkértek bennünket, 
hogy tartsunk edzéseket itt is. Kérésükkel megkeresték 
az önkormányzatot is, hogy a Népkertben adjon helyet 
egy edzőpálya kialakításához. Pozitív hír, hogy a képvi-
selő testület egyhangúan támogatta a kezdeményezést. 
Így hamarosan sor kerül a tereprendezésre, azt követően 
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pedig elkezdődhetnek az edzések. 
- Kik csatlakozhatnak hozzátok? 
M: - Bárki jelentkezhet, de alsó korhatárnak a hato-

dik életév betöltését tartjuk célszerűnek. Az első néhány 
alkalomra, hogy kipróbálhassák az íjászatot, és elsajá-
títhassák az alapokat, biztosítjuk a felszerelést; és a ké-
sőbbiekben az eszközök kedvezményes megvásárlásá-

hoz is tudunk segítséget nyújtani. 
- Hogyan tudnak elérni benneteket az érdeklő-

dők?
S: - Elérhetőek vagyunk a Tápiómenti Íjász Központ 

facebook oldalán illetve a 06 30/ 904-2447 és a 06 70/ 
671-8637 telefonszámokon. 

- Munkátokhoz és versenyeitekhez sok sikert kívánok. Köszönöm a beszélgetést!
Vállaji Ottóné 

Natúrpark a Tápió-vidéken
Lakossági tájékoztató a Tápió Natúrpark kezdeményezésről 

2016. februárjában a Tápió Közalapítvány a helyi önkor-
mányzatokkal együttműködve elkezdte egy helyi natúr-
park létrehozásának tervezését, mely a Tápió-menti térség 
meghatározó projektje lehet a jövőben. Az elképzelés nem 
új keletű, hiszen már 2005-ben is megfogalmazódott ez a 
szándék, akkor még „ökotérség” néven, de sajnos azután 
sokáig háttérben maradt. A Natúrpark-projektet valameny-
nyi képviselő-testület támogatja Mendétől Újszilvásig, va-
lamint novemberben 3 térségi fórumon is egyeztettünk a 
helyi civilekkel, vállalkozókkal és szolgáltatókkal a jövő-
beni terveinkről. Azonban elöljáróban szeretnénk néhány 
gondolatot megosztani magáról a natúrparkokról, mert le-
het, hogy nem mindenki hallott még róluk.
A natúrparkok sokak által úgy ismertek, mint természeti 
és kulturális értékekben, látnivalókban gazdag kirándu-
lóhelyek, az ökoturizmus célpontjai, melyek az emberek 
felüdülését, kikapcsolódását szolgálják. Kívülről valóban 
ez látszik, de ennél sokkal többek is egyben, főként, ha az 
ott élők szemszögéből nézzük. 
Fontos leszögezni, hogy a natúrpark nem azonos a nemzeti 
parkkal és a Natura 2000 területekkel, hanem egy egészen 
más kategória. Alapvetően ez is terület alapú szerveződés, 
melynek magját értékes természeti területek alkotják, de 
sokkal inkább szól a helyi közösségek együttműködéséről, 
összefogásáról, melyek meg akarják őrizni természeti, táji 
és kulturális örökségüket, miközben azokat az ott élő em-
berek érdekében hasznosítják is. Egy alulról jövő kezde-
ményezés, amelynek éppúgy részesei az önkormányzatok, 

vállalkozások, civil szervezetek, mint a helyi termelők és 
az itt élő emberek. Egy, az egész tájra kiterjedő együtt-
működés a térség fejlesztése érdekében, egy ún. „szelíd” 
területfejlesztési modell.
Hazánkban már 9 bejegyezett natúrpark működik, me-
lyek közül talán az Írottkői Natúrpark a legismertebb, és a 
miénk mellett számos kezdeményezés van születőben or-
szágszerte. Térségünk természeti adottságai és kulturális 
értékei alapján és szakértők véleményét kikérve úgy gon-
doltuk, hogy ez számunkra is egy járható, a térség fejlődé-
sét és a gazdaság erősítését is segítő út lehet a Tápió-vidék 
fenntartható fejlesztése érdekében. 
A nyár folyamán megkezdtük a natúrpark cím elnyerésé-
hez szükséges háttértanulmány összeállítását, melyet be 
kell nyújtani a Földművelésügyi Minisztériumhoz. A ta-
nulmány elkészítéséhez az eddig megjelent térségi kiadvá-
nyok és az önkormányzatok adatszolgáltatóinak segítségé-
vel megpróbáltuk összegyűjteni jelenlegi adottságainkat, 
értékeinket, valamint meghatároztuk jövőbeni terveinket. 
Ehhez azonban nemcsak a hivatalok véleményét szeret-
nénk kikérni, hanem a lakosságét is, különösen azokét, 
akik leginkább aktív partnereink lesznek a rendszerben.
A natúrparkok fontos szereplői a működő civil szervezetek 
(hagyományőrzők, néptáncosok, faluszépítők, környezet- 
és természetvédők, lovasok, stb) a vendéglátók (éttermek, 
szállások), a bemutatóhelyek (múzeumok, tájházak), a he-
lyi termelők és termékeik (méz, lekvár, sajt, bor, pálinka, 
hús, zöldség, gyümölcs, pékáru, stb), a helyi kézművesek 
(fazekas, hímző, kosárfonó, fafaragó, szappankészítő, stb) 
és az egyéb turisztikai szolgáltatók (erdei iskola, tábor-
hely, lovarda, horgásztó, stb). Ezért az önkormányzatok 
mellett őket is megszólítottuk és a térségi fórumokon őket 
is bevontuk a tervezési folyamatokba. Aki netán nem jutott 
el ezekre, összefoglalónkat elolvashatja a www.hajtapart-
ja.hu/naturpark oldalon, valamint ugyanitt megtalálja a be-
kapcsolódáshoz szükséges űrlapot. A natúrpark kezdemé-
nyezés fejleményeiről ugyanitt olvashatnak, valamint friss 
híreinket a Tápió Natúrpark facebook oldalán követhetik. 
A honlapon folyamatosan közzétesszük részletekben a 
háttértanulmányt is, melyhez várjuk javaslataikat, kiegé-
szítéseiket és az esetleges korrekciókat az info@hajtapart-
ja.hu címre. Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Antalicz Csaba és Kun Szilárd



25

Évértékelő a
Ferzol Lemezmegmunkáló Kft-nél

Kedves Vásárlóim, Ismerőseim, Barátaim
és mindazok, akik látogatásaikkal olykor megtisztelték a Temetőkert Virágüzletemet!

„Az emlék olyan virág, amely nem hervad el soha,
eső nem tépi el, szél nem hordja tova,
gyűjtsél tehát csokorba, amennyit csak lehet,
a csokor közt őrizd meg az én emlékemet.”

Mély szomorúsággal, de az új kihívás izgalmával tájékoztatom Önöket arról, hogy életem több 
mint 15 éves szakasza véget ért. Bezártam hőn szeretett virágboltom. A legnehezebb napokban 
is erőt adtak dicsérő szavaik. Boldogságot találtam a munkámmal elégedett mosolyukban. 
Köszönöm, hogy megbíztak bennem, hogy részese lehettem életüknek, hogy munkámmal, 
ízlésemmel, kreativitásommal beköltözhettem otthonukba!

Szekeres Anikó

A FERZOL
Lemezmegmunkáló Kft 

nevében

Szeretetteljes Áldott Békés Karácsonyt 
és egészségben, sikerekben gazdag 

2017-es évet kívánunk minden 
Munkatársunknak és Újszilvás 

lakosainak! 
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„Díj a Sikeres Vállalkozásokért”

FERZOL 2016 – os év életképeiről

Pálinka fesztivál 2016 májusában

Duális képzés indítása

Csapatépítő tréning a vezetőknek 2016 nyarán

Családi nap 2016-ban

Nyílt nap a Ferzol Kft.-nél

Díjátadó
A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kezdeményezésére ala-
pított „Díj a Sikeres Vállalkozásokért” elismerés keretében a hónap kis- és középvállalkozása kategó-
riában, a szakmai zsűri javaslata alapján a 2016. szeptember díjazottjaként elismerésben részesült.
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Mikulás érkezik a FERZOL – hoz

Évzáró vacsora a FERZOL-nál (2015-ben)

Hajlító Robot Cella

Meleg Étkeztetés

Elindult a Facebook oldalunk 2016 év elején. 
Az alábbi linken láthatják és olvashatják az 
aktuális híreinket. https://www.facebook.com/
FERZOLKFT/

Megújult a Honlapunk ( www.ferzol.hu)

Itt is megtalálják híreinket és éppen aktuális ÁL-
LÁSLEHETŐSÉGEINKET!

Látogassanak fel bátran webes felületeinkre, 
ahol szívesen látjuk az érdeklődőket. FERZOL 
Kft. életéből még több képpel és bővebb leírás-
sal szolgálunk.

Képzéseink: Munkatársainknak belső tovább-
képzéseket biztosítunk az egyes területeken. 
Idén nyáron először OKJ-s targoncás végzettsé-
get, illetve porfestő végzettséget lehetett szerez-
ni egy belső képzésen.

Szépkorúak köszöntése
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia 
a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Ta-
nács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, rendeletet alkotott 
jubileumi köszöntésükről.
A Kormány a Magyar Köztársaság nevében köszönti a 90. a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyaror-
szágon bejelentett lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú szépkorú személyeket. 
A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár, amely teljesen független a szépkorú személy egyéb 
ellátásaitól.
A polgármester illetve a jegyző a szépkorú személlyel egyeztetett időpontban gondoskodik a személyes 
köszöntésről, és ennek keretében a jubileumi köszöntésről szóló okirat átadásáról. Ha a szépkorú személy 
személyes köszöntésre nem tart igényt, az okiratot postai úton küldik meg a részére.
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Újszilvás Önkormányzata idén 5 szépkorú személyt is köszönthetett a család kérésére:

és Fehér Józsefnét,akik 90. éle-
tévüket töltötték be,

illetve Boros Lajosnét, aki idén 
lett 95 éves.

Sok Boldog 
Születésnapot 

kívánunk 
nekik még 

nagyon sokáig!

Király Sándornét, Ocsenás Jánosnét, Táncos Jánosnét,

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek

2015. december 4-től 2016. december 5-ig

Szarvas Attila Ákos 
Kovács Adél   
Márkuly Szebasztián Roland 
Dézsi Bence   
Barkóczi Palmira  

Józsa Hanna   
Virág Róbert   
Kövecses Csenge  
Vonnák Bianka  
Orbán Róbert Márk  
Kiss Bella Zsenke  
Varga Zoltán   
Király Botond Róbert  
Kocsi Lénárd   
Nagy Dorina   
Petrányi Levente  

Balla Zsolt Gábor  
Szalai Milán   
Révai Beáta   
Király László   
Magyar Irisz Imola  
Bán Róbert   
Bán Norbert   
Balázs Léda Csilla  
Pásztor Máté   
Szabó Kornél   
Gratulálunk!
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Házasságkötések
2015. december 5-től 2016. december 5-ig

Simon András – Nádasdi Eszter
Michel Tibor – Visnyei Anett
Varga József – Tóth Tímea
Szalai Ádám – Veres Mónika
Király László – Lajkó Mónika
Dömök Roland – Miskolczi Andrea
Tarcsa Szilárd – Barkóczi Etelka
Nagy Zoltán – Kiss Zsanett
Juhász Zsolt – Filcsik Anna

Jónás Gábor György – Kiss Beáta
Szécsényi Attila – Juhai Nóra
Patay Bálint – Jansik Lilla
Császár Gáspár – Setény Mária
Zsinór József – Hegedüs Kinga
Balogh Gábor – Soltész Tímea
Szollár Tamás Árpád – Tamasi Andrea
Molnár László Gergely – Maróti Alexandra

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
2015. december 4-től 2016. december 5-ig

Pap Mihály
Szabados Tibor
Cseh Lászlóné Czédulás Erzsébet
Szili Imréné Szitár Rózsa
Tarr János
Vásár Ferenc
Bertók István
Szombati Mária
Lévai József
Demeter Sándor
Pádár János Béláné Krizsán Erzsébet
Varga Árpádné Bagi Aranka Mária
Dömők Józsefné Ozsváth Erzsébet
Nagy Gyula
Szlimák György
Tóth Istvánné Kovács Ilona
Gulyás Sándorné Tóth Ilona
Ábrahám Sándorné Szekeres Mária
Józsa Mihályné Simon Gizella
Bajár István Jánosné Farkas Mária

Bajár István János
Deák Ferencné Tánczos Erzsébet
György János
Borsányi Jánosné Szelezsán Kornélia
Bezzeg Pálné Lévai Erzsébet
Kazinczi József
Simon András
Simon Andrásné Molnár Mária
Lesták József
Balázs Flóriánné Siska Mária
Józsa László
Dömők Ferencné Gulyás Margit
Tóth Józsefné Kovács Erzsébet
Juhász Miklós
Bencsics Gyula Ignác
Morcsányi Sándor Ferencné Naggyőr Irén
Varga Mihály Jánosné Pintér Margit
Varró László Joákim
Bugyi Józsefné Csuka Mária

Őszinte részvétünk!
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Gyász köszönet:

 „Lelked, mint fehér galamb, csendesen mesz-
szire szállt.

Hiába keresünk, könnyes szemünk soha nem talál.
Várunk, de már nem jöhetsz,

olyan messzire mentél, ahonnan visszaút nem vezet.

Csillag volt mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
számunkra te sosem leszel halott,

örökké élni fogsz, akár a csillagok.”

Fájó szívvel emlékezünk

Veres Ferenc halálának 
10. évfordulójára

Hű, szerető élettársa Szűcs Istvánné

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunk:

DÖMŐK JÓZSEFNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban 

osztoztak.

Köszönjük Szőkéné Piroskának és a  
Holló és Társa Kft. temetkezési szolgálat 

tiszteletteljes szolgáltatását.

A gyászoló család

„Istenem súgd meg Nekik halkan,
lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam.

Álmomban keressen meg engem,
még egyszer hadd lássam, hadd öleljem.
Nem szólnék róla, miért gyötör a bánat,
csak hadd lássam még egyszer a drága,  

szép fiaimat.
Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom,

súgd meg Nekik halkan, Én minden nap vá-
rom!”

Tóth Ferencre, Tóth Zoltánra 
és Tóth Sándorra 

emlékezünk.

ÚJSZILVÁSI KRÓNIKÁS
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Újszilvás

Felelős kiadó:
dr. Petrányi Csaba polgármester

Megjelenik 1100 példányban
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:

Háziorvos:
Dr. Komonyi Éva 
Tel: 06 53/ 789-799, 06 30/ 576-4676 
Fax: 06 53/ 788-944 
E-mail: rendelo.ujszilvas@gmail.com 
Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66. (Fsz. 2)
Rendelési idő: 
Hétfő:   8:00-12:00  
Kedd:   8:00-12:00  
Szerda:  8:00-12:00  
Csütörtök:  13:00-16:00  
Péntek:  8:00-11:00 
Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is az Orvosi 
Rendelő udvarán elhelyezett táblán látható!

Ügyelet: 
Telefonszám: 06 29/ 440-074 
Helye: Tápiószele, Jókai u. 1/a. 
Ideje: hétköznaponként: 16:00-8:00 között, hétvégen-
ként és ünnepnapokon: 00:00-24:00-ig.

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

Házi gyermekorvos:
Dr. Altsach Rita
Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány u. 68. 
Telefon: 06 20/ 530-5014
Rendelési idő: 
Hétfő:                8:00 – 11:00 Tápiógyörgye
Kedd:                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: 
Tanácsadásra (védőoltásra, szűrővizsgálatra),   kizáró-
lag  előzetes bejelentkezés során egyeztetett időpontban 
fogadjuk. A várakozási idő csökkentése céljából a jövő-
ben szeretnénk elérni, hogy a beteg gyerekek is előre 
egyeztetett időre érkezzenek. Időpontot a 06 20/ 530-
5014-es telefonszámon, vagy személyesen kérjenek.
Naprakész információk:
http://draltsachrita.hu/ 
Fogorvos:
Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt. (székhely: Szolnok, 

Városmajor út 54. 3 em. 11.) 
Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66. Egészségház, 
Fogorvosi rendelő. 
Bejelentkezés: 06 30/ 470-4561 
Sürgős esetben bejelentkezés nélkül is lehet a rende-
lést látogatni!

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

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

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

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

Védőnő és terhes-tanácsadás: 
Kengyelné Agócs Marianna 
Telefon: 06 70/ 324-3388

Rendelés:
Hétfő 8:00-10:00 Terhestanácsadás
Kedd:  9:00 – 11:00 Cecsemő tanácsadás
Péntek :  11:00 – 13:00 Orvossal tartott tanácsadás
Gyógyszertár:
Árpád Patika Fiók Gyógyszertára: 
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 09:00 - 14:00 
Csütörtök kizárólag csak: 13:00 - 16:00 
Telefon: 06 53/ 587-539
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Polgármesteri Hivatal:
2768 Újszilvás, Szent István utca 6. 
Központi telefonszám: 06-53/ 387-001 
Titkársági fax: 06-53/ 587-519 
Központi e-mail cím: ujszilvaspolghiv@gmail.com 
Weblap: www.ujszilvas.hu 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő, kedd, szerda: 08:00 -12:00 és 12:30 -16:30 
Csütörtökön nincs ügyfélfogadás! 
Péntek: 08:00 -12:00 és 12:30 -14:00
Hívható mellékek: 
Polgármester:  /11 mellék Dr. Petrányi Csaba 
Jegyző:  /12 mellék Penczi Ildikó 
Titkárság:  /10 mellék Bató Szilvia 
Gazdálkodás: /13 mellék Pivon Ildikó 
Pénztár:  /13 mellék Fuith Lászlóné 
ÚJKOM Kft.: /13 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 Hegyesi Péterné 
Ügyfélszolgálati Iroda (Szociális ügyek): 
 /27 mellék Kenderes Józsefné

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

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

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

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

ÁMK Faluháza és Községi Könyvtár:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4. 
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 Gyer-
mekjóléti Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvási Terü-
leti Iroda: 
2768 Újszilvás, Szent István utca 4. 
Telefon: 06 53/ 387-001 /17 mellék
Antal Viktória: 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:  8:00 – 12:00 
Kedd: 13:00 – 16:00 
Szerda:  8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00 
Csütörtök: 13:00 – 16:00 
Péntek:  8:00 – 12:00

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

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

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 
Falugazdász Iroda
2016 december 31-ig! 
Dudás László
Tel.: 06 30/ 387-0894 , 06 20/ 242-6562 
06 53/ 312-077 , 06 53/ 500-649
Ügyfélfogadás: 
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.

Hatósági feladatokat ellátó állatorvos: 
Dr. Boldizsár János 
2700 Cegléd, Buzogány u. 2. 
Tel: 06-20/ 570-2348
Kizárólag csak a következő felsorolt okokból hívható: Ható-
sági megfigyelés (eb, macska, stb.) céljából, méhvándorlás 
bejelentéshez, vágóállat szállításakor kiegészítő hatósági 
állatorvosi igazolás kiállításához, állami támogatásokhoz 
(szarvasmarha, méh, stb.) szükséges állatorvosi igazolások 
kiadásához!
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
Ügyfélszolgálati iroda: 2766 Tápiószele, Jókai utca 1. 
1. emelet 
Telefonszám: 06 70 / 902-6089 
Hibabejelentő: 
Józsa István: 06 70 / 902-6082 
Banai László: 06 30 / 401-8111
Szennyvíz-csatorna ügyelet 
Hibabejelentő: 06 70 / 685-9318



33

TÁPIÓGYÖRGYEI TÁPIÓ TÜZÉP 
TÉLI AJÁNLATA

Tápiógyörgyén a Táncsics Mihály úton a szelei úti temető mellett.

TÖLGY ÉS BÜKK TÜZIFA KÁLYHAKÉSZRE HASÍTVA:
Kalodázva.25000ft/kaloda 1.4m3,  Fűrészpor ömlesztve 

Fabrikett 690ft/csomag Magyar diószén 3800.-/q (3800kcal)
Cseh dió szuper áron: 4900ft-/q

PB gázpalack 3900Ft.  6-30-as gipsz 1800ft, 0-10-es 2700ft

Fuvarozás kis- és nagy billenős teherautóval    

Elérhetőségünk:, 06-20-613-2093  
web: www.tapiotravel.hu

HIRDETÉSEK

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük a lakosságot, hogy 2017. 
januárjától a teljes körű temetkezés 

szolgáltatást a Tankó-Walter és Társa 
Kegyeleti Kft. képviseletében, Szekeres 

Anikó helyett és ajánlásával

KOVÁCS ISTVÁNNÉ (Marika)
látja el a továbbiakban.

Forduljanak hozzá is bizalommal halál-
eset esetén!

Elérhetőség: 2768 Újszilvás, Sport út 1.
Telefon: 06-20/223-38-74

Központi irodánk: 2700 Cegléd,  
Rákóczi út 30-32.

Gömöri Júlia - 06-20/394-26-01

ÜGYELET ÉJJEL-NAPPAL

Áldott, meghitt, 
örömteli, szeretetteljes, 
békés karácsonyt kívánunk !
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FERZOL „CSÚCSTECHNOLÓGIA A LEMEZMEGMUNKÁLÁSBAN”

KEZDJE AZ ÚJ ÉVET  
ÚJ MUNKAHELYEN!

Dolgozzon nálunk és csatlakozzon a FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. csapatához!
•	 A lakóhelyéhez közel, szabályozott, törvényes munkajogi státuszban, rendezett, tiszta körülmények között, 

korszerű gépekkel, európai színvonalú üzemcsarnokban dolgozhat!
•	 Munkáját elismerjük kedvező, versenyképes bérezésünkkel, bónuszokkal és a rendelkezésre állás díjazásá-

val, a Cafetéria juttatásokkal és az utazás támogatásával!
•	 Hosszú távon, biztos munkahelyet kínálunk egy dinamikusan fejlődő vállalatnál!

Aktuális állásajánlataink: ÉLHAJLÍTÓ
 HEGESZTŐ, LEMUNKÁLÓ
 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
 TARGONCAVEZETŐ 
 BETANÍTOTT MUNKÁS 
 (ÖSSZESZERELŐ, PÁLYAMUNKÁS, PRÉSÜZEMI OPERÁTOR)

JELENTKEZZEN! LEGYEN A MUNKATÁRSUNK!
DOLGOZZON TÁPIÓSZŐLŐSÖN 
A FERZOL LEMEZMEGMUNKÁLÓ KFT-NÉL!
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és a három műszak vállalása 
nem probléma Önnek, kérjük küldje el önéletrajzát a megpályázott pozíció 
megjelölésével a Munkaügyi Osztályunkra.

További információk: www.ferzol.hu
Elérhetőségeink: allas@ferzol.hu, FERZOL Kft. 2769 Tápiószőlős, Ceglédi út 
15, telefon - 06-53/585-080 (820-as mellék)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Megváltozott munkaképességű érdeklődők jelentkezését is várjuk.

Minden Kedves Ügyfelemnek szeretettel 
kívánok  békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben, örömökben 
gazdag szép  2017-es  évet!
Köszönöm a bizalmukat, mellyel az idei évben is megtiszteltek 
és biztosítással kapcsolatos ügyeiket velem  intézték.
Továbbra is szeretettel  várom Önöket, hogy segítségemmel 
mindenki számára a legkedvezőbb biztosítási védelmet 
megtaláljuk.

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




