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Az előző számunk megjelenése óta tapasztalhatták, hogy 
a Tápiógyörgye Újszilvás összekötő útnak a körforgalom-
tól 2 kilométeres szakaszát sikeresen felújította a Magyar 
Közút Zrt. Mindenki tapasztalhatja, hogy a munkát kiváló 
minőségben végezték el, reméljük ez a felújítás az újszilvási 
közigazgatási szakaszon hosszú távra egy megfelelően 
biztonságos és kényelmes közlekedést nyújt, mind az au-
tóbuszon, autón közlekedőknek, mind a kerékpárosoknak 
egyaránt. Köszönet a beruházásért azoknak, akik segítettek 
nekünk ennek elérésében!

Időközben teljes mértékben elkészült az urnafal a teme-
tőben. Annak igénybevételi feltételeit, ezen újság hasábjain 
olvashatják. A mintegy másfél millió forint összértékű kor-
rekten megépített urnafal hosszú távra és természetesen első 
ütemben megoldhatja az ilyen típusú sírhelyek szükségletét. 
Arra kérek mindenkit, teljes nyugalommal vegye azt igény-
be szerettei számára, amennyiben hamvasztásos temetést 
választanak, hiszen jóval olcsóbb megoldást nyújt ez a lehe-
tőség, mint egy új síremlék készítése, és egyben esztétikus 
is. Amennyiben bővebb információra van szüksége e tárgy-
körben, forduljon bizalommal a polgármesteri hivatalban 
Kenderes Józsefnéhez a 13-as irodában.  

Önkormányzatunk időközben további ingatlanvásárlást 
tudott megvalósítani. Nevezetesen a Dózsa György utca vé-
gén lévő, 92-es házszámú, szélső lakóházat és annak terüle-
tét vásárolta meg a Képviselő-testület, 3,5 millió forintért. 
Az ingatlanvásárlás kapcsán nagyon fontos önkormányzati 
célként fogalmazódott meg, hogy az elkészülő uszodakomp-
lexumhoz ez a terület jól illeszkedik. Mindamellett azt a táj-
sebet, - amely valamikor az illegális homokbánya területéből 
keletkezett - mérsékelni fogja az a területrendezés, amelyet 
a Dózsa György út végében lévő néhány teleknél el tudunk 
végezni az ingatlanvásárlásnak köszönhetően. 

Arról is örömmel számolhatok be, hogy önkormányza-
tunk a 2015/2016-os tanévben, mind az óvodát, mind az 
általános iskolát, az abban folyó tevékenységet jelentős 
mértékben támogatni tudta, azáltal, hogy az épületeken 
lévő napelemek működéséből származó megtakarítást teljes 
mértékben rá tudta fordítani az intézményekben folyó tevé-
kenységek támogatására. Úgymint az általános iskolában a 
gitár oktatás, a zongora oktatás, a fúvósok oktatása, valamint 
sportágak tekintetében a kézilabda, asztalitenisz, Bozsik 
programon belüli futball, és egyéb területek támogatásával. 
Ezeken túlmenően az önkormányzat döntése alapján a sport-
iskolára való felkészülés következtében történő felújításokat 
együtt - a fenntartó Református Egyházzal közösen - való-
sítja meg 2016. szeptember 01-jére. Melyeknek következté-
ben összességében önkormányzatunk a két támogatásértéket 
tekintve mintegy 2 millió forinttal tudta támogatni az épület 
tárgyi feltételeit és az abban folyó tevékenységeket. Min-
den gyermek, akik ezeket a tevékenységeket szándékozták 
végezni, azonos mértékben részesültek a támogatásokból.  
Természetesen az általános iskolában előzetesen felmérés-
re kerültek a gyermekek igényei, s ez alapján állította ösz-
sze önkormányzatunk a prioritásokat, s ez így fog történni a 
2016/2017-es tanévben is. Az új tanévben az általános iskola 
ismételten felméri azokat a sportágakat, azokat a művésze-

ti ágakat, amelyekre igény van, s az önkormányzat priori-
tás felállításával támogatja majd a tevékenységeket, minden 
igénybevevő tanulónak egyaránt. 

Az általános iskolához hasonlóan az óvodában folyó te-
vékenységeket szintén támogatta az önkormányzat az alap-
működtetés finanszírozásán felül. Az óvodában a támogatás 
segítségével zenebölcsi, barkács foglalkozások, kezdő angol 
és egyéb foglalkozások kerültek megtartásra, valamint ha-
sonlóan a tárgyi feltételek bővítése is folyamatosan biztosí-
tott az intézményben.  

Engedjék meg, hogy a település nevében köszöne-
tet mondjak Túróczi János monori virágkertésznek, aki 
újszilvási eredetű, innen származik, és tiszteletben tartja to-
vábbra is szülőfaluját. A vállalkozó több színben pompázó, 
itt ezen újság hasábjain még továbbiakban részletezett meny-
nyiségű álló muskátlival ajándékozta meg a települést. 
Köszönet érte Jánosnak, Isten tartsa meg szokását! 

Mindamellett két rendezvényre is tisztelettel hívom Önö-
ket, amelyek meghatározzák településünk életét. Mégpedig 
egy lazítóbb ünnepre az újszilvási falunapra, amelyet az idei 
évben elsőként a fogathajtó bajnoksággal együtt tart önkor-
mányzatunk. Színvonalas programokban vehetnek részt, egy 
családi nap keretén belül. Mindenkit arra biztatok, vállalko-
zásokat, baráti társaságokat, és minden egyes civil szerve-
zetet, jöjjenek ki, és töltsünk el együtt egy szép tartalmas 
napot, szórakozzanak és lazítsanak együtt az újszilvásiak 
ezen a napon. 

Ezen túlmenően egy ünnepre is hívom tisztelettel a La-
kosságot, mégpedig augusztus 20-i ünnepségre, amely 
rendhagyó módon egy Pest Megyei ünnepség részeként 
fog zajlani. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen 
kerül megrendezésre Újszilváson az az ünnepség, melynek 
kapcsán 10 órai kezdettel a szentmise keretén belül Kovács 
Attila plébános atya fogja megszentelni az új kenyeret, még-
pedig a Magyarok Kenyerét, amelyet a nagy Magyarország 
területéről származó búzából őröltek a malmok. A szent-
misére szintén várjuk a Tisztelt Lakosságot, minél több ér-
deklődőt, hívőt. 11 órától pedig az augusztus 20-ai községi 
ünnepség keretén belül a Szent István napi valamint az Új 
kenyér ünnepe alkalmából tartandó megemlékezésen is vár-
juk tisztelettel a lakosságot, hogy minél többen ünnepeljünk 
együtt. 

Továbbra is nagyon fontosnak tartom azt, hogy tartsuk 
tisztán a településünket, mindannyian együtt, mindenki a 
saját háza táján és a saját utcaszakaszát igyekezzen tisztán 
és gaztalanul tartani. Önkormányzatunk is igyekszik ebben 
megtartani az előző évek hagyományait és a területeket 
tisztán tartani, de mindig nem juthatunk el minden helyre. 
Ebben kérem a lakosság türelmét, és kérem az aktív rész-
vételét, hogy szép és virágos legyen a település, hiszen az 
idei esztendőben is bepályáztunk a Virágos Magyarország 
versenyre, ezért is duplán fontos lehet, hogy a zsűri azt lássa 
majd egész újszilvás területén, hogy ez egy tiszta, virágos, 
rendezett falucska, a Mi Falunk. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket,
maradok tisztelettel:  dr. Petrányi Csaba
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JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Választópolgárok!
 Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. 

napjára, vasárnapra tűzte ki az országos népszavazás idő-
pontját a következő kérdésben:

 „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hoz-
zájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Szavazni 2016. október 2-án, 6.00 órától 19.00 óráig le-
het.

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 
2016. augusztus 15-éig értesítést kapnak.

A szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a külkép-
viseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési 
kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet lehet benyújtani.

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeret-
ne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24. 
(szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképvise-
leti névjegyzékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét köve-
tően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon 
szeretne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szom-
bat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való 
törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe tör-
ténő visszavételét.

 Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol:
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakó-

helyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezés-
re irányuló kérelmet terjesszen elő.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás ki-
tűzését követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek) 
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően mó-
dosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti sza-
vazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében 
szeretne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 
óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelent-
kezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

Szavazás mozgóurnával:
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem 

tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti 
kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig 
a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig 
a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóur-
na csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével, az 
igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!

 FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem 
alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával 
szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a 
kijelölt szavazókörben adhatja le, mert szavazni csak eb-
ből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság 
két tagja mozgóurnával kimenni.
 A fenti kérelmek benyújthatók:

- személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózko-
dási helye szerinti helyi választási irodában,

- levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve 
ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási 
irodába.

 A kérelemnyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választá-
si Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

 A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi 
Választási Iroda vezetőjéhez fordulhatnak.

Október 2-án Népszavazás!

A parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elleni véde-
kezés hatósági intézkedései belterületen:

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) be-
kezdése értelmében köteles a földhasználó az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Fentiekről szórólapon tájékoztatást küldtünk a T. La-
kosságnak.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy mezőőreink meg-
kezdték az ingatlanok ellenőrzését.

A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés 
alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság (Földhiva-
tal), belterületen pedig a Polgármesteri hivatal végzi. A 
helyszíni ellenőrzés a tulajdonos előzetes értesítése nélkül 
is végrehajtható!

A parlagfűvel fertőzött terület észlelése esetén jegyző-
könyv készül. A jegyző elrendeli a közérdekű védekezést, 
- melyet az általa megbízott vállalkozó végez -, melynek 
költségei a tulajdonost terheli. 

A közérdekű védekezés elrendelésével párhuzamosan a 
jegyző értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlag-
fű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt. A köz-

Felhívás gyommentesítés végrehajtására!
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érdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján is 
nyilvánosságra hozható.

 A növényvédelmi bírság kiszabása: 
Bírság kiszabására belterület esetében is a Kh NTI 

jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését kö-
vetően az önkormányzat jegyzője az ügyben keletkezett 
iratokat továbbítja az eljárásra jogosult Kh NTI-nek. 

A Tv. 60. § 1) bek. c) pontja alapján a növényvédelmi 

bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekin-
tetben nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírság 
mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírsá-
gok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. 
(VII. 31.) Korm. rendeletben (194/2008. Korm. rendelet) 
foglaltak szerint elsősorban a parlagfűvel fertőzött terület 
mérete határozza meg. 

Közös érdekünk a parlagfű mentes Magyarország, a par-
lagfű mentes Újszilvás!

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2004. ( VI.09.) Önk. 
rendeletét a 3/2016. (IV.26.) számú rendeletével az alábbiak-
kal módosította.

Urnafülke szabályai:
Az urnafal 33 db kétszemélyes urnafülkéből áll, a Teme-

tő bejáratától balra található.
A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdő-

dik. A megváltási díj nem foglalja magában a sírjel szövegé-
nek az urnafülke záró lapjára való felirat költségét, az a Meg-
rendelőt terheli. A feliratot az Önkormányzat által megbízott 
sírköves készíti el.

Az urnafülke árát a következőképpen állapította meg:

Temető rendelet módosításáról!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2016. II. félévi adók meg-
fizetéséhez az értesítők készítése folyamatban van. A pót-
lékmentes fizetési határidő 2016. szeptember 15, melyet 
kérem, szíveskedjenek pontosan betartani. Késedelmes fi-
zetés esetén ugyanis késedelmi pótlék felszámítására kerül 
sor, melynek mértéke minden megkezdett naptári nap után a 
felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat két-
szeresének a 365-öd része. 

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózók figyelmét, 
hogy hátralékukat mielőbb rendezni szíveskedjenek. Ameny-
nyiben az adóhátralék egyösszegű kifizetése gondot jelent, 
részletfizetést vagy fizetési halasztást kezdeményezhetnek 
Sándor Lászlóné ügyintézőnél. 

Amennyiben hátralékukat nem rendezik, és a fenti le-

Tisztelt Adózók!

hetőséggel sem élnek, az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. tv. 150. §-nak (1) bek. alapján végrehajtási eljárást 
kezdeményezek, amely lehet: 

• letiltás: munkabérből, nyugellátásból és megválto-
zott munkaképességű személyek ellátásaiból, 

• bankszámlával rendelkező hátralékosok esetében 
az adózó bankszámlája elleni azonnali beszedési megbízás 
benyújtása,

• az egy évet meghaladó gépjárműadó tartozás esetén 
pedig a gépjármű forgalomból történő kivonásának kezde-
ményezése.

Penczi Ildikó
jegyző

2016. augusztus 01-től az óvoda konyhán Molnár Imréné 
nyugdíjazása miatt Boda Lászlóné kezdte meg az élelmezés-
vezetői feladatok átvételét. Kérjük a lakosságot, hogy fogad-

1 személyes:

20 évre  23.625.-Ft
25 évre   27560.-Ft
30 évre   31495.-Ft
 50 évre  47.245.-Ft

2 személyes: 

20 évre 47.250.-Ft
25 évre  55.120.-Ft
30 évre  62.990.-Ft
50 évre  94.490.-Ft

A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Új élelmezésvezető a Közkonyhán!

ják Őt bizalommal, Molnár Imréné Valikának pedig ezúton 
is köszönjük eddigi lelkiismeretes munkáját és kívánunk 
neki hosszú, boldog nyugdíjas éveket. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
NAPKORONA BAJNOKOK LETTÜNK!

A Napkorona Bajnokság hazánk legnépszerűbb napener-
giás versenye, melyre olyan települések nevezhettek, ahol az 
önkormányzat fejlesztésében jelentős, napenergiát hasznosí-
tó beruházások valósultak meg. Az Energiaklub által megál-
modott kezdeményezésre idén már hatodik alkalommal ke-
rült sor. 2016-ban településünk is nevezett a versenybe, ahol 
Magyarország „legnaposabb“ települését keresték.

Örömmel tudatjuk a Kedves Olvasókkal, hogy 2016-
ban Újszilvás Község nyerte el a Napkorona Bajnoknak 
járó címet, mely annak köszönhető, hogy Magyarországon 
itt létesült először önkormányzati fejlesztésű napelempark, 
illetve a faluban működő napelem felületek nagyjából 250 
család éves áramfogyasztásának megfelelő energiát termel-
nek. 

Az első helyezettnek járó díjat, a Hajdu Zrt. által felaján-
lott napkollektoros rendszert 2016. április 14–én vehettük 
át. Az Önkormányzat döntése alapján a melegvizet előállító 
napkollektor szett az óvoda konyhát fogja ellátni.

KÖSZÖNET
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Túróczi János 
vállalkozónak, az Önkormányzat részére adományozott 
300 tő muskátlivirágért. Felajánlásával még szebbé, még 
virágosabbá tudtuk tenni Újszilvás közterületeit és intéz-
ményeit. Szívből köszönjük!

Falunapi csalogató
Hagyományainkhoz híven, idén is augusztusban ke-

rül megrendezésre az újszilvási Falunap, ebben az évben 
először, az Amatőr Fogathajtó versennyel összevonva, a 
Fesztiváltéren. 

Szeretnénk, ha nem csak Önkormányzatunk, de a te-
lepülésen lévő vállalkozások, egyesületek, klubok, baráti 
társaságok is magukénak éreznék ezt az eseményt, és a 
munkával teli év közepette Nekik is egy olyan nap len-
ne ez, ahol kötetlenül beszélgethetnek, elfeledkezhetnek 
a mindennapi gondokról és egy kicsit a szórakozás, a jó 
hangulat, a csapat építése kerülhet előtérbe.

Ezúton szeretnénk biztatni, bátorítani, felkérni Önöket, 
hogy vegyenek részt augusztus 13-án Falunapunkon és, 
hogy a versenyszellem is jelen legyen, nevezzenek főző- és 
süteménysütő versenyünkre is. Ettől az évtől kezdve útjára 
indítjuk az újszilvási vándor fakanalat, melyet egy évig az a 
csapat tudhat magáénak, aki a főzőversenyen az első helye-

zést zsebelte be, és természetesen most is keressük a telepü-
lés névadójának számító gyümölcsből készített, legfinomabb 
Szilvás süteményt is.

A versenyekre nevezni a falunap helyszínén 8.00-tól 
12.30-ig lehetséges vagy előzetesen telefonon a 53/ 387-001 
/17 melléken (Magó Eszter). 

A főzőversenyre nevezni lehet bármely féle levessel, 
pörkölttel és egyéb kategóriával.

A nevezendő alkotásokból egy tányérra valót kell a zsűri 
részére 12.30-ig leadni. Az eredményhirdetés 14.00-kor fog 
megtörténni a kulturális műsorok kezdete előtt.

Kérjük, hogy látogassanak ki minél többen Faluna-
punkra, s töltsünk együtt egy tartalmas, jókedvvel teli 
napot.

Községi Onkormányzat
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MEZŐŐRI SZOLGÁLAT
Telefonszám: 06 30/ 529-5383

HÍVJÁK ŐKET BIZALOMMAL, 
A NAP 24 ÓRÁJÁBAN!

Bűncselekmények észlelésével, kóbor és 
veszélyes ebekkel, illetve illegális szemét-

lerakással kapcsolatosan!

LOMTALANÍTÁS

Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft., az alábbiakban tájékoz-
tatja a Tisztelt Újszilvási Ügyfeleit, a háztartási lomhulladék 
elszállításáról.

1. Lomtalanítás tudnivalói:

A lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt 
nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő 
edénybe (kukába) (pl. berendezési tárgyak, bútorok, textíliák 
stb.)

Lomtalanítás időpontja:

2016. augusztus 22. (hétfő)

Társaságunk, a lomtalanítás keretében az alábbi hulla-
dékokat nem szállítja el:

- veszélyes hulladék (festékes, vegyszeres olajos csoma-
golóanyagok, használt sütőzsiradék, olaj, izzók, fény csö-
vek, szárazelem, akkumulátor, állati tetem) 

- fertőző és undort keltő anyagok

- építési-bontási törmelék

- elektronikai hulladékok

- gumiabroncsok autó- és gépalkatrészek

- gáztűzhely, kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy

- zöldhulladék

A háztartási lomhulladékot, az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően, reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni, 
mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihe-
lyezett háztartási lomhulladékot Társaságunk már nem 
tudja elszállítani!

Kérjük, Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a lomtalanítási akció 
napján a lomhulladékot az elszállítás megtörténtéig hagyják 
ingatlanaik előtt!

2. Ügyfélszolgálati kapcsolatok:

Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklődni ügyfél-
szolgálatunkon (53/500-152, 53/500-153) és diszpécser-
központunkban lehet illetve a www.okoviz.hu honlapon, 
mely elérhetőségeken készséggel állunk Ügyfeleink ren-
delkezésére! 

Egyéb információkkal kapcsolatban keresse honla-
punkat: www.okoviz.hu

   „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.
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BEFEJEZŐDÖTT A TÉRSÉGI SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

Rendben befejeződött a térség 20 települését érintő 
szennyvízberuházás. A hosszú előkészítési időszak után 
2013-ban megindult kivitelezési munkálatok 2015. őszé-
re befejeződtek. Elkészült közel 800 km csatornahálózat, 
egy központi komposztáló telep Nagykátán, épült négy új 
szennyvíztisztító telep (Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiósze-
le, Tápiószentmárton), valamint a nagykátai szennyvíztisztí-
tó telep 800 köbméteres korábbi kapacitása megduplázásra 
került. Ezzel a térségben napi szinten közel 10.000 köbméter 
szennyvíz tisztul meg és kerül ellenőrzött körülmények kö-
zött a befogadókba.

A bruttó 40 milliárd forintot meghaladó beruházáshoz a 
Tápiómenti Területfejlesztési Társuláson keresztül a telepü-
lések nettó 29 milliárd forintot meghaladó támogatást kaptak 
a Magyar Államtól és az Európai Uniótól. A Társulási Tanács 
(az érintett települések polgármestereiből áll) a projekt me-
nedzsmentjének segítségével az alaptámogatás elnyerésén 
túl, több alkalommal sikeresen pályázott többlet támogatásra 
új célok eléréséhez, illetve önerő támogatásra. Ez lehetővé 
tette a települések vezetői számára, hogy megszervezzék a 
lakosság részére ingyenes/kedvezményes lakossági beköté-
sek megvalósítását. Ezzel nem kis terhet vettek le a lakosság 
válláról, egyben biztosítva a projekt zárásáig a megfelelő 
számú rákötést (75%). A projekt keretében, hosszabb távon 
vállalt 92%-os rákötési arány mielőbbi elérése érdekében a 
házi bekötések kiépítése rövidesen folytatódik és várhatóan 
2016. végére mindenhol elkészül, ahol az ingatlantulajdono-
sok lehetőséget biztosítanak a munkavégzésre.

Sikeresen lezajlottak a szennyvíztisztító telepek és a 
központi komposztáló telep próbaüzemei. Az eredmények 
megnyugtatóak, a hatóságok által elfogadottak. A támogatás 
tekintetében az utolsó kifizetésekre is sor került a támogatási 
szerződésnek megfelelően 2015. december 31-ig.

Az üzemeltetés biztosítása érdekében beszerzésre került 
egy nagyon komoly, komplex géppark bruttó 780 millió fo-
rint értékben. Ebben csatornatisztító, kamerás csatorna vizs-
gáló, szippantó, különböző szállító és üzemeltetést elősegítő 
járművek vannak.

A rendszert a tulajdonos önkormányzatok 2016. márciu-
sában átadták üzemeltetésre a Tiszamenti Regionális Vízmű-
vek Zrt. részére.

A pályázat elszámolása, lezárása 2016. első felében lezaj-
lik. A garanciális időszak azonban csak 2017-ben jár majd le. 
A kedvezményezett települések a fizikai zárást (2015. dec-
ember 31.) követően, öt év fenntartási időszakot vállaltak.

A hálózat és a tisztító kapacitás kiépült, az ingatlanok 
jelentős része már rákötésre került és az rendszer kezdeti 
problémai is jórészt kijavításra kerültek még a projekt zárása 
előtt. Felmerültek azonban olyan jellegű problémák, amelyet 
a kivitelezők, a menedzsment, de még az üzemeltető sem tud 

önállóan megoldani. Ezeket a problémákat, részben a rend-
szert használó lakosok okozzák azzal, hogy a rendszerbe 
nem illő holmikat juttatnak a csatornahálózatba!

A csatornába juttatott rongyok, tisztálkodási kendők (hét-
köznapi nevükön popsitörlők), stb. sajnos időről időre eldu-
gítják a rendszert. Dugulás után kerültek már ki a rendszer-
ből komplett ruhadarabok, szemét, disznóbél(!), és egyéb 
oda nem való és dugulást okozó anyagok.

Ezek felcsavarodnak az átemelő szivattyúkra, elzárják a 
csővezetékeket. Jó esetben csak eltömődik a szivattyú, rossz 
esetben több százezer forintos javításokat kell végezni raj-
tuk, növelve ezzel az üzemeltetés költségeit, rontva annak 
folyamatos működését.

Az üzemeltetőnek negatív tapasztalata, hogy nagy meny-
nyiségű homok (por) kerül a rendszerbe, ez származhat rész-
ben akár a beleöntött felmosó vizekből is. A homok, kavics 
elkoptatja a szivattyúk őrlőszerkezetét, és járó kerekét, ezzel 
kapacitáscsökkenést, dugulást előidézve.

Sajnos sok kellemetlenséget okoz, a csatornahálózatba 
illegálisan bejuttatott, derítőkből, szikkasztókból származó 
szennyvíz. Ez jellemzően a még be nem kötött ingatlanokból 
származhat. A jelenséggel már szembesültek a települések 
a kivitelezés során is – amikor még nem volt hova folynia 
a szennyvíznek – és ezzel jelentős fennakadást és költséget 
okoznak a felelőtlen ingatlantulajdonosok. A szikkasztóban 
gyűjtött szennyvíz teljesen más tulajdonságokkal rendelke-
zik, mint a „friss” szennyvíz. Jellemzően sokkal töményebb, 
nem élő, büdösebb. Egészen más irányú biológiai, kémia 
folyamatok indulnak meg benne, mint a csatornahálózaton 
folyamatosan gyűjtött szennyvízben. Nem véletlen, hogy 
egy 1500-2000 köbméter napi kapacitású szennyvíztisztító 
telep csak napi 50(!) köbméter szippantott szennyvizet fo-
gad. Nagyobb mennyiségnél romolhat a tisztító kapacitás, nő 
az energia és a vegyszer felhasználás. Sajnos a csatornaháló-
zatban is hasonló folyamatok indulnak meg. Az egyes terü-
leteken az átemelőknél tapasztalható szaghatásért is jórészt 
ez a felelős.

Találkoztunk már az állattartásból származó hígtrágya 
bebocsátással, és nem hivatalos állatvágások során bekerült 
állati hulladékokkal is.

Meg kell tanulni használni a csatornahálózatot is. Azok-
nál az ingatlanoknál, ahol házi kisátemelő került elhelyezés-
re még fokozottabb odafigyelés szükséges. Ezek a szivaty-
tyúk tökéletesen működnek addig, amíg csak szennyvízzel 
kell megbirkózniuk. Azonban könnyen eldugulhatnak olyan 
esetekben, ha nem odavaló anyag, pl. rongy, kő kerül bele. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy amíg a garanciális javítás 
az üzemeltető dolga, a nem megfelelő használat miatti hiba 
elhárítása a lakos költsége.

Kérjük, hogy a csatornahálózatba ne juttassanak olyan 



bek közt szüreti mulatsággal, farsangi bállal, hagyományos 
húsvétolással, cirkuszi kirándulással, rendőrség és tűzoltó-
ság látogatásával, melyek közül néhány rendezvényen nem-
csak a gyerekeket, hanem szüleiket is nagy szeretettel láttuk. 
Reméljük a következő nevelési év is hasonló programokkal 
fog eltelni a gyerekek nagy örömére. 
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anyagokat, amelyek nem odavalók, mert ezzel rendszer mű-
ködését nehezítik, lehetetlenítik el, illetve okoznak kellemet-
lenséget az átemelők közelében élőknek. 

Nem a csatornahálózatba való a popsitörlő, női intim 
higiéniai termékek, pelenka, felmosó fej, rongyok, szálas 
anyagok, tisztító kendők, takarításból származó por, kavics, 
kő, maradék gyógyszerek, elhasznált sütőolaj, kőolajszár-
mazékok, csonthéjas gyümölcsök magjai, egyedi szennyvíz 
gyűjtőben (szikkasztóban) gyűjtött szennyvíz, ipari tevé-

kenységből származó szenny-
víz, csapadék víz. (A teljesség 
igénye nélkül.)

Azokon a területeken, 
ahol még nem valósult meg 
az ingatlanok rákötése, rö-
videsen újra indulnak a házi 
bekötések kivitelezési mun-
kálatai. Erről az érintett lako-
sok hamarosan tájékoztatást 
kapnak.

A csatornahálózat és a 
szennyvíztisztító telepek ki-

építésével egy olyan régóta várt, a Közép- Magyarországi 
régióban egyedülállóan hiányzó beruházás valósult meg, 
amely hosszú távon biztosítja a térség jó környezeti állapo-
tának megóvását, javítását. Hozzájárul egy jobb, élhetőbb 
Tápió vidék hosszú távú fenntartásához.

Köszönjük a projekt megvalósítása során tanúsított türel-
müket, támogatásukat. 

Tápió PR

ÓVODAI     HÍREK

Hírek, információk:

Intézményünk a 2016/2017-es nevelési évben a mai álla-
pot szerint 84 kisgyermek +7 családi napközis nevelését látja 
majd el, melyből 15 gyermek lesz új, kiscsoportos óvodás.

Óvodánk a szükséges fertőtlenítési, nagytakarítási mun-
kálatok elvégzésének zavartalansága miatt augusztus 18-tól 
24-ig zárva tart. 

•Augusztus 25-től augusztus 31-ig ügyelet.
•Augusztus 25-től augusztus 31-ig családlátogatás.
•Augusztus 29-én (hétfő) nevelés nélküli munkanap.
•2016/2017 nevelési év első napja: 2016. szeptember 1. (csü-
törtök).

Köszönetnyilvánítás:

A 2015/2016-os nevelési évben is sikerült sok szép 
színvonalas programmal színesíteni óvodánk életét, töb-
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Iskolánk eseményeit folyamatosan nyomon követhetik a: www.facebook.com/reformatusaltalanosiskola.ujszilvasi oldalon.

TANÉVZÁRÓ AZ ÚJSZILVÁSI REFORMÁTUS 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Az évzáró ünnepélyen kiemelkedő teljesítményért 
jutalmazott tanulók

Széchenyi-díj: Balassa Eszter

Magyar-Történelem Díj: Balassa Eszter

Magyar-Történelem Tanulmányi Verseny (Jansik József 
által támogatott verseny)
1. helyezettje: Simon Adél (5. osztály) 
2. helyezettje: Balassa Eszter (8. a osztály) 
3. helyezettje: Tóth Tünde (7. osztály)

Matematika tanulmányi verseny (Újszilvási Önkor-
mányzat által támogatott verseny)
1. helyezettje: Varga Richárd Antal (7. osztály)
2. helyezettje: Urbán Viktor (8. b osztály) 
3. helyezettje: Kovács Alex (7. osztály)

Kitűnő tanulóink: 
1. osztály: Ádám Alma, Bai Sára, Bertók Sándor, Földvá-
ri András, Gönczöl Gábor, Gyurinka Gréta, Karlecz Janka, 
Matalin József, Szabó Ádám, Szabó Szabolcs, Varga Zoltán
2. osztály: Petrányi Zsófi
3. osztály: Borsos Bence, Demeter Márton, Korbély Miklós, 
Labancz Lilla, Urbán Róbert, Dézsi Lívia, Dömök Jázmin, 
Gruller Vivien
4. osztály: Szabó Imre, Szarvas Boglárka, Trepák Andor

5. osztály: Simon Adél, Csáki Zsófia
7. osztály: Kovács Alex, Tóth Tünde 
8. osztály: Balassa Eszter

Jeles tanulóink: 
2. osztály: Dudás-Vig József Zsolt, Molnár Viktória, Oláh 
Mónika, Szűcs Csaba
3. osztály: Antal Izabella, Kovács Roland, Meijerink Han-
na, Varga Csaba, Bedics Dominik, Horváth Martin, Ladányi 
Lili, Lévai Szilvia, Nagy Fanni, Pusztai Richárd
4. osztály: Nagy Bianka  
5. osztály: Demeter Kinga, Lénárt Lili 
6. osztály: Bertók Nóra, Boda Laura, Kispál Dávid, Oláh 
László 
7. osztály: Bárándy Dorina, Fehér Kitti, Szombati Dorina, 
Varga Richárd Antal
8. osztály: Balassa István, Mádi Viktória, Urbán Viktor 

Egyéb Jutalmak
Kiváló napközis munka: Gruller Vivien, Urbán Róbert

Gratulálunk minden kiemelkedően eredményes tanulónak 
és felkészítő tanáraiknak, s kívánjuk, hogy további sikereket 
érjenek el és követendő példát nyújtsanak diáktársaiknak. 

Köszönöm azoknak a Süni és Katica csoportos gyerme-
keknek a felkészülését és részvételét, akik az idei évben is 
számos fellépés alkalmával képviselték óvodánkat, valamint 
szüleiknek az áldozatos segítséget. Végül, de nem utolsó sor-
ban a felkészítő pedagógusoknak, akik áldozatos munkájuk-
kal készítették fel a gyerekeket. 

Résztvevő gyerekek névsora: Bolyhos Zoltán, Fehér Gá-
bor Roland, Kenéz Dominik, Kis Csaba Dávid, Matalin Ta-
más, Tóth Kitti, Tenyeri Roland, Vasas Dzsenifer, Ozsváth 
Tamás, Busa Dominik, Fercsi Viktor, Fuith Hanna, Molnár 
Péter, Fehér Rebeka, Hajnovics István, Juhász Dorina, Kis-

pál Ádám, Ládi Melinda, Varró Dominika, Kis Renáta, Nagy 
István, Varga Dániel. 

Felkészítő pedagógus: 
Kalász Rita, Bencsikné Berzeviczi Zsuzsanna

Segítő kollégák: 
Petrányiné Bóbis Erika, Halászné Simon Katalin.

Ezúton szeretném megköszönni kollégáimnak a komoly 
szakmai munkáját és a 2015/2016-os nevelési évben tanúsí-
tott emberi hozzáállását.

Pákozdi Tiborné
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2016. június 13-án játszóház lett az Ál-
talános Iskolából. A tavaly december óta 
összegyűjtött bevételekből hoztuk létre 
ezt a napot, amely tartalmazta a tömérdek 
játékot, illetve az üdítőt és az ebédet, ami 
paprikás krumpli volt. Ezúton is nagyon 
szépen köszönjük minden támogatónak, 
aki segített az éves programjaink megva-
lósításában, hogy az iskolás gyerekeknek 
rengeteg örömteli percet tudtunk szerezni.

Köszönöm a Szülői Szervezet tagja-
inak, akik munkájukkal segítettek egész 
évben.

Ladányiné Karai Erika
Szülői Szervezet elnök

Iskolai SZMK hírek

Tisztelt Újszilvási Lakosok!

A fogászati rendelés térítésmentesen igénybe vehető ide-
je a következőképpen módosult:

Hétfő: 12-20 óráig
Szerda: 12-20 óráig

Csütörtök: 8-16 óráig.

Az ellátás továbbra is időpont egyeztetéssel vehető 
igénybe. A kezelésre való várakozás ideje az alacsony rende-
lési órák száma (24 óra hetente, amit az OEP határoz meg!) 
és a lakosság magas ellátási igénye miatt 1.5-2 hónap is le-
het. A fogászati kezelés előre megtervezhető egy fél évente 
ajánlott szűrővizsgálat alkalmával.

A  sürgősségi betegellátáshoz nincs szükség előzetes be-
jelentkezésre. Az ilyen betegeket minden esetben ellátjuk, 
fájdalmukat csillapítjuk, de kérjük, hogy a rendelés első fe-
lében jelenjenek meg és beszólításig türelemmel várakozza-
nak!

A rendelő telefonos elérhetősége: 06 30/ 470 4561. A hí-

vásokat az éppen végzett munkától függően tudjuk felvenni. 
Előfordulhat, hogy csak többszöri próbálkozás után érhető el 
a rendelésünk, megértésüket köszönjük!

 Ingyenesen igénybe vehető fogászati ellátások:

-szűrés
-szájhigiéniás tanácsadás
-barázdazárás
-foghúzás
-fogtömés
-gyökérkezelés
-fogkőeltávolítás
-ínyproblémák kezelése
-gyógyszerfelírás
-szakorvosi beutalás

Magánrendelésünk térítés ellenében kedden és pénteken  
vehető igénybe, előzetes megbeszélés alapján.

Kun Dental Bt.

Fogászati közlemény
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Védőnő jelenti

Védekezés a hőség ellen

A gyerekekre különösen veszélyes lehet a hőség miatt 
a kiszáradás: mindig legyen a szülőknél víz, rendszeresen 
itassák a gyerekeket. Az a csecsemő, akit hat hónapos koráig 
kizárólagosan szoptatnak, nem szükséges itatni: az anyatej 
minden táplálék és folyadék szükségletet biztosít. 

Hőség - Mennyi folyadékra van szükségünk? A felnőtt 
szervezetnek napi 2-3 liter folyadékra van szüksége, de me-
legben ennél jóval többet igyunk. A legjobb szomjoltók a 
csapvíz és a szénsavmentes ásványvizek. A teák is ajánlha-
tók, főleg gyógyfüves, gyümölcsös teák. A legjobb, ha szo-
bahőmérsékletű italt fogyasztunk, mert a jéghideg és a forró 
italok is megterhelhetik a szervezetet. 

Az idős emberek különösen hajlamosak a kiszáradásra, 
és ha valaki nem iszik eleget, könnyen felborulhat a folya-
dékháztartása. Ilyenkor besűrűsödik a vére, s a már amúgy is 
szűk, meszes erekben könnyen kialakulhat a trombózis. Idő-
sebb korban akkor is muszáj inni, ha nem szomjas az ember, 
a hőguta megelőzése a fokozott folyadékbevitellel, és az ár-
nyékos helyen tartózkodással biztosítható. Sokan szeretik a 
napozást, a kellemes melegben történő napfürdőzést. Azon-
ban a napsugárzásnak lehetnek kellemetlen mellékhatásai is. 

A forró napokon szervezetünk energiaszükséglete 15 
százalékkal csökken. A kalória- és zsiradékdús ételek fo-
gyasztása fokozza az izzadást, és rossz közérzetet, illet-
ve emésztési problémákat okozhat. Ezért naponta inkább 
többször együnk és keveset. A napi étrendet pedig lehetőleg 
kalóriaszegény, könnyen emészthető ételekből állítsuk ösz-
sze. Alkoholos italok fogyasztása is kerülendő a hőségben. 
Együnk meleg zöldséges leveseket és hideg gyümölcslevest 
is nyugodtan fogyasszunk. Ne használjunk erős, csípős fű-
szereket, mert ezek fokozzák a verejtékmirigyek működését. 
A kellemes közérzet eléréséhez hozzátartozhat egy-egy jó 
minőségű fagylalt vagy jégkrém fogyasztása is.

 Kerüljük a tűző napot 11 és 16 óra között! Délelőtt ti-
zenegy és délután négy óra között mindenki kerülje a tűző 
napot, ilyenkor a szabadban fürdőzni sem ajánlott. Jóleshet 
viszont egy-egy hűsítő zuhany, a kisgyermekek számára pe-
dig szórakozásnak sem utolsó egy pancsoló késő délután. 
Kerüljük a déli időszakban a tömegközlekedést, sorban ál-
lást, erőteljes fizikai erőkifejtést (cipekedés, bevásárlás) a 
tűző napon. 

Az idősebb emberek számára különösen fontos, hogy ne 
induljanak el bevásárolni, hosszabb gyalogos sétára a for-
ró időszakban, tegyék ezt korán reggel, vagy késő délután. 
Napszúrás, hőguta... - Halált is okozhat!

Sárga, narancssárga, piros - A meleggel kapcsolatos ri-
asztást háromfokú skálán közli a meteorológiai szolgálat. 
A legalacsonyabbat (sárgát) abban az esetben adják ki, ha 
a napi középhőmérséklet megközelíti a 25 Celsius fokot. A 
narancssárga riasztás akkor lép életbe, ha a napi középhő-
mérséklet három napon át meghaladja a 25 fokot, vagy egy 
napon átlépi a 27-et. A legmagasabb (vörös) a riasztás ak-
kor, ha három napon keresztül 27 fok fölött van a napi átlag-
hőmérséklet. Súlyos esetben a napszúrás halált is okozhat, 
ezért komolyan kell venni a tüneteket. Ám itt is könnyebb 
a megelőzés: tűző napon viseljünk kendőt, sapkát. A hőség 
másik következménye lehet a hőguta, amely a szervezet hő-
mérsékletének emelkedése mellett a hőleadás zavara miatt 
következik be. Ilyenkor a test nem képes leadni a felesleges 
hőt, ezért túlmelegszik. Segíthet a hideg vizes borogatás és 
hűthetjük lábunkat langyos vízben. Nagy melegben a fizi-
kai munkát végzőknek ilyen hőmérsékleti viszonyok mellett 
szükséges, hogy a munkáltatók a munkavállalóik számára 
kötelesek elegendő alkoholmentes, hűtött folyadékot va-
lamint igény szerint, de legalább félóránként védőitalként 
14-16°C hőmérsékletű ivóvizet vagy azonos hőmérsékletű 
alkoholmentes italt, valamint az előírtaknak megfelelő pihe-
nőidőt biztosítani. 

A közlekedőknek is a nap okozza a legtöbb problémát: a 
felforrósodott autókat szellőztessük ki indulás előtt, a gyere-
keket pedig még rövid időre sem szabad a parkoló autóban 
hagyni. Ezen kívül az állatainkra is vigyáznunk kell, hiszen 
egy nap sütötte álló járműben pillanatok alatt 50 fok fölé me-
het a hőmérséklet. Fontos feladat a lakás Hűtése. Figyeljünk 
oda, hogy a lakás ne melegedjen túl. Napközben tartsuk az 
ablakokat csukva, használjunk függönyt vagy egyéb sötétí-
tőt. Lehetőleg éjszaka vagy hajnalban szellőztessünk. Csak 
a szükséges mértékben használjuk az elektromos készüléke-
ket (még a világítást is).. Amikor a külső hőmérséklet 35-
39 fok közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 fok körüli. 
A ventillátort csak rövid ideig használjuk, mivel kiszárítja 
a szervezetet! Az egyik legkellemetlenebb nyári élményünk 
a napszúrás lehet, amely a fejet vagy a tarkót ért közvetlen 
napsugárzás hatására alakul ki, s az agy felmelegedése váltja 
ki. Ennek következtében ödéma, vizenyő lép fel; tünete lehet 
fejfájás, szédülés, egyensúlyzavar, hányinger, fényérzékeny-
ség. Súlyos esetben a napszúrás halált is okozhat, ezért ko-
molyan kell venni a tüneteket. Ám itt is könnyű a megelőzés: 
tűző napon viseljünk kendőt, sapkát.

Kengyelné Agócs Marianna 
védőnő
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KMB Hírek 

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

 Az idei év kezdetétől folytatódott a térségünket érintő 
fokozott ellenőrzés, melynek keretein belül a napi visszaté-
rő rendőri jelenlétet továbbra is biztosítottuk a illetékességi 
területünkön. A fokozott ellenőrzések elsődleges célja a la-
kosságot legjobban irritáló főleg vagyon elleni bűncselek-
mények visszaszorítása, valamint a térségen áthaladó gép-
jármű 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 kö-
vettek el idősek sérelmére bűncselekményeket. A települé-
sünkön megszokott jó közbiztonság fenntartása érdekében, 
valamint ezen bűncselekményeket  megelőzendő, a megnö-
velt  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 va-
gyon elleni bűncselekmény mértéke elenyésző, azok szin-
te minden esetben felderítésre kerültek, melyek elkövetői 
gyorsított eljárásban, vagy bíróság elé állítás alkalmazá-
sával kaptak ítéletet, vagy várnak ítélethozatalra.

Ezen esetekben is elengedhetetlen volt az Önök segítő 
közreműködése, melyet ezúton is meg szeretnék ismételten 
köszönni, mivel ezen elkövetők elszámoltatása a község la-
kóinak  közös érdeke.

Engedjék meg, hogy az iskola kezdetével, pár tanács-
csal, kéréssel forduljak Önökhöz:

Az őszi időszak beköszöntével megnövekszik mind a 
kerékpáros, mind a gyalogos forgalom a főúton, valamint 
a település mellékútjain egyaránt, tekintettel arra, hogy az 
iskolások részére megkezdődik a tanítás. A megnövekedett 
kerékpáros, valamint személyforgalom Önöktől nagyobb 
figyelmet, toleranciát igényel, kérem, hogy közlekedésük 
során figyeljenek oda egymásra a balesetek megelőzése, el-
kerülése érdekében.

A településünkön az Iskola vonzáskörzetében szeptem-
berben visszatérő rendőri jelenlétre számíthatnak. Kérem 
Önöket, hogy közlekedésük során az Iskola előtt kijelölt 
gyalogos átkelőhelynél legyenek körültekintőek, és biztosít-
sanak elsőbbséget a gyalogos forgalom számára.

    Az elmúlt időszakban több esetben érkezett állampol-
gári jelzés, miszerint megnövekedett a térségünkben a kóbor 
állatok száma. A háziállatok tartása felelősségteljes magatar-
tást kíván meg Önöktől, így kérem, hogy udvaron, zárt kert-

ben csak akkor vállalják azt, amennyiben annak (Márciusi 
Krónikás - Jegyzői tájékoztató) maradéktalanul meg tudnak 
felelni. Ezen szabálysértés bár nem hatóságom jogköréhez 
tartozik, de amennyiben beazonosításra kerül a szabálysértő 
személyazonossága, úgy az áttételesen megküldésre kerül az 
illetékes hatóság irányába.

Ezen kívül engedjék meg, hogy az időseket érintő 
bűncselekményekkel kapcsolatosan (elkövetői formák) 
tájékoztatást adjak, tekintettel arra, hogy ezek észlelése 
esetén meghiúsíthatóvá, jelentése alapján felderíthetővé 
válik a bűncselekmény:

Nyugdíjasok figyelmébe! 
Az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések során 

az elkövetők azt használják ki, hogy az idősek jószívűek, 
olykor hiszékenyek is, a figyelmük könnyen elterelhető, és 
gyakran élnek egyedül. Hasonló esetben kérjük vegyék fi-
gyelembe, hogy a biztonságuk nagymértékben növelhető 
megfelelő óvatossággal és körültekintéssel!

A „trükkös lopásokról”: Mindennapjaink jelenségévé 
vált az a fajta bűnelkövetési módszer, amikor időskorúak la-
kóhelyén megjelennek idegenek, majd különféle hihetőnek 
tűnő magyarázatokkal, kéréssekkel bejutnak a lakásukba és 
a tulajdonos figyelmét elterelve elemelik értékeiket.

A bűnelkövetők módszerének lényege:
Valamilyen ürüggyel juss be az idős házába! Ha beju-

tottál érd el, hogy az idős ember elővegye pénztárcáját és 
pénzét a rejtekhelyéről! Tereld el a figyelmét és szabadítsd 
meg az értékeitől! Ezt nevezzük trükkös lopásnak!

A trükköző mottója: „Ismerd meg a rejtekhelyet, ahonnan 
az értéket elviheted! Tereld el a figyelmet és cselekedj gyor-
san”.

A trükköző módszere: Veszek bármit, hoztam visszatérítést, 
ajándékot bárhonnan, egyet kérek, hogy adjon vissza a 20 
ezresből és adjon egy pohár vizet. Én addig az elővett, vagy 
a rejtekhelyre visszatett pénzt megszerzem.

Óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be őket laká-
sunkba!

Ha beengedjük, mindig legyen velünk egy szomszéd, 
egy rokon. Amennyiben a hívatlan vendég már akaratuk el-
lenére belépett otthonukba, ne hagyják egy pillanatra sem 

A Rendőrség vigyáz Önre és értékeire!
Ön Is megtesz mindent ennek érdekében?
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felügyelet nélkül. Amennyiben kellő körültekintéssel lépnek 
fel, meghátrál, és távozni fog. A „vendégtől” mindig kérdez-
zék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rendszámával együtt. 
Tudjuk, hogy ez nehéz, de segíthet a szomszéd, a rokon.
Mit tegyen, ha idegen érkezik? 

Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásába! Ha ez még-
is elkerülhetetlen, akkor soha ne hagyja őt egyedül egyetlen 
pillanatra sem! Az Önhöz becsöngető idegenekkel kapcso-
latban mindig legyen óvatos! Előfordul, hogy hivatalos vagy 
hasonló személynek (közmű szolgáltató, postás, újságos, 
szerelő, díjbeszedő, mérőóra-leolvasó) adják ki magukat 
csalók, vagy házaló árusként, tüzelőfa árusként, bajba jutott 
személyként segítséget kérve próbálnak bejutni a lakások-
ba! A közmű szolgáltatók soha nem küldenek vissza kész-
pénzt!!! Idegen kérésére ne váltson pénzt, és legyen óvatos! 
Hívja vissza olyan időpontra, amikor hozzátartozója, vagy 
szomszédja is jelen tud lenni! 

További bűnmegelőzési tanácsok: 

Ismerje meg szomszédjait és kölcsönösen figyeljenek egy-
másra, a ház, az utca és a környék biztonságára! Ha jól isme-
ri az Ön mellett lakókat, kérje meg őket, ha elutazik, hogy 
ügyeljenek a lakására, ürítsék a postaládáját! Használják ki a 
közösség erejét a biztonságuk növelése érdekében!

Örök klasszikus trükkös csalás az úgynevezett „uno-
kázós” módszer:

 „Az idős Zsuzsa 
néninek csörög a 
telefonja, melyre 
válaszol. Zsuzsa 
néni gyanútlanul 
felveszi a készülé-
ket, az alábbihoz 
hasonló párbeszéd 
folyik le:

Idegen: Szia na-
gyi, én vagyok az!

Zsuzsa néni: 
Kicsoda? Nem ér-
tettem!

Idegen: Hát én 
vagyok az, nagyi!

Zsuzsa néni: Te 
vagy az, Pisti? 

Idegen: Igen nagyi, én vagyok az, Pisti! Balesetet szen-
vedtem, itt állok az út szélén, a semmi közepén. Az autóm 
teljesen összetört, meg engem is kórházba kell szállítani, 
mert vérzik a fejem. El kéne szállíttatni a kocsit, nehogy el-

lopják, de nálam csak kártya van. Az autómentőnél viszont 
készpénzben kell fizetni. Azt mondják, olyan 100.000 forint 
lesz. Tudnál kölcsönadni? A barátom épp errefele dolgozik, 
úgyhogy ha odaadod neki, elhozza nekem a pénzt. 

Zsuzsa néni: Jaj, persze, kicsikém! De ne menjek inkább 
én érted?

Idegen: Nem kell, a barátom, Sanyi, már úton van feléd, 
ő erre jön! Ne költs feleslegesen utazásra! Ha valamit tu-
dok, szólok! Mi a pontos címed, hogy oda tudjam irányítani 
hozzád?

Rövid idő múlva csöngetnek az ajtóban, addigra Zsuzsa 
néni összeszedte a kért összeget, ismerve a kórházi ellátás 
menetét, talán egy kicsivel többet is összekészít a szeretett 
unokának. Az ajtóban már vár az ismeretlen férfi, akinek a 
lelkére bízza az aggódó nagyszülő, hogy vigyázzon a pici 
unokájára és a pénzre, és meghagyja neki, hogy Pisti hívja őt 
azonnal, ahogy tudni valamit!

Néhány óra vagy nap múlva Zsuzsa néni felhívja Pistit, 
hogy jobban érzi-e magát? Ekkor derül ki, hogy se Pistinek, 
se az autójának nincs semmi baja, élnek és virulnak. Ekkor 
ébrednek rá, hogy az egész telefonbeszélgetés átverés volt. 
Esetleg megkísérlik visszakeresni, visszahívni a telefonszá-
mot, melyről a csalók telefonáltak, de addigra ők már min-
den nyomot eltüntettek.”

Hasonló esetben mindig győződjenek meg a történet valós-
ságáról, hívják fel rokonukat, hozzátartozójukat!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna: A 
„rajtakapott” elkövető nagy veszélyt jelent!!! Ne akarjanak 
akciófilmek hőseihez hasonlóan ellenállni, mert az a testi ép-
ségükbe, esetleg az életükbe kerülhet. Segítsék munkánkat 
és a lehető legtöbb információt /személyleírás, távozás irá-
nya, használt jármű stb./ jegyezzék fel az elkövetőről!

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát többször 
elhaladni a környéken, jegyezze fel a rendszámát vagy 
típusát, ismertetőjelét, vegye fel a kapcsolatot munkatár-
sainkkal, vagy hívja azonnal ingyenesen hívható telefon-
számainkat (107, 112), vagy a szolgálati mobiltelefonszá-
momat (lap alján)

Segítsék munkánkat, vigyázzanak magukra és értékeikre!
Remélem, hogy az elmúlt időszakban Önök is azt tapasz-

talták, hogy csapatmunkában közösen Önökkel együtt, Önö-
kért dolgozunk! 

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

Befejeződött a 2015-16-os Megye 
III-as Felnőtt bajnokság küzdelme, ahol 
az újszilvásiak a 16 csapat közül a 4. he-
lyen végeztek. A felnőttek július közepé-
től már elkezdték a felkészülést az őszi 
idényre. A csapat összetétele annyiban 
változott, hogy 5 új játékos érkezett hoz-
zánk, ami biztatást ad a jó folytatásra.

Örömmel újságolhatjuk, hogy U 14-
es csapatunk a ¾ pályás bajnokságban 
ezüstérmes lett, ők az U 16-os bajnokság-
ban folytatják a megmérettetéseket.

Ádám József
Újszilvás KSE elnök

Július utolsó hétvégéje a fociról szólt Újszilváson
Nemzetközi barátságos mérkőzés Slivníkben 

Felnőtt focicsapatunk meghívást kapott szlovák testvér-
településünk, Slivník labdarúgóitól egy barátságos mérkő-
zésre. 

Az összecsapásra július 30-án, szombaton került sor a 
Slivník-i Sportpályán. A hazai sportolók már nagyon várták 
az újszilvásiakat, a meccs is nagyon jó hangulatban telt. A 
végeredmény 2:1 lett, a testvértelepülés javára. A mérkőzés 
után vendéglátóink egy tartalmas ebéddel kedveskedtek ne-
künk, majd a délutáni órákban a településen vezettek körbe 
bennünket.

Köszönjük szépen Nekik ezúton is meghívásukat és re-
méljük, hogy ők is ilyen jól fogják érezni magukat nálunk 
augusztus 13-án, amikor is újabb találkozóra kerül sor a két 
csapat között.

Várunk minden lelkes szurkolót, jöjjenek ki minél töb-
ben szombaton a Sportpályára és nézzék meg a 10.30-kor 
kezdődő Újszilvás – Slivník mérkőzést!

Községi Önkormányzat
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7. Pest Megyei Szuperkupa-döntő Újszilváson

Idén az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága az újszilvási 
Sportpályát választotta a 7. Pest Megyei Szuperkupa-döntő 
helyszínének, ahol az előző évad Pest megyei I. osztályának 
bajnoka, a Dabas-Gyón FC, valamint a Pest Megyei Kupa-
győztes Tura VSK csapott össze. 
A 17.00-kor kezdődő meccsre a lelátók megteltek szurko-
lókkal, pezsgett az élet a létesítményben. Mi, újszilvásiak 
számára a legszebb pillanat viszont az volt, mikor hangos 

dobpergések közepette a mi ifjú focistáink vezették fel a csa-
patokat a pályára. Aki kint volt, láthatta mennyire ügyesek 
voltak, büszkék vagyunk rájuk!
A találkozó rendes játékidejében nem született gól, a vándor-
serleg és az aranyérmek sorsát így büntetőrúgásokkal dön-
tötték el a csapatok. Ebben Iszák Gábor együttese bizonyult 
jobbnak, így dabasi sikerrel zárult a Pest megyei fociünnep.

Községi Önkormányzat

Motocross hírek

Itt Tóth József beszél! (rövidített változat)

Motocross.

Kevés ember érti igazán miről szól. Azok akik „értik” 
általában csak félreértik.Sokan csak az idegesítő zajt, a fel-
kavart port, a sok sérülést veszik észre. Mások tovább men-
nek, ők a teljesítményt, az állóképességet, az önfegyelmet, a 
kitartást látják. De vajon mi a motocross? Ez mind és még 
sokkal több. 

Az álmatlan éjszakák, az izzadság, a félelmek legyőzése, 
a fáradság, a féktelen szenvedély, a kialakult barátságok, a 
csalódások, a félelmek legyőzése, a kudarc kezelése, a csa-
lád lemondása, összetartása, az elmékben megfogant álmok, 
a leintést követő öröm, a bekalkulált kockázatvállalás jutal-
ma, a győzelem utáni sóvárgás, a versenyszellem, adrenalin, 
a félelmek legyőzése, a bennünk rejlő határtalan erő kibon-
takozása, életstílus. Emlék. 

A félelmek legyőzését említettem? 

Tudom, hogy nem lennének kétségeid, ha átélted volna 
a töredékét annak, amit mi átéltünk. Ha ott lettél volna ve-
lünk mikor a rajt előtt sorakoztunk. Mikor a verseny előtt 
idegeskedtünk. Vagy amikor az utolsó pillanatban lett rendbe 
a motor és még el tudtunk rajtolni a versenyen. Ha ott lettél 
volna mikor a győzelmet ünnepeltük. Az igazán jó hír, hogy 
ott lehetsz. Komolyan. Miért ne? Miért is ne? Egy döntés 
van közted és aközött a mérhetetlenül nagy kaland között, 
amire egyfolytában próbálok utalni. 

Világos, hogy szerinted ez nem ilyen egyszerű. A te hely-
zeted különleges. Te túlságosan is _________ vagy hozzá. 
(Töltsd ki a hiányzó részt.) 

Nekem aztán illik tudni. Az én helyzetem is különleges 
volt. Én is túlságosan _______ voltam. 

Amikor elkezdtem 94 kg voltam. Az emeletre sem tudtam 
felmenni anélkül, hogy ki ne fulladjak. A testalkatom abszo-
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lút nem hasonlított egy versenyző testalkatához. Ráadásul az 
elején a környezetemben senki nem támogatta az elképzelé-
sem. Egy árva lélek sem. Azonban, amikor egyértelmű volt, 
hogy komolyan gondolom, hogy legyen bármi, véghez vi-
szem, amit elterveztem, érdekes események történtek. Kezd-
tek beindulni a dolgok… Meglett az első motorom – az első 
edzésem – az első bukásom. Mára pedig mindből több van, 
mint amennyire emlékszem. Komolyan hiszek benne, hogy 
ahol van akarat, ott van megoldás. Ezt a hitet szeretném most 
átadni neked. Nyilvánvaló, hogy semmi nem utalt arra, hogy 
sikeres lehetek a sportban. Semmi. Kivéve azt a mindent le-
gyűrő égő vágyat, amivel keltem és feküdtem. Ami elkísért 
bárhová is mentem. A mérhetetlen mennyiségű nehézség el-
lenére mégis győztem. Ekkor jöttem rá, egy nagyon fontos 
igazságra, ami neked is segíthet elindulni: Ha az álom elég 
nagy, akkor a tények nem számítanak. 

Kérlek, olvasd el ezt az előző mondatot még egyszer.

Így hát, ha valami izgalmasra vágysz, valami nagy kihí-
vásra, valamire, ami nagyobb, mint te magad, akkor ebben 

az izgalmas sportban mind megtalálod. Felszínre hozhatod a 
benned szunnyadó erőket, amivel olyan elégedettségre teszel 
szert, amit a legtöbben még elképzelni sem tudnak. Mind rád 
vár. 

Nem azért írtam ezt a néhány sort, hogy rábeszéljelek 
valamire, nem is azért, hogy megmondjam, mire van szük-
séged. Azért írtam, hogy eloszlassam a kétségeidet. Azért, 
hogy megtudd, miben lehet részed, ha ezt a sportot válasz-
tod. A döntés a tiéd. Tényleg elnyerheted azt a jutalmat, amit 
ez a kihívásokban bővelkedő örömteli sport nyújtani tud. A 
tiéd lehet mind. Ha megmozdít benned valamit mikor zúgni 
hallod ezeket a gépeket. Ha elfog egy különleges érzés, mi-
kor csak meglátod őket a pályán, akkor valóban a nyeregben 
a helyed. Talán már álmodoztál is róla, milyen lehet elsőként 
célba érni és a győzelmet ünnepelni, vagy a dobogó legtete-
jén pezsgővel a kezedben ünnepelni. Ne csak szurkolóként 
nézd végig, hogyan csinálják a többiek. Menj és éld meg 
azokat az álmokat. Ez az én álmom a te számodra. 

Tóth József

14. Születésnapját ünnepelte a Rozmaring Nyugdíjas Klub

A Rozmaring Nyugdíjas Klub 
minden évben megrendezi az év-
fordulós bálját. Az idei a 14. volt, 
melyen nyolc klub tagjai teljesen 
megtöltötték a Faluháza Szín-
háztermét. A rendezvény Kállai 
Lászlóné klubvezető köszöntő 
szavaival vette kezdetét, majd 
ezt követték Dr. Petrányi Csaba 
polgármester kedves szavai. A 
köszöntők után az ebéd, majd a 
klubok által szolgáltatott kulturá-
lis műsor következett. Felléptek 
a nagykátai Katica Nyugdíjas 
Klub, a sülysápi Hagyomány-
őrző Pávakör; a tápiógyörgyei 
Vadvirág Nyugdíjas Klub; a 
tápiószelei Borostyán Nyugdí-
jas Klub; a tápiószentmártoni 
Szent Márton Nyugdíjas Klub és 
a tápiószőlősi Barátság Nyugdíjas Klub amatőr művészeti 
csoportjai. A műsor után pedig a kifulladásig tartó tánc kö-
vetkezett, amit csak a tombolasorsolás szakított félbe.

Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételét, reméljük, 
hogy nagyon jól érezték magukat!

Nyugdíjas Klub
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Háziorvos:
Dr. Komonyi Éva
Tel: 06 53/ 789-799, 06 30/ 576-4676

Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66. (Fsz. 2.)

Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-12:00 óráig
Kedd: 8:00-12:00 óráig
Szerda: 8:00-12:00 óráig
Csütörtök: 13:00-16:00 óráig
Péntek: 8:00-11:00 óráig

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

Ügyelet: 
Telefonszám: 06 29/440-074
Helye: Tápiószele, Jókai u. 1/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: 8-11 Tápiógyörgye
Kedd: 8-11 Újszilvás
Szerda: 8-11 Újszilvás
Csütörtök: 8-11 Tápiógyörgye
Péntek: 8-11 Újszilvás 

Egészséges rendelés, tanácsadás:
Tanácsadásra (védőoltásra, szűrővizsgálatra), kizárólag  elő-
zetes bejelentkezés során egyeztetett időpontban fogadjuk. 
A várakozási idő csökkentése céljából a jövőben szeretnénk 
elérni, hogy a beteg gyerekek is előre egyeztetett időre ér-
kezzenek. Időpontot a 06 20/ 530-5014 telefonszámon, vagy 
személyesen kérjenek.

Naprakész információk:
http://draltsachrita.mindenkilapja.hu/
Dr Altsach Rita

Fogorvos:
Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt. (székhely: Szolnok, Vá-
rosmajor út 54. 3 em. 11.)

Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66. Egészségház, Fog-
orvosi rendelő.

Bejelentkezés: 06-30/470-4561
Sürgős esetben bejelentkezés nélkül is lehet a rendelést lá-
togatni!

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

Fogorvosi ügyelet: 
Központi Stomatológiai Intézet
Címe: 1088 Budapest,
Szentkirályi utca 40.
Telefonszáma: 06/1/317 6600
Faxszáma: 06/1/318 7014
-----------------------------------------------------------------------
CED-DENT FOGÁSZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Teljes körű fogászati ellátás.

A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSKÖTELES!

Ügyelet:
Szombat, Vasárnap: 10.00-14.00

Cím:

CED-DENT FOGÁSZAT
2700 Cegléd
Szabadság tér 2.
telefon: 53/318-259
fogaszat@cedent.hu

Terhességi Nőgyógyászat:
Kizárólag gyerekágyas és állapotos nők részére!

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:
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Gyógyszertár:
Árpád Patika Fiók Gyógyszertára:
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 09:00 - 14:00.
Csütörtök kizárólag csak: 13:00 - 16:00.
Telefon: 06 53/ 587-539

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

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

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   Szabóné Kálló Andrea
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  Farkas Tibor
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.
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
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvási Területi 
Iroda:
Cím: 2768 Újszilvás, Szent I. u. 4.- ÁMK Faluháza 
Telefonszám: 06-53/ 387-001  /17 mellék 

Antal Viktória
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-12.00 óra
Kedd: 13.00-16.00 óra
Szerda: 8.00-12.00 óra 16.00-18.00 óra
Csütörtök: 13.00-16.00 óra
Péntek:8.00-12.00 óra

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

Polgárőrség és Mezőőri Szolgálat:
Telefonszám: 06 30/ 529-5383

A nap 24 órájában a lakosságot érintő bűncselekmények ész-
lelésével kapcsolatosan, valamint kóbor és veszélyes ebek-
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/ 242-6562
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.

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

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

„Virágot viszek egy néma sírra, de ezzel 
titeket nem hozhatlak vissza.

Tudom, hogy nem jöttök, de olyan jó 
várni.

Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Pihenjetek csendesen a porló hant alatt.

Én őrzöm árván édes álmotokat.”

Tóth Ferencre (26. évf.), Tóth Zoltánra 
(10. évf.) és Tóth Sándorra 

emlékezünk 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejt-
hetetlen halottunk GYÖRGY JÁNOS gyász-
szertartásán megjelentek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, mélységes bánatunkban 
részvétükkel osztoztak.

A gyászoló család

Hálás köszönetet mondunk 

mindazoknak, akik szeretett halottunk 

DEÁK FERENCNÉ temetésén megjelen-

tek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

GYÁSZKÖSZÖNET

Köszöntés!

Köszöntjük Szeremi Árpádnét, 
sz.: Nyúzó Mária 85. Születésnapján. 

Örömteli éveket, 
jó egészséget kívánnak Neki, lányai, 

Marika, Erzsike és unokái.
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