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Első kézből…

Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a ked-
ves Olvasókat!

Engedjék meg, hogy első kézből tájékoztassam Önöket 
a települési közélet elmúlt eseményeiről, történéseiről 
és döntéseiről, valamint folyamatban lévő fejlesztése-
iről. 

Engedjék meg, hogy képviselő társaim nevében tiszte-
lettel köszönjem meg a 2016. október 2-ai népszava-
záson való aktív részvételét a Tisztelt Újszilvásiaknak. 
Köszönöm az újszilvási választópolgároknak az aktív 
részvételt, hogy fontosnak tartották azt, hogy migráns 
kérdésben véleményt nyilvánítsanak és hogy 99%-
osan nemmel válaszoltak arra a kérdésre, hogy nem 
akarunk migránst sem Magyarországon, sem Újszilvá-
son. Köszönöm, hogy ezt a kérdést komolyan vették, 
és elmondhatom azt, hogy a Ceglédi kistérségben és a 
Nagykátai kistérségben elsők között vagyunk a népsza-
vazáson történő aktív részvétel arányában, a mintegy 
45,5%-kal. Ez a részvétel óriási eredmény és nagyon 
büszke vagyok az újszilvási emberekre.

Büszke vagyok arra, hogy Újszilvás polgármestere le-
hetek, hiszen felelősségteljes emberek élnek újszilvá-
son, és ez nagyon fontos.

Pályázatainkról és fejlesztéseinkről szeretnék tájékoz-
tatást adni, melyben elsőként nagyon nagy örömmel 
tájékoztathatom Önöket arról, hogy önkormányzatunk 
konyha fejlesztési pályázata sikeres volt, és megkap-
tuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azon határo-
zatát, mely szerint 23 millió forintos támogatást kap 
önkormányzatunk a konyha és a tetőtér részében 
lévő étkező fejlesztésére. Ez azt fogja jelenteni, hogy 
a konyhánkban lévő eszközök mintegy 70-80%-a meg-
újul és energiatakarékos elektromos főzőegységek ke-
rülnek beszerzésre a konyha részére, mely egységek 
fogyasztását a későbbiekben kiváltásra tudjuk helyezni 
napelemekkel. Egy teljes értékű HACCP rendszerrel 
rendelkező, 400 adagos főzőkonyhája lesz a település-
nek a legmodernebb gépekkel, eszközökkel, edényze-
tekkel.  Emellett az óvodakonyhai felső rész és az alsó 
rész közötti étellift is megvalósításra kerül, amire már 
nagyon régóta várunk. Ez azt fogja jelenteni, hogy az 
óvodások a felső részen fognak étkezni az étkezőben 
és az étellifttel felszállításra kerül a friss étel számukra. 
Új étkezőasztalokat és székeket vásárolunk számukra. 
A mosogatás is fent fog történni a fehér mosogatóban, 
ahol ipari mosogatógép fogja ellátni a takarékos mo-
sogatást, majd az edények tárolására is megfelelő rész 
kerül kialakításra. A felső részen kialakításra kerül a fű-
tési rendszer, a világítási rendszer és a teljes elektromos 

beépítés meg fog történni, mindemellett a felső irodák, 
helyiségek funkcióval kerülnek ellátásra. Fent öltöző, 
zuhanyzó kerül kialakításra a dolgozóknak és várható-
an fent lesz az iroda helyiség. Nagyon örülünk ennek a 
fejlesztési lehetőségnek és azt gondolom, hogy végre 
egy megérdemelt kialakítás szerint nemcsak a konyha 
nyersanyagaira, alapanyagaira fogunk a jövőben fi gyel-
ni, de hatóságilag is egy tökéletesen megfelelő, higié-
niailag is alkalmas élelmezés technológia kerül beveze-
tésre, kialakításra és tökéletesítésre. 

További elnyert pályázatok tekintetében örömmel szá-
molhatok be arról, hogy a nemzetközi INTERREG 
pályázaton további megújuló energiával kapcsolatos 
nemzetközi részvételbe sikerült pályázatot nyernünk, 
melynek következtében egy 3 éves projekt kapcsán 
nem csak az újszilvási és tápiószőlősi gyermekeket tud-
juk bevonni a megújuló energiák oktatásába, valamint 
az energiahatékonyság megismertetésébe, hanem a kör-
nyező településeken mintegy 10 iskolának tudunk új is-
mereteket bemutatni. Ebben a nemzetközi projektben 7 
ország, mintegy 12 szervezete vesz részt.  Magyaror-
szágról Szolnok városa és Újszilvás település vesznek 
részt ebben az ismeretterjesztő és tapasztalatcserélő 
együttműködési pályázatban. A pályázat keretén be-
lül lehetősége adódik önkormányzatunknak egy olyan 
mintastúdió létrehozására, melyben megújuló energiá-
kat fogunk tudni bemutatni az általános iskolásoknak 
és a középiskolásoknak. Ezen bemutató terem kapcsán 
minimálisan 4 megújuló energiának: a napelemek, a 
napkollektorok, a hőszivattyúk és az elektromos energi-
át termelő szélkerék termelése, bemutatása és elemzése 
fog megtörténni. Ez a további nemzetközi projekt, me-
lyet már az elmúlt 5 évben folytattunk, nagyon fontos, 
hiszen Európában a megújuló energiák és különböző 
fűtési és elektromosságot termelő energiák folyamato-
san modernizálódnak és változnak. Ennek megismerése 
és fi ataljaink megismertetése ezen új tapasztalatokkal, 
valamint Magyarország többi önkormányzatának meg-
ismertetése ezekkel a tapasztalatokkal nagyon fontos 
dolog, amelyet ezzel a nemzetközi pályázattal sikerült 
elnyernünk. Közvetlenül Brüsszelbe kellett beadni a 
pályázatot angol nyelven, melyben sikeresen tudtunk 
eredményt elérni. 

Még a pályázatoknál maradva ezúton tájékoztatom 
arról is Önöket, hogy a mezőgazdasági utak építése, 
felújítása tárgyában pályázatot írt ki a vidékfejlesztési 
program, a Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Állam-
titkársága, amelybe önkormányzatunk bepályázik, a 
pályázat előkészítése jelenleg is folyik.  Ennek kereté-
ben pályázik önkormányzatunk szilárd aszfalt burko-
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lattal történő ellátására az Arany János utcának, az 
Iskola utcának és a Babits Mihály utcának, valamint 
a Dózsa György utca és Rozmaring út földút szakaszá-
nak burkolatára. Igyekszünk szakmailag jó pályázatot 
készíteni annak érdekében, hogy támogatható is legyen 
ez a projekt. 

Időközben az éves mezőgazdasági értéknövelő START 
mintaprogramon belül elkészült az önkormányzatnak 
a paprika feldolgozó üzem részlege, amelyben a papri-
ka adagolása és csomagolása folyik. Ebben az eszten-
dőben is több mint ezer kilogramm kiváló minőségű 
csemege paprika került termelésre az önkormányzat 
közfoglalkoztatása keretén belül, őrölt formában, ez azt 
jelenti, hogy a lakosság is tud kedvezményes áron ön-
kormányzatunktól vásárolni, kiváló minőségű 191-es 
ASTA tartalmú, (azaz kiváló színező képességgel ren-
delkező) csemege őrölt pirospaprikát, a saját háztartása 
számára. Ez a paprika feldolgozó, paprika csomagoló 
üzem részleg a Mátyás király út végén került kialakí-
tásra az önkormányzat ingatlanán. A programon belül 
elnyertünk továbbá egy hűtőház megépítését is. Itt tá-
roljuk majd a megtermelt konyhai alapanyagainkat, an-
nak érdekében, hogy minél tovább frissek maradjanak.

Mezőgazdasági jellegű projektjeinkről még a további-
akban: egy tésztaüzem kerül kialakításra, ahol a saját 
önkormányzati őshonos tyúk és őshonos pulykaprog-
ramon belüli tojás termelés eredményeként tészta ké-
szítés fog megtörténni elsődlegesen a közkonyhánkra. 
Ennek kapcsán ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, egyénenként már tájékoztatásra is kerültek azok, 
akik részt kívántak venni ebben a programban, hogy az 
őshonos tyúk és őshonos pulyka kihelyezési program, 
amelyhez az önkormányzat is csatlakozott, felfüggesz-
tésre került a minisztérium által, forráshiány miatt, és 
várhatóan ennek folytatása tavasszal fog újra megtör-
ténni, és akkor kerülnek azok az újszilvási lakosok be-
vonásra, akik önkéntesen vállalták, hogy meghatározott 

számú őshonos tyúkot és őshonos pulykát fognak te-
nyészteni, és annak tenyésztését, továbbtartását elle-
nőrizni is hagyják az önkormányzat által, a mezőőrök 
segítségével. Ezáltal egy jó minőségű állatállomány 
terjedhet el Újszilvás településen. 

Más jellegű témában is szeretném első kézből tájé-
koztatni Önöket, nevezetesen a cross pálya ügyében. 
A Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. és az Önkor-
mányzat megállapodása alapján az elmúlt esztendőkben 
a Motocross Egyesület használhatta a Kapitány tanyai 
cross pálya területet. Azonban mintegy 10 éves folya-
mat eredményeképpen eredménytelenné vált az a kérel-
me önkormányzatunknak, -  melyet a Nemzeti Földalap 
irányába terjesztett elő, -  hogy azt a cross pálya terüle-
tet, amely mezőgazdasági terület,  véglegesen használa-
tába kerüljön önkormányzatunknak. Így alakulhatott ki, 
hogy véglegesen üzemeltetésbe adhatta volna a Motoc-
ross Egyesület számára. Mivel azonban ezt a területet, 
amelyen a cross pálya jelenleg elhelyezkedett, a Ma-
gyar Állam kijelölte árverezésre, meghiúsította önkor-
mányzatunk több mint 10 éve fennálló tervét, hogy ez 
a terület sport és rekreációs célokat szolgáljon. Ezáltal 
felszámoltatta a crosspálya területet, azt rekultiváltatta 
a hatóság és helyre kellett állítani újra mezőgazdasági 
területté. A Motocross Egyesület ennek következtében 
úgy döntött, hogy máshol fogja ezt a sportot űzni. Saj-
náljuk, hogy ez a cél nem jött létre, nem sok olyan ügy 
van, amelyet önkormányzatunk kitűzött célként és nem 
tudott megvalósítani, de a motocross pálya kérdés, ez 
ilyen. Sajnos ezt nem tudtuk megvalósítani, nem tud-
tunk hatékony intézkedést tenni, de ez úgy gondolom 
nem önkormányzatunk miatt és hiányosságából adó-
dott, hanem magasabb szintű szervek együttműködési 
készségének hiányából.

Örömmel számolhatok be arról, hogy az uszoda beru-
házás megfelelő tempóban halad, és lassan a gépésze-
ti szint elkészül. Mindamellett már október végére a 
nagymedence teljes tere is várhatóan elkészül. Nagyon 
precíz és alapos, szakszerű munka zajlik az iskola mel-
letti, mintegy 1,5 Ha-os területen, amelyet, mint mind-
annyian, az őslakosság tudjuk, hogy ez egy felhagyott 
homokbánya terület volt. Emlékezhetünk arra, hogy 
olyan szintű volt a homok legmagasabb pontja újszil-
vásnak, mint ahogy most az általános iskola szintje, 
melytől a beruházás kezdetén mintegy 3 méteres mély-
ségben kezdődtek el a felszíni beruházási munkálatok. 
Amennyiben az önkormányzatunk uszoda központra 
vonatkozó második ütemű pályázata október végéig el-
nyerésre kerül, úgy a második ütem szerint a most meg-
épülő tanuszoda medence, valamint versenymedence 
fedésre kerül, valamint lelátóval együtt megépítésre 
kerül, illetve egy mozgófal kerül beépítésre a nagyme-
dencébe, mely szerint be tudjuk majd korlátozni a 31 m 
hosszúságát 25 m-re. Nagyon szeretném, hogyha jövő 
évben legkésőbb szeptember elsejétől megindulna az 
úszásoktatás és minden újszilvási fi atal, gyermek in-
nentől kezdve megtanulna úszni. Nagyon szépen kérem 
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a lakosságot, hogy legyünk ebben aktívak, várakozó-
ak, nem kis teljesítmény és nem kis beruházás. Ennek 
a településnek egy nagyon komoly kiugrási lehetősége 
ebben a kistérségben. 

Még arról szeretnék Önöknek beszámolni, hogy az el-
múlt esztendőben a képviselő-testület ciklusprogramja 
alapján az intézményekben folyó tevékenységet, az in-
tézményeken elhelyezett napelemek megtakarításából 
bővíti és támogatja. Így történhetett meg, hogy az elmúlt 
esztendőben több mint 1,5 millió forinttal támogatta az 
óvodában és az általános iskolában folyó tevékenysége-
ket. Nevezetesen az általános iskolában a gitároktatást, 
zongoraoktatást, fúvós oktatást, a kézilabdát, és az asz-
taliteniszt, a tápiószelei Blaskovich múzeumi tanórák 
megtartását, valamint részt vettünk természetesen az 
iskolában és az óvodában is a Bozsik-program keretein 
belüli futball lebonyolításában. Az óvodában támogatta 
önkormányzatunk a rendszeres zenebölcsi megtartását, 
a barkácsolást és az angol nyelvoktatást, valamint a kü-
lönböző előadásokban történő ingyenes részvételt min-
den újszilvási kis óvodás részéről. Ezen támogatások, 
ezen tanévtől kezdődően is szinte  azonos mértékben 
folytatódni fognak az óvodában teljes mértékben to-
vábbra is térítésmentesen, az általános iskolai zenemű-
vészeti oktatások szerény szülői hozzájárulással. 

Mindemellett arról is számot szeretnék adni, hogy ön-
kormányzatunk az óvoda és általános iskola felújításá-
ba és karbantartásába, eszközbeszerzésébe több mint 1 
millió forintot fordított a nyári időszak alatt. Az általá-
nos iskola részéről egyébkén az a megállapodás került 
kialakításra önkormányzatunk és a Református Egy-
ház között, hogy mivel sportiskolává vált az általános 
iskola, így meg kell annak a célnak felelnie, ami egy 
ilyen iskola tárgyi eszközeinek színvonalához is meg-
felelő. Felújítások történtek, például a tornaterem ab-
lakainak nyitószerkezete teljes cseréje, WC-k, zuhany-
zók, csaptelepek, mosdók, nyílászárók, belső ajtók cse-
réje megtörtént. Az öltözőkben és egyéb helyiségek-
ben megtörtént a burkolatok javítása, valamint tetőzet, 
párkányok javítása és még sok egyéb munka annak 
érdekében, hogy megfelelő szinten tartsuk az általános 
iskola állapotát, állagát. Mindezek megvalósulásából
a Református Egyház az anyagköltség 2/3-át állta, ön-
kormányzatunk pedig az anyagköltség 1/3-át, valamint 
a munkadíjat – azaz elvégezte a munkálatokat. Én úgy 
gondolom, hogy ez az együttműködés hosszútávon 
sokkal többet jelent Újszilvásnak, mintha egy KLIKK 
rendszerben működne. Sokkal jobban meg tudja az ál-
lagát tartani ez az intézmény, nem beszélve arról, hogy 
a 4 évvel ezelőtt indult református egyházi üzemeltetés 
meghozni látszik gyümölcsét. Gyermekeink jó helyen 
vannak, jó környezetben tanulnak, valamint megfelelő 
lelkületben tudnak fejlődni. Ezúton is megköszönöm a 
Református Egyház hatékony együttműködését az álta-
lános iskola fenntartása tekintetében, és megköszönöm 
az újszilvási pedagógusoknak az aktív munkáját, ame-
lyet kifejtenek ebben az intézményben, nem kevésbé az 
óvodapedagógusoknak az óvoda területén. 

A teljesség igénye nélkül, de arról is beszámolhatok, 
hogy birtokukba vehették diákjaink az általános iskolai 
új füves pályát, melyet Önkormányzatunk építtetett egy 
teljes öntöző rendszerrel, az iskolás gyermekeink haté-
konyabb mozgása érdekében saját erőből.

Engedjék meg, hogy végül, de nem utolsó sorban 
meghívjam Önöket két rendezvényünkre is, amely 
egyrészt 2016. október 23-án az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékére megtartandó községi ünnepsé-
günk lesz, melyet Pest Megyével együtt tart települé-
sünk és Pest Megye Közgyűlésének elnöke Szabó Ist-
ván lesz a vendégünk, aki az ünnepi köszöntőt mondja 
ezen a jeles napon. Kérek mindenkit, hogy ünnepeljünk 
együtt, emlékezzünk együtt, tiszteljenek meg a jelenlé-
tükkel bennünket. Nagyon fontos ez mostanság, amikor 
a migráns kérdés felvetődik nap, mint nap, hogy nem-
zetünk, községünk mennyire tud összefogni bizonyos 
kérdésekben. Én azt gondolom, hogy a mindennapi élet 
mellett együtt kell gondolkodnunk, együtt kell ünnepel-
nünk és együtt kell lépnünk, intézkednünk majd akkor 
is, amikor erre szükség lesz. 
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A másik rendezvény, amelyre tisztelettel hívom Önöket, az most már hagyományképpen megtartott adventi karácso-
nyi vásárunk, amely nagyon szép és hathatós kis műsorokkal és kellemes hangulattal 2016. december 10-én 14.00 
órától kerül megrendezésre a Faluház és a Polgármesteri Hivatal közötti területen, valamint a Faluház nagytermében. 
Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, és fogyasszanak el velünk egy babgulyást, egyenek meg egy bejglit és 
igyanak mellé egy fi nom teát vagy forralt bort a közelgő ünnepek jegyében!

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket, maradok tisztelettel:

Dr. Petrányi Csaba
polgármester 

TÁJÉKOZTATÓ A NÉPSZAVAZÁS ÚJSZILVÁSI EREDMÉNYÉRŐL

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. október 2-ra kitűzött országos népszavazás 
településünkön zökkenőmentesen lezajlott. 

A népszavazás települési eredménye: 
Szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 2174

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 989
Részvételi arány: 45,49 %.

01. Szavazókör: Központi Iskola (Alkotmány utca 73.)

Szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 670
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 328
Részvételi arány: 48,96 %.

02. Szavazókör: Faluháza (Szent István utca 4.)

Szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 749
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 369
Részvételi arány: 49,27 %.

03. Szavazókör: Központi Iskola (Alkotmány utca 73.)

Szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma:755
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 292
Részvételi arány: 38,68 %.

Az érvényesen leadott szavazatok 99,06 %-a (951 szavazat) NEM, 0,94 %-a (9 szavazat) 
IGEN szavazatott tartalmazott.

Ezúton szeretném megköszönni a népszavazás lebonyolításában közreműködő Szavazatszámláló Bizottságok 
tagjainak – választott és delegált tagok – precíz, pontos, lelkiismeretes munkáját, mellyel a népszavazás eredmé-
nyének megállapítása, a népszavazás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése 
érdekében tettek. 
Köszönöm munkatársaimnak, a Helyi Választási Iroda valamennyi tagjának – jegyzőkönyvvezetőknek is – a 
népszavazás lebonyolításának előkészítése és sikeres végrehajtása érdekében nyújtott lelkiismeretes munkájukat.
S végül, de nem utolsó sorban köszönöm a település választópolgárainak a népszavazáson való részvételt. 

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
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A jegyzőknél vagy a katasztrófavédelemnél indítható a 
bírságmentes kútlegalizálás

Engedélyhez kötött a háztartási igényeket szolgáló vizilétesítmények (kutak) kiépítése!

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett törvénymódosítás értelmében
2018 végéig bírságmentesen lehet engedélyeztetni a 2016. június 4. előtt illegálisan kialakított kuta-
kat.

Az utólagos engedélyezés hatásköre megoszlik a he-
lyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező tele-
pülési önkormányzatok jegyzői és a vízügyi-vízvédel-
mi hatáskörrel rendelkező hatóságok, azaz a fővárosi 
és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

A jegyző fennmaradási engedélye szükséges olyan 
kutaknál, amelyek háztartási igényeket elégítenek ki, és 
maximálisan évi ötszáz köbméteres vízigénybevétellel, 
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 
felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek. To-
vábbi feltétel, hogy az ingatlan, amelyen a vízilétesít-
mény elhelyezkedik, nem érint vízbázisvédelmi terüle-
tet. Amennyiben a fentiek közül valamelyik kritérium 
nem teljesül, abban az esetben az engedélyezés a fővá-
rosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatás-
körébe tartozik.

A kutak legalizálásával olyan jogszerű állapot ala-
kulhat ki, ahol biztosított a hatósági felügyelet, fi gye-
lemmel kísérhető a vízhasználat pontos mennyisége, 
megvalósíthatók a vízgazdálkodási célok, megőrizhető 
a vizek jó állapota, és megállapíthatóak a szükséges ál-
lami vízgazdálkodási fejlesztési irányok.

A vízgazdálkodási bírság megfi zetése alól a létesítő 
akkor mentesülhet, ha a 2016. június 4. előtt engedély 

nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményre 
a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. de-
cember 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának 
feltételei fennállnak. A jogalkotó ezen rendelkezésével 
tehát lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenleg vízjogi 
engedély nélkül üzemeltetett vízkivételt biztosító vízi-
létesítmények fennmaradását (legalizálását) bírság-
mentesen lehessen engedélyeztetni.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 15. § (1)-(3) bekezdése szerint vízjogi 
létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérő-
en megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény ese-
tén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól 
kell fennmaradási engedélyt kérnie, kivéve, ha azt a 
vízügyi hatóság által megállapított határidő alatt és a 
hatósági előírások betartásával megszünteti, vagy az 
eredeti állapotot visszaállítja. A kérelemhez a tényleges 
megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáci-
ót kell csatolni.

A Vgtv. és a Korm. rendelet a vízgazdálkodási ha-
tósági jogkör gyakorlását megosztja a vízügyi hatóság 
(megyei katasztrófavédelmi igazgatóság) és a települé-
si önkormányzat jegyzője között.

I. A jegyzői hatáskör és a lakosság által háztartási célokra használt kutak költségei

A lakosság által háztartási célokra használt kutak kategóriájába azok a magánszemélyek által, háztartási igé-
nyek kielégítése céljából üzemeltetett, épülettel rendelkező ingatlanon található kutak tartoznak, melyek 500 m3/
év vízigénybevétellel talajvizet, vagy parti szűrésű vizet használnak nem gazdasági célra. E kutak engedélyezése 
a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatásköre, amennyiben az 
ingatlan nem érint vízbázisvédelmi védőterületet, ellenkező esetben az engedélyező hatóság a területileg illetékes 
katasztrófavédelmi igazgatóság.

1. Tervezési költség

Az engedélyezési eljárás tekintetében a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe tör-
ténő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 3. melléklet 
rendelkezései az irányadóak.

A fennmaradási engedély iránti kérelem és a mellékleteként benyújtandó műszaki tervdokumentáció elkészíté-
se piaci áron nagyságrendileg 20 000-75 000 Ft-ot tesz ki (meglévő kút állapotfelvétele, paramétereinek dokumen-
tálása).
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Amennyiben a kút ivóvízbázis-védelmi védőterületen helyezkedik el, akkor a kérelmet ki kell egészíteni a vízbá-
zisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 
Korm. rendelet szerinti egyedi vizsgálattal, melynek tervezési költsége kb. 20 000-300 000 Ft mértékű.

2. Az eljárás illetéke, díja
A települési önkormányzat jegyzője részére a fennmaradási engedélyezési eljárásért az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény szerinti illetéket kell fi zetni, melynek mértéke a 
29. § (1) bekezdésben meghatározott 3000 Ft.

Amennyiben a kút ivóvízbázis-védelmi területen helyezkedik el, ezért annak engedélyezése a területi vízügyi 
hatóság hatásköre, úgy a BM rendelet szerinti 5000 Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfi zetni. Az 
egyedi vizsgálati dokumentáció elbírálásáért fi zetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke pedig 100 000 Ft.

3. Vízgazdálkodási bírság
A bírság feltételei megegyeznek az I/3. pontban foglaltakkal, azzal a különbséggel, hogy a lakosság által háztartási 

célokra használt kutak esetében természetes személyekről beszélhetünk, azaz a kiszabott bírság összege nem halad-
hatja meg a 300 000 Ft-ot.

Mivel a lakosság által háztartási célokra használt kutak – különösen az ún. ásott kutak – jelentős része a 
múlt században létesült, a Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a Korm. rendelet ha-
tályba lépése előtt (1996. július 1.) létesített kutak esetében is mentesülhessenek a fennmaradást kérelmezők a 
vízgazdálkodási bírság fi zetése alól.

ŐSZI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS!

2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.

Az új szabályok szerint 2016. január 1-jétől a gyermekek védelméről szóló törvény értelmében Újszilvás 
Község Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő kérelmére a déli meleg főétkezést 
ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben munkana-
pokon az alábbiak szerint:

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon,
c) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban 
kell kitölteni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést.
Minden szünidei gyermekétkeztetés előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét, a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállását. 
A kérelem az évközi szünet kivételével – a nevelési és tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható. 
Az őszi szünidei étkezés időpontja: 2016. november 02- 2016. november 04-ig (3 nap).
A napi egyszeri meleg ételt ételhordóban, elvitel formájában biztosítja az önkormányzat a rászorulóknak.
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Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára

Újszilvás Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 
A döntés értelmében Újszilvás Község Önkormányzata a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fi atalok felsőok-
tatásban való részvételének támogatására, ezennel pályázatot hirdet 2017. évre, 

- felsőoktatási hallgatók részére a 2016/2017 tanév második, és a 2017/2018 tanév első félévére vonatkozóan 
(„A” típusú pályázat), 

- felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fi atalok számára („B” típusú pályázat).

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: 

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

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

(3) Intézményi támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás
(intézményi ösztöndíjrész, mely megegyezik az önkormányzati támogatás mértékével, de a 2016. 
évi fordulóban max. 5.000.-Ft/fő/hó volt.)

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag a tele-
pülési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek, mely tényt a pályázónak a lakcímkár-
tyájával igazolnia kell. 
„A” TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét meg-
kezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már nem 
áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intéz-
ményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második 
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév második féléve 
és a 2017/2018. tanév első féléve).

A pályázat kötelező mellékletei: 

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tan-
év első félévéről. 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok:
- A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban élők esetleges betegségére vonatkozóan orvosi 

igazolások, szakvélemények másolata, 
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- Kollégiumi és albérleti elhelyezés esetén nyilatkozat a fi zetendő díj havi összegéről,
- Költségtérítéses fi nanszírozási forma esetén nyilatkozat az 1 félévi költségtérítés összegéről. 
d) A pályázóval egy háztartásban élők számáról nyilatkozat.

„B” TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fi atalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
illetve

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt még nem 
nyert érettségizettek;

és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017/2018 tanév-
ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben tényle-
gesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama: 3*10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév, a 
2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév.

A pályázat kötelező mellékletei: 
1.) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2.) A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok:
- A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban élők esetleges betegségére vonatkozóan orvosi 

igazolások, szakvélemények másolata.
3.) A pályázóval egy háztartásban élők számáról nyilatkozat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állomá-
nyú hallgatója,

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 08.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a 

 http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internet címen, 
illetve a polgármesteri hivatal titkárságán.

FIGYELEM!!!!!
 A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek el-
érése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

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

Újszilvás Község Önkormányzata Képvise-
lő-testületének a 9/2007. ( VI.19.) sz. mezőőri 
szolgálatról szóló helyi rendelet értelmében me-

zőőri járulékot köteles fi zetni az a földtulajdonos vagy földhaszná-
ló, aki 1 ha, vagy annál nagyobb területű termőfölddel rendelkezik.

A járulékfi zetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek a tárgy-
év január 1. napján a termőföld a tulajdonában vagy használatában 
volt.

A mezőőri járulék mértéke 800.-Ft/ha/év. A mezőőri járulékot min-
den év május 31-ig fi zetheti meg kamatmentesen.

Kérem a T. Földtulajdonosokat, hogy aki fi zetési kötelezettségének 
még nem tett eleget, az haladéktalanul tegye meg, továbbá a válto-
zásokat szíveskedjenek bejelenteni a mezőőri járulék megállapítá-
sához. 

Fent nevezett önkormányzati rendelet rendelkezik továbbá az erdő-
tulajdonosokat terhelő erdővédelmi járulék megfi zetéséről is. Az er-
dővédelmi járulék mértéke hektáronként 1000.-Ft/év, melyet évente 
két egyenlő részletben, március 15-ig valamint szeptember 15-ig 
kell az erdőtulajdonosnak megfi zetni. 

Ezúton kérem a tulajdonosokat, amennyiben fize-
tési kötelezettségüknek ez idáig nem tettek ele-

get azt szíveskedjenek meg tenni.

Helyi adó megfizetésére felhívás!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2016. II. félévi adók pótlékmentes megfi zetésének határideje 2016. szep-
tember 15-e volt. Kérem azon Adózókat, akik adófi zetési kötelezettségüknek még nem tettek eleget, 
hogy adóhátralékukat mihamarabb rendezzék. Amennyiben a tartozásukat egy összegben nem tudják 
megfi zetni, úgy lehetőség van Adóhatóságomnál fi zetési könnyítést: részletfi zetést, fi zetési halasztást 
kérni. A fi zetési könnyítésekkel kapcsolatban szíveskedjenek Sándor Lászlóné ügyintézőt felkeresni.
Felhívom fi gyelmüket, hogy amennyiben adóhátralékukat nem fi zetik meg és fi zetési könnyítést sem 
kérnek, egy a végrehajtási eljárás megindítása előtti utolsó fi zetési felszólítást követően az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 150. §-ának (1) bekezdése alapján végrehajtási eljárást kezdemé-
nyezek, mely lehet:

 letiltás: munkabérből, nyugellátásból és megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiból;
 bankszámlával rendelkező hátralékosok esetében az adózó bankszámlája elleni azonnali besze-

dési megbízás benyújtása;
 az egy évet meghaladó gépjárműadó tartozás esetén pedig a gépjármű forgalomból történő 

kivonásának kezdeményezése.
Kérem, szíveskedjenek helyi adó hátralékaikat rendezni,

illetve a fizetési határidőket pontosan tartsák be.

ÖNKORMÁNYZATUNK 
EZ ÉVBEN IS PÁLYÁZOTT 
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZI-

FA VÁSÁRLÁSÁRA!

Újszilvás Község Önkormány-
zata pályázatot nyújtott be a 
belügyminiszter által meghir-
detett „A helyi önkormányza-
tok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kie-
gészítő támogatására”

A pályázati kiírás értelmében 
362 erdei m3 tűzifa beszerzé-
sére pályázott önkormányza-
tunk. A pályázat benyújtásának 
feltétele, hogy Önkormányza-
tunk a kiegészítő támogatás 
igénybevételéhez a 2016. évi 
költségvetésében biztosítsa a 
beszerzéshez szükséges saját 
erőt, melynek mértéke 1000,-
Ft/erdei m3+áfa. 

A támogatás elnyerését kö-
vetően bővebb tájékoztatást 
nyújtunk a lakosság felé az 
igénylés feltételeiről. 
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Kéményseprő-ipari szolgáltatásról!
Tisztelt Lakosság! Hatályba lé-
pett a kéményseprő-ipari te-
vékenységről szóló törvény.

A törvény és a kéménysep-
rő-ipari szerv kijelöléséről 
szóló Korm. rendelet alapján a 
kéményseprő-ipari tevékeny-

ség ellátója a hivatásos katasztrófavédelmi szerv. Pest 
megye valamennyi településén

aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gaz-
dálkodó szervezet székhelyeként, telephel ye-
ként, fi óktelepeként be nem jegyzett  ingatlan 
esetében,ab) kizárólag az aa) alpont szerinti 
ingatlanokból álló társasház, lakásszövet-
kezeti lakóépület esetében, amelyben az 
égéstermék elvezető osztatlan közös tulaj-
donban van és

ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakás-
szövetke zeti lakóépület esetében a kémény-
seprő- ipari tevékenységet a kéménysep-
rő-ipari szerv közfeladatként látja el.

A törvényaa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok ese-
tében a sormunka keretében végzett tevékenység az 
előzetes írásbeli értesítés első és másodi k időpont-

jában térítésmentes. Az ac) alpont szerinti társas-
házban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem 
természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdál 
kodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fi ókte-
lepeként bejegyzett ingatlanok esetében a szolgálta-
tás az előzetes írásbel i értesítés szerinti első és má-
sodik időpontban is költségtérí tés ellenében történik.

Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgálta-
tás nem sormunka keretében történik, azt az ingatlan 
használója köteles igénybe venni , díjfi zetés ellenében. 
Az ingatlan használók a Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság honlapján közzétett nyilvántartásból 
maguk választják meg, hogy a szolgáltatást kivel kíván-
ják elvégeztetni,  (A szolgáltatási díjakat minden köz-
szolgáltató a honlapján köteles közzétenni).

Összegezve:

• Közületi szektorban a kéményseprő-ipari 
szolgáltatást - a honlapun kon közzétett 
nyilvántartásból - az ingatlan használója 
által választott szolgáltató által kell igény-
be venni.

• Lakossági szektorban (a feltételek teljesülése 
esetében) a sormunkát a kéményseprő  ipari 

szerv térítésmentesen végzi.

MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA

Közeleg Mindenszentek és Halottak 

Napja, amikor a temetőkben felkeressük 

elhunyt szeretteink nyughelyét, hogy a 

sírokat a kegyelet koszorúival, virágai-

val díszítsék, meggyújtják az emlékezés 

gyertyáját.

A községi temető a halottak napi ün-

nepek közeledtével meghosszabbított 

nyitva tartási idővel lesz látogatható. 

A pontos nyitva tartási idő a Halottak 

napja hetében a temető bejáratánál ki-

függesztésre kerül.

Tisztelettel:

Penczi Ildikó
jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
HOMOKBÁNYÁBÓL USZODA LESZ ÚJSZILVÁSON…

Az újszilvási Önkormányzat egyik fő célja, hogy a helyi la-
kosság mozgási lehetőségeit, sport tevékenységeit a leg-
szélesebb körben biztosítsa.

Erre irányul a Sportcentrum fejlesztése és a ciklusprog-
ramjának középpontjában álló mikro térségi Tanuszoda 
létrehozása is.

Az uszoda építése már gőzerőkkel folyik az iskola melletti 
1,5 Ha területen. Minden eredeti újszilvási lakos tisztában 
van azzal, hogy ez a terület egykor homokbányaként funk-
cionált, melyből rengeteg háznak készült a vakolása, vala-
mint illegális kitermelés is folyt ott az 1990-es évek előtt. 
Az elmúlt 15 évben viszont már csak „állt” és cserjék, fák 
erősödtek meg benne, ezért gondolta Önkormányzatunk, 
hogy ezt a területet szeretné hasznosítani, közel az iskolá-
hoz. (A képeken jól látszik az eredeti állapot.)

2015. tavaszától már komoly tereprendezési munkálatok 
folytak a helyszínen, megtörtént a kitisztítás, cserjeirtás, 
fakivágás és a kituskózás, nem csak az uszoda, de a teme-
tő területén is, így tovább bővültek a lehetőségei a temet-
kezések helyeinek is.

Önkormányzatunk fejlesztési terveiben szerepel az is, 
hogy minél nagyobb területen tudjon az uszoda objektu-
ma kifejlődni. Szeretnénk, ha később strandként és edző-
táborként is működne az uszodacentrum, ezért került 
megvásárlásra a Dózsa György út 92. szám alatt található 
ingatlan, mellyel egy impozáns terepszint fog kialakulni és 
eltűnnek a homokbánya idején kialakult tájsebek is, nem 
beszélve a további területhasznosítási lehetőségek bővü-
léséről.

A beruházás idén tavasszal ténylegesen megkezdődött, 
kiváló szakmérnökök irányításával és ellenőrzésével. Ez 
idáig az uszoda pinceszintje épült, vízzáró beton és komoly 
mennyiségű vasszerkezet felhasználásával. Nemrég értek 
a munkálatok a föld felszíne fölé.

Várhatóan jövő év közepétől indul be az uszoda működése, 
elsődleges funkcióként az újszilvási sportiskola kiszolgálá-
sával. Fő célunk, hogy minden újszilvási gyermek megta-
nuljon úszni és a ceglédi vízilabda csapat utánpótlását is 
tudjuk biztosítani majd.

Másodsorban a reggeli órákban 6 és 8 óra között lehető-
ség lesz majd a sportolásra a helyi és környékbeli úszó-
bérleteseknek. Ezen időpontokon kívül pedig a lakosság 
is igénybe veheti szabadidejének sportos eltöltésére. Ter-
veink között szerepel szinkronúszás, búvároktatás, baba-
úszás bevezetése is.

Mikor a beruházás eléri végstádiumát és szándékaink 
szerint két év múlva minden ütem teljesen megépül, 150 
KW napelem fogja megtermelni a vizeket melegen tartó 
hőszivattyúk elektromos energiájának 80 %-át, így az 
ország egyik legtakarékosabb uszodaintézménye lesz.

Önkormányzatunk szándéka, hogy minden újszilvási lakos 
találja meg számításait az épülő intézményben és tartal-
mas szabadidős és sport tevékenységet tudjunk nekik biz-
tosítani. 

Dr. Petrányi Csaba

polgármester

Néhány kép a beruházás menetéről:
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Tisztelt Újszilvásiak!

Önkormányzatunk ezúton hívja fel a fi gyelmet arra, hogyha az Önkormányzat alapellátási feladat- 
felelősségi körében, azaz:

- a Polgármesteri Hivatal működése közben,
- az Óvodában, 
- az Általános Iskolában,
- a Védőnői szolgálatban,
- a Háziorvosi tevékenységben,
- a Gyermekorvosi tevékenységben,
- a Fogorvosi tevékenységben,
- vagy az önkormányzati működés egyéb területein úgy érzik, igazságtalanság, jogszabályellenes vagy 

egyéb szabálysértő magatartást tanúsítottak Önökkel szemben, úgy kérjük írásban, a konkrét eset 
részletes leírásával tájékoztassák a Jegyzőt vagy a Polgármestert annak érdekében,  hogy az esetleges 
probléma és esetleges helytelen ellátás kiküszöbölésre kerülhessen!

Ha megosztja velünk, nagyobb az esély hogy tudunk segíteni!

Tisztelettel: Községi Önkormányzat
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Tájékoztató a házi beemelők elektromos áram
fogyasztásával kapcsolatban 

Az előzetes számítások alapján az alábbi értékek jönnek ki a házi beemelő egységeknél:

Qmax=19 m3/h
(Tehát 1 óra alatt 19 m3 szennyvizet képes szállítani a szivattyú.)

10 m3-el számolva 31,6 perc kell a szivattyúnak.
(Tehát, ha Ön 10 m3 vizet fogyaszt egy hónap alatt, akkor a szivattyúnak 31 percet kell dolgoznia.)

Ha ezt fél órára kerekítjük, ezzel az értékkel számolva a DÉMÁSZ féle kerti szivattyú kalkulátor a 
havi fogyasztásnak 0,54 kWh-t ad, ami 172,55 Ft  alapdíjjal kiegészített összes havidíjat jelent.

Újszilvás Község Önkormányzata
és Tápiómenti Települések Csatornamű Vígazdálkodási-társulata

FŰTÉSI SZEZON! 
Fontos a kazánok átvizsgálása és helyes használata!

Október 15-ével megkezdődött a hivatalos fűtési szezon. 
A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt használ-
nak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki 
a megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerű-
en alkalmazná ezen eszközöket.

Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy család ház 
pincéjében Albertirsán a Kolozsvári utcában, szeptem-
ber 22-én kora délutáni órákban. A felhasadt kazán mel-
lett tartózkodó két ember a kiáramló forró víz miatt égési 
sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállí-
tották. A ceglédi hivatásos tűzoltók a helyiséget átvizs-
gálták – abban kár nem keletkezett, - valamint a még 
izzó parazsat a kazánból eltávolították. Ilyen és ehhez 
hasonló híreket gyakran olvashatunk, hallhatunk a kü-
lönböző médiumokban. A káresemények megelőzése ér-
dekében nem árt, ha tudjuk, hogy miért következhetnek 
be a robbanások és mit tehetünk annak érdekében, hogy 
a baj ne következzen be.

A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából 
ered, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően 
üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki ál-
lapotuk sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a 
szerkezeteket, ami már nem képes megbirkózni a meg-

emelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak 
a kazánok robbanásában, mint például egy esetleges 
áramszünet, aminek hatására leáll a keringető szivattyú. 
A modern kazánoknál ez ma már nem jelenthet gondot, 
hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tudja 
az állandó és megfelelő üzemi nyomást. 

Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg ar-
ról: 

• a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az 
előírt mértékig fel legyen töltve vízzel,

• a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, 
nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban le-
gyenek,

• szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú za-
vartalan működéséről és megfelelő áramellátásáról,

• ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzá-
ció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből 
eredő fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében.

A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így 
a balesetek megelőzése érdekében kiemelt fi gyelmet kell 
fordítani az alapvető szabályok betartására.

Cegléd KK PV Felügyelőség
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Óvodai  Hírek
Hírek, információk!

Intézményünk a 2016/2017-es nevelési évben a mai 
állapot szerint 88 kisgyermek nevelését látja el, ami 
az engedélyezett létszám 88%-a. 

Idén 28 kiscsoportos korú gyermek kezdte meg az 
első óvodai évét, ami mutatja, hogy a születésszám 
emelkedés folyamatos, lassan elérjük a 6 évvel ez-
előtti létszámadatokat.

Az idei nevelési évben is biztosítja Önkormány-
zatunk az iskolába menő gyermekek számára heti 
egy alkalommal az ingyenes angol nyelvi előkészí-
tőt, melyet Dömők Szilvia tanárnő tart, valamint a 
Fenntartó által további két foglalkozást indíthattunk 
hasonlóan a tavalyi nevelési évhez. Így heti rendsze-
rességgel tarthatnak pedagógusaink zeneovit (Ben-
csikné Berzeviczi Zsuzsanna), valamint zenés tornát 
(Tóthné Morcsányi Krisztina) és vehetnek rész gye-
rekeink plusz tevékenységekben.

Hitoktatásunk folyamatos, mindkét felekezet hittan 
foglalkozásai beindultak, működnek.

Az alap logopédiai ellátás a Pest Megyei Pedagógi-
ai Szakszolgálat Ceglédi Tagintézményének igazga-
tójával, Thén Zsolttal történő telefonos egyeztetés 
alapján várhatóan 2016.11.01-én indul be. A Szak-
szolgálattól kért hivatalos állásfoglalás megérkezése 
folyamatban van, melyről tájékoztatni fogjuk Önö-
ket. A beszédfogyatékos és hallássérült gyermekeket 
az idei nevelési évben is Dr. Schefferné Nyerges Éva 
logopédus látja el heti rendszerességgel.

Óvodánk továbbra is részt vesz az Intézményi Bozsik 
programban Kalász Rita óvónő irányításával, mely 
heti rendszerességgel 20 kisgyermek számára bizto-
sít plusz mozgást és így ebben az évben is számítha-
tunk a program általi 50 ezer forint értékű eszköztá-
mogatásra, mellyel szépen gyarapszik óvodánk.

A szeptemberi hónap nagy örömet hozott számunkra, 

Sikeresen megpályáztunk egy adományt, így minden 
csoport számára új játékkockákat tudtunk biztosítani 
több tízezer forint értékben, melyet nagy örömmel 
fogadtak a gyerekek. 

Részt veszünk a Koronás Cukorovi nyereményjáté-
kán is, melyre továbbra is várjuk a Koronás termékek 
csomagolásán lévő logókat, hogy esélyesek legyünk 
az értékes nyereményekre. Eddig körülbelül 760 db 
cukros logót sikerült összegyűjtenünk és bekülde-
nünk. 

Reméljük, hogy az idei nevelési évet is sok közös 
programmal tudjuk színesíteni, melyhez előre is kö-
szönöm a kollégáim segítségét! 

Pákozdi Tiborné 
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Iskolai Hírek

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 

2016/2017 - tanévkezdés

Az ötödik tanévét kezdő református intézményünk 
immár megszilárdult alapokkal, a régióban megszer-
zett elismertséggel folytatja azt a munkát, amit 2012-
ben elkezdett. Az idei tanévet megfelelő feltételek-
kel, fejlesztésekkel, innovációval indítjuk, amelyről 
az alábbiakban adok tájékoztatást. 

INFRASTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK 

A tápiószőlősi és újszilvási iskolaépületekben jelen-
tős karbantartási és felújítási munkákat végeztünk el, 
többek között:

- Klímaszerelést az iskola-épületek több helyi-
ségében.

- Tápiószőlősön megvalósult a tetőjavítás első 
üteme.

- Újszilváson a tornaterem nyílászáróinak ja-
vítása, valamint a testnevelés szertár kialakí-
tása megtörtént, és korszerűbb világítótestek 
kerültek felhelyezésre az épület több pontján. 

ESZKÖZBESZERZÉSEK

A tanév feladatainak ellátásához megfelelőek a felté-
telek, az új beszerzések között említhetjük a teljesség 
igénye nélkül a következőket: 

- Sporteszközök – korcsoporthoz, a sportisko-
lai irányultsághoz és feladathoz megfelelően 
nagy számban.

- Laptopok, projektorok, vetítővásznak, hang-
szórók – a tantermek informatikai fejlesztése 
érdekében. 

- Irodai eszközök és anyagok, takarító eszkö-
zök és szerek – a hatékonyabb munkavégzés-
hez.

- Étkezéssel kapcsolatos eszközök, tárgyi fel-
tételek folyamatos javítása és fejlesztése.

- Tervezzük az iskolai udvarok felújítását EU/
TÜV szabványos játszótéri elemekkel.

A TANULÓK/ÓVODÁSOK OSZTÁLYBA/CSO-
PORTBA SOROLÁSA

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járunk el, 
kialakulhatnak azonban nagy létszámú osztályok és 
csoportok, amelyeket csoportbontással és pedagógiai 
asszisztens alkalmazásával igyekszünk a leghatéko-
nyabb módon segíteni.

SZAKMAI FEJLESZTÉSEK, TEMPLOMLÁ-
TOGATÁSI REND

- Sportiskolai orientáltságú első osztály indult, 
s egyúttal a gyermekek iskolaotthonos kere-
tek között tanulhatnak Újszilváson.

- Tápiószőlősön az 1-3. évfolyamon olyan 
rendszer került bevezetésre, ahol a tanítók és 
a napközisek átfedésben dolgoznak.

- Kísérleti jelleggel bevezettük a reggeli be-
szélgetéseket, minden tanítási napon (kivétel 
a hétkezdő áhítat napja) 7.45 és 8.00 óra kö-
zött valamennyi évfolyamon reggeli beszél-
getéssel kezdődik a tanítási nap. Az osztály-
főnök vagy szaktanár vezetésével egy adott 
témáról, problémáról, tanulókat érintő kérdé-
sekről beszélgetnek. Félévkor a nevelőtestü-
let értékeli ennek hatékonyságát, s szükség 
esetén módosít ezen a gyakorlaton.

- Az iskola tanulói a 2016/2017 tanévtől kez-
dődően havi egy alkalommal kötelesek részt 
venni a felekezetük szerinti istentisztelete-
ken/miséken, melyről igazolást kapnak. A 
mulasztást az adott havi magatartás jegyben 
érvényesítjük.

Mindezek a nevelés hatékonyságának növelése érde-
kében hozott tantestületi határozatok.
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MŰVÉSZETI NEVELÉS ÉS SPORT
A LAURUS Alapfokú Művészeti Iskola térítésmen-
tesen oktat néptáncot.
A hangszeres képzés szintén ezen intézmény keretein 
belül valósul meg. (Újszilvás Önkormányzata támo-
gatja a hangszeres képzést is.)
Sport vonatkozásában elsősorban a labdarúgás 
Bozsik-programjában érintettek diákjaink, de a bir-
kózás és cselgáncs is nagyon népszerű. Lehetőség 
van kézilabda, kosárlabda és asztalitenisz gyakorlá-
sára is, de egyéb sportokat is szívesen támogatunk, 
ha megfelelő feltételek állnak rendelkezésre. 
A sportiskolai programtól sokat várunk, melyhez a 
most épülő újszilvási tanuszoda óriási lehetőséget 
fog nyújtani.

SZAKKÖRÖK, PÁLYAVÁLASZTÁS
Lehetőség nyílik idegennyelv-tanulásra, programo-
zásra (LEGO robottal), elsősegélynyújtó ismeretek 
megszerzésére. (Valós igény esetén más hasznos el-
foglaltságra is.)
A pályaorientáció, a pályaválasztás kiemelt feladat. 
Pszichológust is igénybe veszünk, üzemlátogatáso-
kat szervezünk, a tanulókat ilyen jellegű kiállításokra 
is elvisszük.

TANULÁSI NEHÉZSÉGEK 
Nagyszámú gyermekkel foglalkozunk, főállású és 

utazó szakemberek is segítik a munkánkat. Sajnos a 
szakemberhiány (logopédus, mozgásterapeuta) ne-
hézséget okoz. Fontos a megfelelő szülői hozzáállás, 
hogy a gyermekek időben eljuthassanak a vizsgála-
tokra. 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOK
Az érintett tanulók segítése, fejlesztése, ellátása 
fontos feladatunk: ingyenes étkezést és tankönyvet, 
egésznapos iskolát biztosítunk számukra. A jó jelző-
rendszer, az elkötelezett szakemberek sokat segíte-
nek a hátrányok leküzdésében. A hatóságokkal törté-
nő együttműködés fontos területe ennek a munkának. 

MAGATARTÁSI PROBLÉMÁK
Nevelési elveink és gyakorlatunk a keresztény nem-
zeti nevelésre épül. A rendelkezésre álló eszközök 
és módszerek csak akkor hatékonyak, ha a szülők is 
támogatják azokat. Az iskola törekvéseinek a családi 
példák lehetnek megerősítői, de nehezítői is. 

ÖSSZEFOGLALÁS
A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Is-
kola és Óvoda – az említett nehézségek ellenére – 
mind erkölcsi, mind szakmai, mind anyagi értelem-
ben sokkal többet nyújt a gyermekek számára, mint a 
környező települések iskolái.
A 2012-es döntés az egyházi intézmény létrehozásá-
ról jó döntésnek bizonyult. 

Szegedi György
igazgató

Iskolai SZMK hírei
Kedves Újságolvasók!

Ismét eltelt egy év, új kisiskolások érkeztek az iskolánkba és velük együtt a szervezetünkbe új szülők. Ok-
tóber 4-én tartottuk meg értekezletünket, ahol ismét dönteni kellett, hogy ki legyen az elnök, illetve annak 
helyettesei.

A döntés értelmében a szülői szervezet:

Elnöke: Ladányiné Karai Erika

Elnökhelyettesei: Bíróné Nagy Edit és Fehérné Pap Szilvia

Új tanév… új tervek… és mindez iskolás gyermekeink javára.
Ezúton szeretném megkérni a Tisztelt Olvasókat, ha otthon van termésük, rossz gyertyájuk, kidobásra szánt 
textilanyagjuk, valamint bármi féle olyan dolguk, amit fel tudunk használni kézműveskedésre, azt szívesen 
fogadjuk.

Köszönettel:
Ladányiné Karai Erika

SZSZ elnöke
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ÖKO-HETEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
(OKTÓBER 3-15.)

Környezetünk és egészségünk megóvása érdekében ez év októberében a tanulók ismét 
sokszínű, gazdag Zöld Programban vehettek részt. 

A programok közt szerepelt:
Újrahasznosítható anyagok gyűjtése (papír, kupak, 

elem, használt sütőolaj)

Bűnmegelőzési- és közlekedésbiztonsági nap 

o kerékpáros akadálypálya 
o kerékpárok regisztrációja
o KRESZ teszt
o egyenruhák és fegyverek kiállítása
o oktatófi lmek

Üzemlátogatások 
o Aranykemence Pékség
o Bertók Méhészet
o Bolyhos pálinkafőzde
o Rugócenter 
o Szilváshús 

Gyógy- és fűszernövények ültetése
Egészségvédelmi nap 
o  Drogprevenciós előadás 
o Vendég előadók, különböző egészségügyi 

témákban (Veres Katalin Vakok és Gyengén-
látók Egyesülete, Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetsége, Farsangné Mónika ke-
rekesszékes, Ujvári Judit gyógytornász, Mol-
nár Zsolt, Túriné Tóth Csilla Vöröskereszt, 
Down Szindróma Egyesület)

Kisállat kiállítás Dr. Crespo Carlos szaktanács-
adásával

Sportverseny
Környezetvédelmi vetélkedő 
Előadás a Himalája expedícióról: Gulyás László

Szépirodalmi pályázat otthonunk, iskolánk, köz-
ségünk szebbé, környezetbarátabbá alakításáról

Antalicz Csaba és Bozóki Balázs előadása a Tá-
pió Vidék természeti értékeiről

Miért szép a világ? – tablók készítése és kiállítás

A változatos programok hozzájárultak a tanulók környezet- és egészségtudatos szemléletének, életmódjá-
nak kialakításához és Újszilvás kincseinek megismeréséhez. 

Molnárné Szabó Szilvia

s

A
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Háziorvosi hírmondó

Kedves Betegeink!
Ismételten megpróbáltam egy csokorba szedni a felnőtt háziorvosi ellátás során felmerülő lényegesebb változá-
sokat, legfontosabb információkat az Önök részére.

Elsődlegesen, a legfontosabb személyi változásról szeretném tájékoztatni Önöket. 
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Bagosi Brigitta egészségügyi adminisztrátor 2016. augusztus 20-tól már nem 
erősíti tovább csapatunkat, azonban örömmel számolhatok be Önöknek arról, hogy 2016. szeptember 12-től egy 
igen lelkiismeretes, nagy hivatástudatú, többéves tapasztalattal rendelkező körzeti nővérke, Szolárdné Csizma-
dia Gyöngyi segíti a háziorvosi szolgálat munkáját.
Kérem, fogadják Őt is tisztelettel, bizalommal, a kezdeti időszakban megértéssel és türelemmel!
Engedjék még, hogy ezen újság hasábjain is kifejezzem köszönetemet Bagosi Brigitta adminisztrátornak, hogy 
a munkáját lelkiismeretesen, magas színvonalon végezte, mindvégig önzetlenül segítve munkámat. 

Szeretném arról tájékoztatni Önöket, hogy éves szabadságom   kivétele miatt, 2016. október 14-től 2016. 
október 25-ig helyettesítésemet dr. Ipolyi-Topál Gitta Margit háziorvos szakorvos látja el. 

A háziorvosi rendelés a következőképpen módosul a helyettesítés ideje alatt (a hétfői, a szerdai és a csü-
törtöki rendelési időt érinti a változás!): 

2016. október 14.  Péntek: 8:00-11:00 ó   ra között (rendelési idő ne  m változik)
2016. október 15.  Szombat  (október 31-e ledolgozása): Tápiószelei központi ügyelet áll rendelkezésre

2016. október 17.  Hétfő: 8:0 0-11:00   óra között (rendelési idő változásával jár)
2016. október 18.  Kedd: 8:00-12:0 0 óra között (rendelési idő nem változik)
2016. október 19.  Szerda: 8:00-10:30 óra között (rendelési idő változásával jár)
2016. október 20.  Csütörtök:  14:00-16:00 óra között (rendelési idő változásával jár)
2016. október 21.  Péntek 8:00-11:00 óra között (rendelési idő nem változik)
2016. október 24.  Hétfő: 8:00-11:00 óra között (rendelési idő változásával jár)
2016. október 25.  Kedd: 8:00-12:00 óra között (rendelési idő nem változik)

Tisztelettel kérném Betegeinket, hogy a helyettesítés idején a rendelési időben valóban csak indokolt eset-
ben jelentkezzenek! 

Továbbá, kérem Önöket, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik kiíratását is lehetőség szerint ne halasz-
szák a helyettesítés idejére! 

A helyettesítést ideje alatt a helyettesítő doktornőt a rendelési időben a rendelői vezetékes telefonszámán 
(06 53/ 789-799), rendelési időt követően –szintén csak indokolt esetben- a már jól ismert szolgálati mobil-
telefonszámon (06 30/ 576-4676) érhetik el.



21

Ismételten szeretném felhívni a betegek fi gyelmét arra, hogy több napos panaszok esetén, vagy tervezett 
orvoslátogatás esetén (pl. jogosítvány alkalmassági vizsgálat meghosszabbítása, leletek, zárójelentések bemuta-
tása, megbeszélése) minél többen vegyék igénybe az előjegyzési lehetőséget, melyre időpontot személyesen 
vagy az alábbi telefonszámon lehet kérni rendelési időben: 06 53/ 789-799. Az időpontot lehetőség sze-
rint igyekszünk pontosan betartani, de a tevékenység jellege miatt csúszások előfordulnak. Ilyenkor kérjük az 
előjegy zett betegek türelmét, be fogjuk őket szólítani!

Két előjegyzett beteg között mindig behívunk egy-két soron következő beteget, akkor is, ha csúszás van, mert 
különben a nem előjegyzett betegek várakozási ideje elviselhetetlenül hosszúra nyúlna.

Ha az időpontra nem tudnak jönni, kérem, azt mielőbb mondják le, hogy az így felszabadult időpontot más 
igénybe tudja venni!

Tisztelettel kérem annak fi gyelembevételét is, hogy vérnyomásmérésre, vércukormérésre, EKG elkészítésére, 
INR meghatározására, testsúlymérésre, krónikus betegségben szenvedők rendszeresen szedett gyógyszereinek 
felíratására, beutalók kiadására lehetőség szerint a rendelési idő első fél órájában, azaz a nővéri rendelés során 
érkezzenek. 

Rendelési időnk, a rendelés időbeosztása 2015. május 1-től változatlan. 

A korábbiakban már tájékozattuk Önöket, hogy - a rendelés időben történő befejezése érdekében- legkésőbb a 
rendelés vége előtt fél órával érkező betegek ellátására van mód. Azon túl érkező betegeket csak sürgős esetben 
tudjuk ellátni. Sajnálatos módon azt tapasztaltuk, hogy e kérésünket, nem tartották tiszteletben, sokan a rendelés 
befejezése előtt néhány perccel, vagy azt követően, ügyeleti időben érkeztek, ezért a továbbiakban a mindenkori 
rendelési idő befejezése előtt 30 perccel az akkor aktuálisan jelen lévő betegek TAJ- kártyáit összesítjük (ezért 
is kérem Önöket, hogy TAJ- kártyájukat mindig hozzák magukkal, ez egyébként előírás szerint kötelezettségük is, 
természetesen vizsgálatot követően TAJ- kártyájukat visszaadjuk)! Az ezen túl érkező betegeket csak sürgős eset-
ben fogjuk a továbbiakban ellátni, a sürgősség megítélése orvosi feladat! 

A továbbiakban jövőbeni terveimet, elképzeléseimet szeretném megosztani Önökkel. 

Örömömre szolgál tájékoztatni Önöket, hogy saját forrásból beszerzésre került egy professzionális hullámmasszázs 
készülék, mely segítségével hatékonyan kezelhető többek közö   a lymphoedemás, a lipooedemás, a visszeres, va-
lamint az érszűkületes láb. Ezen kívül izomláz, gyulladás, székrekedés, immunhiányos állapot, álmatlanság esetén 
is rendkívül hatásos. A praxis betegei részére lehetőséget szeretnék biztosítani –igen kedvezményes díjazás mellett 
(tervezett térítési díj nyugta ellenében: 20 perces kezelés bruttó 2 000 Ft, 30 perces kezelés bruttó 3 000 Ft)- e készü-
lék rendelési időn kívüli használatára, amennyiben az Önkormányzat segítségével, támogatásával egy erre alkalmas 
helyiség a rendelkezésemre áll majd ilyen kezelések végzéséhez. Ugyanakkor tervezem egy automata boka-kar index 
mérő és egy modern Doppler készülék beszerzését is, hogy a praxis betegei részére térítésmentes, fájdalommentes 
érszűkület szűrés elvégezhetővé váljon; az érszűkület még időben felismerésre kerülhessen, ezáltal a betegek megfe-
lelő gondozásban és terápiában részesülhessenek. 

Ezúton is kérem az Önkormányzat segítségét terveim megvalósításában, hogy ezáltal hozzájárulhassunk a betegek 
otthon közeli, magas szakmai színvonalú ellátásához.

Ezúton köszönöm Önöknek, hogy megtisztelnek engem bizalmukkal, köszönöm a kedves szavaikat, a türelmü-
ket, még akkor is, ha sokszor hosszasan várakozniuk kell. (Ámbár a jó munkához, idő kell! )

Tisztelettel:

dr. Komonyi Éva
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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 biz-
tosítottuk az illetékességi területünkön. A fokozott 
ellenőrzések elsődleges célja a lakosságot legjob-
ban irritáló, főleg vagyon elleni bűncselekmények 
visszaszorítása, valamint a térségen áthaladó gép-
jármű forgalom szűrése a fenti okra tekintettel. 
A fokozott ellenőrzés során kollegáimmal együtt 
törekszünk minden idősek lakta utcát is visszaté-
rően 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 óraszá-
mot továbbra is fenntartjuk, melynek célja a ,,lát-
ható rendőrség” biztosítása ezen bűncselekmények 
megelőzése érdekében.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei 
évben regisztrált bűnügyi szám alapján megállapít-
ható, hogy vagyon elleni bűncselekmény mértéke 
elenyésző, azok szinte minden esetben felderítés-
re kerültek, melyek elkövetői gyorsított eljárás-
ban, vagy bíróság elé állítás alkalmazásával 
kaptak ítéletet, vagy várnak ítélethozatalra. Ezen 
esetekben is elengedhetetlen volt az Önök segítő 
közreműködése, melyet ezúton is meg szeretnék 
ismételten köszönni, mivel ezen elkövetők elszá-
moltatása a község lakóinak közös érdeke.

Ezúton engedjék meg, hogy az iskola kezdetével, 
pár tanáccsal, kéréssel forduljak Önökhöz: Az őszi 
időszak beköszöntével megnövekszik mind a ke-
rékpáros, mind a gyalogos forgalom a főúton, vala-
mint a település mellékútjain egyaránt, tekintettel 
arra, hogy az iskolásoknak megkezdődik a tanítás. 
A megnövekedett kerékpáros, valamint személy-
forgalom Önöktől nagyobb fi gyelmet, toleranciát 
igényel, kérem, hogy közlekedésük során fi gyel-
jenek oda egymásra a balesetek megelőzése, 

elkerülése érdekében. A településünkön az isko-
la vonzáskörzetében a tanév folyamán visszatérő 
rendőri jelenlétre számíthatnak. Kérem 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 a kft. bé-
lyegzője. 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 vásárolnak fát, a 
számla mellett legyenek szívesek feljegyezni a ki-
szállító gépjármű rendszámát is, mivel csalás ese-
tén ez nagyban megkönnyíti a későbbi bizonyítási 
eljárást hatóságomnál.

Az őszi időszakban fontos még, hogy a közleke-
désük során használt kerékpár, vagy személy-
gépjármű esetében készüljenek fel az évszak-
nak megfelelő időjárási viszontagságokra is. 
A kerékpárt éjszaka, vagy rossz látási viszonyok 
mellett szereljék fel világítással, valamint győződ-
jenek meg az első és hátsó fékek állapotáról is. 
Amennyiben szükséges végezzék el a megfelelő 
javításokat, hogy a kerékpározás során biztonsá-
gosan meg tudjanak állni. A személygépjárművük 
esetében ugyan ilyen fontos a jó műszaki állapot, 
és a gumiabroncs állapotának, profi l mélységének 
az ellenőrzése, tekintettel arra, hogy a rossz, csú-
szós utakon megnövekszik a fékút, amely sok eset-
ben a balesetek egyik kiváltó oka.
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Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót látnak 
többször elhaladni a környéken, jegyezzék fel a 
rendszámát vagy típusát, ismertetőjelét, vegyék fel 
a kapcsolatot munkatársainkkal, vagy hívják azon-
nal ingyenesen hívható telefonszámainkat (107, 
112), vagy a szolgálati mobiltelefonszámomat (lap 

alján).

Segítsék munkánkat, vigyázzanak magukra és ér-
tékeikre!

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

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

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

Falunapot és Amatőr Fogathajtó versenyt tartottunk
Hagyományainkhoz híven, idén is augusztusban ke-

rült megrendezésre az újszilvási Falunap, ebben az 

évben először, az Amatőr Fogathajtó versennyel ösz-

szevonva, a Fesztiváltéren.

Örömünkre, most is sokan döntöttek úgy, hogy ki-
jönnek főzni, reggel 8.00-tól már szinte mindenkinél 
főtt vagy éppen sült az étel. Ezek a délelőttök mindig 
nagyon családiasak, akárhányszor körbemegyünk a 
csapatoknál, csak a vidámság, a hangos nevetések, a 
jó hangulat a jellemző…és igazán, ez az, ami a leg-
főképp számít.
Idén ezt a baráti hangulatot erősítették a pár méter-
re sátorozó lovasok is, akik 9.00-tól kezdték meg a 
fogathajtást a Napelempark melletti területen Fehér 
Tibor vezényletével.

Emellett még egy helyszínen kínáltunk programot az 
érdeklődőknek. A Sportpályán 11.00 óra után barát-

ságos labdarúgó játék keretein belül új testvértelepü-
lésünk, Slivník csapatával mérkőzött meg focicsapa-
tunk, melyet 2-1-es győzelemmel zártunk.

A délelőtt gyorsan elrepült, a zsűri is jóllakott, a sok 
fi nom ételnek és süteménynek köszönhetően. Jöhe-
tett az eredményhirdetés.
A főzőverseny legfi nomabbjának a Polgárőrség pör-
költje bizonyult, a szilvás sütemények versenyén 
pedig az első helyet a Rozmaring Nyugdíjas Klub 
4 tagja, Tóth Andor Jánosné, Batu Istvánné, Kállai 
Lászlóné és Menkó Ferencné által készített szilvás-
rétes érdemelte ki.
Ezúton is gratulálunk Nekik és a többi helyezettnek, 
és még egyszer meg szeretnénk köszönni a rétessü-
tő asszonyok önfeláldozó munkáját, hogy időt és fá-
radtságot nem kímélve 160 szál rétest sütöttek erre a 
napra.
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Az eredményhirdetések után a színpadon pezsdült fel 
az élet helyi és környékbeli fellépők előadásaitól. A 
Rozmaring Nyugdíjas Klub tagjai és a Dalma Dan-
ce Klub szilvási és tápiószőlősi kis táncosai kezdték 
meg a sort.
Nagy örömünkre ismét elfogadta meghívásunkat 
a Slivnican, szlovák testvértelepülésünk folklór 
együttese, akik a tavalyihoz hasonlóan, fél órás népi 
műsorral kedveskedtek Nekünk. Német testvértele-
pülésünk is jelen volt egy kisebb delegációval, ők 
hagyományos német ételek kóstoltatásával és eladá-
sával gyűjtöttek Óvodánk javára a nap folyamán.
Mikor elérkezett a 16.00 óra, a színpad előtti tér tel-
jesen megtelt, mindenki sztárvendégeinket, Jollyt és 
Suzyt várta. Majd 1 órás fellépésükkel fergeteges bu-
lit csináltak.

A meghirdetett puszta-ötös bemutató, sajnos elma-
radt, mert az előző napi gyakorlásban az egyik ló 
megsérült. Ehelyett egy hasonlóan látványos tand-
emhajtást és csikós bemutatót láthattak az érdeklő-
dők Muhari Krisztián és a Szorgalmatos Lovasgaz-
da Alapítvány előadásában. 

18.00-kor a színpadon megkezdte 1 órás koncertjét 
a németországi Truck Wheels együttes, akik igazi 
country hangulatot csináltak a vásártéren. Utána az 
akusztikus zenéé volt a főszerep, Fehér Tamásék 
dallamos gitárjátékukkal bűvöltek el bennünket.
Másik sztárfellépőnk, Marót Viki és zenekara 
20.00-tól szórakoztatta a közönséget örökzöld ret-
ro slágerekkel.
Az estét a tűzijáték fényeivel és az Origó zenekar 
koncertjével zártuk.
Több kísérő programot is kínáltunk a résztvevők-
nek a nap folyamán, hogy mindenki megtalálja a 
Neki való elfoglaltságot a rendezvényen. Ezúton 
is köszönjük a Tápiómenti Íjász Központnak és a 
Ceglédi Tűzoltóságnak, hogy kitelepültek és lehe-
tőséget biztosítottak hobbyjuk, munkájuk megis-
merésére.
Emellett vásárosok, sergősök, népi játékok, pó-
nilovaglás is várta a kilátogatókat.
Szeretnénk megköszönni minden dolgozónak, se-
gítőnek, támogatónak, hogy aktívan jelent voltak 
ennek a napnak a lebonyolításában, szervezésében, 
hiszen két nagy rendezvényünket összevonva a fel-
adatunk is megnövekedett és bizony jóval nagyobb 
összefogást igényelt.

Községi Önkormányzat
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Augusztus 20. és Magyarok kenyere ünnepe

Augusztus 20-án, Újszilváson került sor a Pest 
megyei Magyarok Kenyere Ünnepére a 2016-os 
Magyarok Kenyere program keretében, melyet a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen szer-
vezett meg Önkormányzatunk.

Szombaton ünnepi szentmisével kezdtük rendez-
vényünket 10.00-kor a Szentháromság Római Ka-
tolikus Templomban. A mise keretein belül Kovács 
Attila plébános megáldotta az összmagyar lisztből, 
az újszilvási Pékség által sütött kenyereket, melye-
ket még a Templomban ki is osztott a településen 
lévő intézmények vezetőinek.

A szentmise végeztével a Faluházban folytatódott 
az ünnepség, ahol Petrányi Csaba polgármester 
köszöntötte a résztvevőket. Ezután következtek 
az ünnepi beszédek, Földi László országgyűlési 
képviselő, dr. Péter Mihály a NAK Pest megyei és 
Fővárosi elnöke, valamint Obreczán Ferenc a Pest 
megyei Magosz elnöke méltatta ennek a napnak 
a jelentőségét és ismertette a Magyarok kenyere 
programját kicsit részletesebben.

Természetesen egy kis kulturális műsorral is ké-
szültünk a résztvevőknek. Elsőként Csáki Zsófi a 
az Általános Iskola tanulója mondott nagyon 
ügyesen és szépen verset, majd a Nyugdíjas Klub 
tagjainak arató nótái következtek, melyeket a kö-
zönség több tagja velük együtt dalolt. Harmadik 
előadóként meghívtuk hozzánk Simon Katalint és 
barátait, akik felejthetetlen folklór műsorral örven-
deztettek meg bennünket, zengett a terem a magyar 
népi dallamoktól.

Végezetül Fülöp Lászlóné alpolgármester és Ádám 
József képviselő ünnepélyesen felvágta a meg-
szentelt kenyeret, amit a nyugdíjasok segítségével 
kínáltak a résztvevőknek.

Községi Önkormányzat
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Ú j s z i l v á s  a  Tá p i ó f e s z t e n
2016. szeptember 10-11-én 2. alkalommal rendez-
ték meg Nagykátán a Tápiófeszt nevet viselő, a 
térség hagyományait, gasztronómiai és kulturális 
értékeit bemutató fesztivált.

A rendezvényen minden tápiómenti településnek 
lehetősége volt egy stand keretein belül kiállíta-
ni, így Újszilvás is kitelepült két napra és büszkén 
mutatta be helyi értékeit, elért eredményeit.

Most is megszervezték a Tápió Szépe választást, 
melyre népviseletbe öltözött lányok, asszonyok 
jelentkezését várták. Idén két leányzó is képvisel-
te településünket Krizsán Viktória és Rédei Zsu-
zsanna személyében, akik önként vállalták ezt a 
feladatot, és bár nem értek el helyezést, Nekünk 
igenis Ők voltak a legszebbek és nagyon büszkék 
vagyunk rájuk!
Ezúton is szeretnénk Nekik szívből megköszönni, 
hogy képviselték Újszilvást a rendezvényen.

Községi Önkormányzat

Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon jártunk
immár 2. alkalommal

A Belügyminisztérium idén 2. alkalommal rendez-
te meg Budapesten az Országos Közfoglalkoztatá-
si Kiállítást szeptember 22-23-án, melyet Pogácsás 
Tibor önkormányzati államtitkár nyitott meg. A két 
napos rendezvény helyszíne ismét a Vajdahunyad 
vára volt.
Az ország minden tájáról, összesen 130 kiállító 
mutatta be tevékenységét, illetve az általuk meg-
termelt javakat és előállított termékeket, melyre 
közel 10 ezer látogató volt kíváncsi.

Pest megyét idén 4-en képviseltük, Újszilvás mel-
lett Jászkarajenő, Tápiószőlős és Nagykáta ka-
pott lehetőséget.

A rendezvényen bemutattuk az Önkormányzat 
közfoglalkoztatottjai által termelt zöldségeket, 
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gyümölcsöket, a már csomagolt fűszerpaprikánkat, 
képekkel illusztráltuk az állattenyésztésben elért 
eredményeinket.

A szervezők célja az volt, hogy közelebb hozzák 
a településeket egymáshoz, lehetőséget biztosít-
sanak a szakmai tapasztalatok cseréjére, illetve 

megmutathassák, hogy az ároktisztításon, földutak 
karbantartásán kívül milyen egyéb értékteremtő 
munkát végeznek a közfoglalkoztatottak. dr. Hoff-
mann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes 
államtitkár záróbeszédében úgy fogalmazott, hogy 
a kiállítás sikere az egész közfoglalkoztatás, illetve 
a benne résztvevők sikerét jelenti.

Községi Önkormányzat
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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.mindenkilapja.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:
Szerda:  13:00 – 16:00
Péntek :  8:00 – 10:00  Terhes tanácsadás
  11:00 – 13:00 Orvossal tartott tanácsadás
 13:00 – 15:00 Csecsemő tanácsadás

Gyógyszertár:
Árpád Patika Fiók Gyógyszertára:
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 09:00 - 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
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.

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 meg-
előző nap délutánjától) állatorvosi ügyelet a Polgár-
mesteri 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 megfi gyelés (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



30



31

TÖBB BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA EGY HELYEN!

Szolgáltatásaink: 
- élet,-  betegség,- és  balesetbiztosítások
- nyugdíjcélú megtakarítások  államilag támogatott 20 %-os adójóváírással
- kegyeleti  biztosítások
- nyugdíj,- és egészségpénztári belépések
- lakásbiztosítások 
- gépjármű biztosítások
- vállalkozói vagyon,- és felelősségbiztosítások
- utasbiztosítások
- egyedi biztosítási igények kidolgozása
- kárügyek intézésében segítségnyújtás

Továbbra is szeretettel várom Kedves Ügyfeleimet, hogy segítségemmel mindenki számára a legkedvezőbb 
biztosítási védelmet megtaláljuk, mely egy esetleges tragédia esetén enyhíti Ön és Szerettei anyagi terheit.

Vankó Éva  a  V&K 2003 KFT Biztosítási Alkusz munkatársa
Tel.: 06 53/ 387-372 • 06 30/ 359-5006
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Palackozott Italok
Boltja

Újszilvás, Alkotmány út 60.   A Zöldséges mellett
Várjuk kedves Vásárlóinkat a hét minden napján 7-19óráig,
 széles Édesség és Italválasztékkal
 PB gázcserével
 Karácsony közeledtével Mikulás és Karácsonyi ajándék-

csomagok készítésével

Zöldség - Gyümölcs 
BOLT

Újszilvás Alkotmány út 60.

Várjuk kedves Vásárlóinkat naponta 
frissülő zöldség -gyümölcs választékkal.

Bővítettük termékeinket:

Házi savanyúságokkal
Teréz-malom Kft. lisztjeivel

Hétvégi Akciókért keresse 
üzletünket!

VASÁRNAP IS NYITVA 
VAGYUNK 7-10 ÓRÁIG!

Klimatizálás
Klímaberendezések tisztítását,
fertőtlenítését vállaljuk!

Idejében gondoljon és fi gyeljen oda karban-
tartásukra, hiszen sok esetben a rendszer-
telenül karbantartott készülékek okozhat-
ják a legionella típusú megbetegedéseket.

Ingyenes felmérés és szaktanácsadás.

Érdeklődni :  Metropol i tan-Met-Duo Kft .
Ujvár i  Balázs  06 30/412 3027

Klímaberendezések forgalmazásátKlímaberendezések forgalmazását
és szerelését vállaljuk kedvező áron!és szerelését vállaljuk kedvező áron!

ÚJSZILVÁSI KRÓNIKÁS

Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Újszilvás

Felelős kiadó: dr. Petrányi Csaba polgármester

Megjelenik 1100 példányban


