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Az ünnepek jegyében nagyon sok szeretettel és tisz-
telettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Újszilvás közéleti eseményeiről, döntéseiről, sze-
retnék első kézből beszámolni Önöknek, az utolsó 
Krónikás megjelenése óta eltelt időszak tekintetében. 

Az első hír, amit meg szeretnék osztani Önökkel, 
az az, hogy ismételten nyert önkormányzatunk 
a Tanyaprogram keretében két pályázatot. Az 
első pályázatnak köszönhetően 8 darab további 
közterületi kandeláberes, napelemes közvilágítá-
si lámpatest kerül elhelyezésre, szintén azokon a 
külterületi kereszteződéseknél, amelyek veszélyes 
csomópontnak minősülhetnek, és természetesen ott, 
ahol nincs közvilágítás. A másik pályázatot pedig 
a Tanyagondnoki Szolgálat szolgáltatásának széle-
sítése tekintetében sikerült elnyerni, egy defibril-
látor készülék beszerzése érdekében. A készülék 
mindig elérhető lesz a tanyagondnok számára, vala-
mint esetlegesen az intézményekben is használható, 
mint pl. az idősek otthona. Minden területen, min-
den intézményből 3 fő fogja a készülék használatát 
tanfolyamon elsajátítani. Ezen beszerzéssel a házi-
orvosi rendelőn kívül most már kettő defibrillátor-
ral rendelkezik az önkormányzat, hiszen az elmúlt 
időszakban egy készüléket már a Sport Egyesület 
is elnyert, mely a sportcentrumban került elhelye-
zésre. A kívánalmunk az természetesen, hogy ne 
kelljen használnunk szinte soha, csak mintegy biz-
tosítékként legyen ez nálunk. Amennyiben azonban 
az elkövetkezendő időszakban csak egy életet is 
meg tudunk vele menteni, már az is nagyon nagy 
eredmény tud lenni.

Örömmel tudok beszámolni arról is, hogy a start 
mintaprogram kertén belül egy 7 * 10 méteres, 

trapéz lemezből készült építmény került elhelye-
zésre a Kossuth utca 4. szám alatt, ahol gépeinket, 
eszközeinket tudjuk korrekt módon tárolni a jövő-
ben, riasztott védelmi állapotban. 
 
Mindamellett pedig egy további fejlesztést is el-
nyertünk, melynek keretében a polgármesteri hi-
vatal udvarán elhelyezésre került egy modern szi-
getelt, két jármű befogadására alkalmas gépjármű 
tároló. 

Már ez is nagyon-nagyon kellett, hiszen a jármű-
veink megóvása is egy fontos feladat, hiszen fő-
ként mostanában nem kerülik el Újszilvást sem 
azok a viharok, amelyek esetlegesen akár kárt is 
okozhatnak a nem garázsban tartott gépjárművek 
tekintetében. Komoly, több mint 5 millió forintos 
értékkel gazdagodott önkormányzatunk ennek a 
két építménynek a létrehozásával.  

A Képviselő-testület, több Leader pályázat be-
adásáról döntött. Nevezetesen Leader pályázat 
tekintetében pályázatot nyújt be a sportépület 
bővítésére, konkrétan a fallabdapályára vonatko-
zóan, amelyre jogerős építési engedéllyel és terv-
dokumentációval rendelkezünk. Bepályáz továbbá 

az önkormányzat a temetővel szembeni parkoló 
és park kiépítésére, mindamellett utcanévtáb-
lák elhelyezésére az utcai kereszteződésekben, 
amelyek virágládákkal lesznek díszítve.Ezeken 
túlmenően pedig egy nagyon fontos területre vo-
natkozóan szeretne még pályázni, nevezetesen a 
faluháza büféjének egyfajta teljes felújítására 
vonatkozóan.A Képviselő-testületnek az elkép-
zelése az, hogy a jövő évtől egy olyan vállalkozó 
vegye majd át a faluháza büféjét, aki az alapvető 
büfé jellegű ételekből, (úgymint hot-dog, hambur-
ger, pizza, gyros) tud étkezési szolgáltatást nyújta-
ni, mellette természetesen a büfé jellege is legyen 
meg, kávé, üdítő, alkohol tekintetében, s a fiatalok-
nak is újra, egyfajta szórakozási lehetőséget biz-
tosítson, billiárd, csocsó és egyéb olyan eszközök 
bevonásával, amelyeket a fiatalok mostanság sze-
retnek. Ilyen jellegű szórakozóhelyen a mérkőzé-
seket is szívesen nézik a fiatalok, így a projektor 
biztosítása is szükséges. Az önkormányzat számá-
ra ez egy igen fontos cél, hogy a falu központjában 
ez az egység a jövő évben megújuljon, és a jövő 
év valamely szakaszától pedig egy vállalkozó üze-
meltesse. Amennyiben érdemi vállalkozót nem ta-
lál az önkormányzat, akkor az önkormányzat fogja 
megfelelő kereteken belül működtetni ezt az egy-
séget. A felsorolt Leader pályázatokat január 2-a 
és február 2-a között lehet beadni. Kérek mindenkit, 
hogy akit érdekel, és van lehetősége, pályázzon más 
célokra is,melyre több tekintetben is van lehetőség. 
A Leader pályázatok tekintetében pályázhatnak ma-
gánszemélyek turisztikai szálláshellyel kapcsolat-
ban, újszilvásimikro-vállalkozások, valamint egye-
sületek egyéb témákban is. Kérem, hogy figyeljék 
az önkormányzat honlapját, amely iránymutatást 
ad, hogy ezek a pályázatok megtekinthetők a htt-
ps://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-
felhivasok oldalon!

Arról is örömmel számolhatok be, hogy végre na-
gyon sok panaszlevél megírása, és nagyon sok kom-
munikáció után, több hónap után sikerült elindíta-
ni a DÉMÁSZ részéről a gallyazási műveleteket 
Újszilváson. Amely azt jelenti, hogy az újszilvási 

kisfeszültségű és középfeszültségű szakaszok az 
elkövetkezendő hónapokban a gallyaktól, fáktól, 
belógó ágaktól, amelyek veszélyeztetik az áram-
szolgáltatást, mentesítve lesznek. Nagyon-nagyon 
fontos ez, azonban önkormányzatunk ezidáig- ha-
táskör és megbízás hiányában - nem nyúlhatott bele 
ebbe az ügybe tevékenyen. Ezúton is felhívok min-
den erdőtulajdonost, hogy mindenkinek kötelessé-
ge, hogy az áramszolgáltatás biztosítva legyen. Az 
áramszolgáltatót a jogszabály jogosulttá teszi arra, 
hogy a biztonsági övezetben gallyazási és fakivá-
gási munkálatokat végezhet, azokban az esetekben, 
ha ott túlnövő növényzet veszélyezteti a villamos-
hálózatot. Amennyiben ez a fontos feladat néhány 
hónap alatt elvégzésre kerül, akkor Újszilvásnak az 
áramellátása hosszútávon biztosított lehet biztonsá-
gosan, mely mostanság nem volt igazán megfelelő, 
hiszen az elmúlt 5 évben a DÉMÁSZ elhanyagolta 
ezt a fajta tevékenységét és feladatát. 

A település háziorvosi szolgálatával, annak műkö-
déséről, vagy esetleges hibás működéséről, informá-
ció hiányában nem tudok biztos tényeket közölni a 
település lakossága számára. Nem biztos, hogy min-
denki tisztában van azzal a ténnyel, hogy az 1990-es 
években az önkormányzat által ingyenesen átadásra 
került a praxisjog dr. Egressy Gábor számára, aki 
azt folyamatosan fenntartotta, fejlesztette és ez a 
tulajdonjog Őt illette meg a továbbiakban, tehát Ő 
értékesíthette ezt a praxisjogot. A praxisjog az egy 
önálló felelősségi körű vagyoni értékű jog, melyet dr. 
Egressy Gábor értékesített dr. Komonyi Éva részé-
re,mely jogügylethez önkormányzatunk hozzájárult 
annak érdekében, hogy legyen egy működő képes , jó 
színvonalú háziorvosi szolgálat a településen. Több-
szöri kezdeményezés ellenére sincs jelenleg a Praxis 
jogosult és az Önkormányzat között együttműködés. 
A Képviselő-testület dolgozik azon, hogy újra meg-
felelő legyen Újszilváson a háziorvosi ellátás. Ismét 
felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogyha bár-
melyik orvosi szolgálattal (háziorvosi, gyermekor-
vosi, fogorvosi) problémát észlelnek, tapasztalnak, 
úgy közvetlenül forduljanak panaszukkal hozzánk, 
annak érdekében, hogy segíteni tudjunk!

ELSŐ KÉZBŐL…
Településünk közügyeiről néhány gondolatban
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Egy nagyon érdekes helyzetről is be szeretnék szá-
molni a Tisztelt Lakosságnak, amely nem feltétlen 
kedvező a település számára. Körülbelül másfél 
évvel ezelőtt elindult egy eljárás önkormányzatunk 
értesítése nélkül, mely az Abonyt elkerülő M4-
es útnak  a 2*2 sávosítására vonatkozott. Másfél 
évvel ezelőtt ezen a helyszíni bejáráson és egyez-
tetésen Abony Város Önkormányzata, mint köz-
igazgatásilag illetékes jelent meg és csak ők kap-
tak meghívást. Önkormányzatunkat sem az abonyi 
polgármester, sem más vezető még egy telefonnal 
sem, s bármilyen levél útján sem tájékoztatta, hogy 
a 3119-es számú út, valamint azM4-es út jelenle-
gi csomópontjánál az M4-es út 2*2 sávosításának 
terveiben a jelenlegi kereszteződésnél nem teljes 
értékű csomópont van tervezve, hanem csak egy 
felüljáró, mellyel csak Abonyon keresztül lehet 
közlekedni, a tervek szerint a 2*2 sávos M4-es útra 
a közvetlen ráhajtási lehetőség megszűnik.  Erről 
a tényről teljesen véletlenül egy abonyi gazda tájé-
koztatta hivatalunkat körülbelül 1 hónappal ezelőtt.
Az útfejlesztésnek ezen tervek szerinti megvalósu-
lása nem csak településünket, de a Tápiómentét is 
nagyon kellemetlenül érintené, ezért önkormány-
zatunk azonnal kezdeményezte a Tápiómenti Terü-
letfejlesztési Társulás Tanácsának azon támogató 
döntését, amely szorgalmazza, hogy ez a csomó-
pont mégis megépüljön, vagy pedig egy olyan 
megoldás keletkezzen, hogy a 2,5 kilométerre lévő 
újszászi csomópont, a leendő autóúttal párhuzamo-
san korrektül elérhető legyen a jelenlegi Újszilvá-
si csomóponttól. A támogató döntés megszületett, 
mellyel kezdeményeztük Földi László országgyű-
lési képviselőnél és Czervan György országgyűlé-
si képviselőnél is, hogy a helyzet megoldásában 
járjon közre, hiszen nem csak Újszilvás település 
érintett hátrányosan ebben, hanem az egész Tápió-
mente, illetve mindenki, aki használja a 3119-es 

(Újszilvás-Abony összekötő) utat. Így most or-
szággyűlési képviselők részéről megindult egy fo-
lyamat a helyzet utólagos korrigálására vonatko-
zóan. Abony Város vezetése részéről ez a hallgatás 
ez egy elítélhető dolog és önkormányzatunk egy 
levelet is írt az abonyi Képviselő-testület részére, 
amelyben a felelősök bemutatását, vagy a döntések 
meghozatalának metodikáját kéri számon. Abony 
részéről ez a fajta nem tájékoztatás nem túl barát-
ságos szomszédi önkormányzati lépés, annak elle-
nére, hogy Újszilvás Község Önkormányzata 2008 
és 2010 között egy kiváló minőségű utat épített 
meg az Újszilvási Önkormányzat gesztorálásával, 
Abony belvárosáig. Ez az út a mai napig talán a 
legjobb minőségű a térségben, és ezt Abony Váro-
sa így „köszönte” meg önkormányzatunknak. 

Két nagyon kedves kollégánk Bató Miklósné a 
sportcentrum gondnoka, valamint Bató Miklós 
a temető gondnoka véglegesen nyugdíjba megy 
2018. január 01-jével és már szabadságukat töl-
tik. Mindkét területen lelkiismeretesen végezték 
munkájukat, de különösen a sport területén szívü-
ket-lelküket adták az elmúlt időszakban és nagyon 
nagy hiánya lesz településünknek, a focistáinknak 
és egyáltalán a helyi focisport vezetésének az Ő 
aktív tevékenységük nélkül. Nagyon köszönjük ál-
dozatos munkájukat és jó pihenést kívánunk Nekik 
további nyugdíjas éveikre! A köztemetőnk gondno-
ka a továbbiakban Molnár Imre lesz, a sportgond-
noki feladatokat pedig Csivincsik Magdolna fogja 
ellátni, fogadjuk őket is bizalommal és nekik is jó 
munkát kívánunk a jövőben.
Nagy tisztelettel köszönöm meg figyelmüket és na-
gyon-nagyon boldog békés, áldott karácsonyi ünne-
peket kívánok és sikeres, egészségben gazdag bol-
dog új esztendőt az egész település lakosságának!

Dr. Petrányi Csaba

Tájékoztatás 
Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat keretében az önkormányzat által nyújtott támogatások összesített adatairól:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
VIRÁGOS MAGYARORSZÁG – ÚJSZILVÁS – „AZ ÉV TELEPÜLÉSE”

Önkormányzatunk a 2017-es évben is benevezett a 
Virágos Magyarország Környezetszépítő verseny-
be, melyen már 2 évvel ezelőtt is bizonyítottunk.
Az idei verseny eredményhirdetésére múlt hét pén-
teken, november 17-én, Veszprémben került sor, 
ahol Újszilvás két kitüntetést is kapott. Régiónként 
kerültek elismerésre a legkiválóbb települések, így 
a Közép-magyarországi régióban Százhalombatta 
városa mellett, Újszilvás lett „AZ ÉV TELEPÜ-
LÉSE”! Mindemellett községünk az energiatuda-
tos fejlesztésekért és közösségi összefogásáért is 
díjazásban részesült.

 „A” típusú pályázatra (már felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók 
részére) 8 darab pályázat érkezett be az önkormányzatunkhoz, melyből a Képviselő-testület a 2017. de-
cember 06-án megtartott ülésén, mind a 8 pályázót támogatásban részesítette. A pályázat keretén belül a 
támogatott hallgatók részére az ösztöndíj időtartama, 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 
(a 2017/2018. tanév második féléve és a 2018/2019. tanév első féléve)
Az „A” típusú pályázók részére összesen megítélt támogatás havonta 27.000.-Ft., mely átlagosan 3.375.-
Ft/hó/pályázó támogatást jelent.
 „B” típusú pályázati felhívásra (az idei évben érettségizők, illetve felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek részére) sajnos az idei évben 
sem érkezett be pályázat. A pályázat keretén belül az önkormányzat a hallgatók részére 3*10 hónapra, 
azaz hat egymást követő tanulmányi félévre (2018/2019. tanév, a 2019/2020 tanév és a 2020/2021. tanév) 
ítélhetett volna meg támogatást. 
A korábbi években odaítélt „B” típusú ösztöndíjak már mind lejártak, így felülvizsgálatra az idei évben 
nem volt szükség. 
Szíves tájékoztatásul: 
 Újszilvás, 2017. december 08. 

Penczi Ildikó 
jegyző

Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosság és 
a vállalkozások támogató hozzáállását a virágosí-
táshoz, a település és lakókörnyezetük tisztán tar-
tásához. Köszönjük, hogy mindenki saját erejéhez 
mérten ápolta, virágosította háza táját, utcafrontját 
és környezetét. Mindemellett köszönet az Önkor-

mányzat közmunkásainak is, hogy a közterülete-
ket ilyen szépen, figyelmesen gondozták. Ebből is 
látható, hogy összefogással, közösen, milyen szép 
eredményeket tudunk elérni! Örüljünk eme közös 
eredményünknek együtt és legyünk rá büszkék!

Községi Önkormányzat
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A község karácsonyfái

SZAKMAI FELKÉSZÍTÉSSEL ÉS INFORMÁCIÓS KAMPÁNNYAL 
FOLYTATÓDIK AZ ENERGIA@ISKOLA PROJEKT ÚJSZILVÁSON

Idén is több fenyőfa felajánlás érkezett az Önkormányzathoz, melyet ezúton is nagyon szépen köszö-
nünk! A hatalmas fenyőt, melyen az óvodások énekeire az ünnepi fények is felgyúltak, Molnár Gergely, 
míg a Faluházban felállított tűlevelűt Fülöp Norbert ajánlotta fel.A falu adventi koszorújának fenyő alap-
anyagát pedig Gergely László biztosította.
Köszönjük a Mocorgó klub lelkes anyukáinak, tagjainak munkáját, hogy a község Karácsonyfájára dí-
szeket készítettek, illetve az Önkormányzat munkásainak, hogy azokat felhelyezték a fára.

Községi Önkormányzat

Újszilváson és Tápiószőlősőn az Európai 
Unió „ENERGIA@ISKOLA” (ENERGY@
SCHOOL) projektben résztvevő két iskola di-
ákjainak és pedagógusainak életében progra-
mokkal, tájékoztatókkal és felkészítéssel teli, 
aktív időszak kezdődött el.

A segítő tanárok (SEG – SeniorEnergyGuardians/
Szenior Energia Őrök) számára több modulból álló, 
megújuló energiaforrásokkal, energiahatékonyság-
gal foglalkozó elméleti és gyakorlati elemeket tar-
talmazó felkészítést készítettek a szakemberek. A 
program első elemeként az érintett pedagógusok 

és önkormányzati munkatársak részére Újszilvá-
son november 24-én, a Faluházán alapszintű, egy-
szerűsített felkészítést tartottak a szakértői csoport 
munkatársai. 

 
A képzési tevékenység hamarosan további progra-
mokkal folytatódik. A következő szakaszban már 
a segítő tanárokat magasabb szintű felkészítésben 
részesítik, amely során többek között az energia-
menegzseri feladatokkal, energiahatékonysági au-
dit készítésével, az okos energiamérő (smartmeter) 
kezelésével fogják megismertetni. 
Az önkormányzat szakmai munkacsoportja a helyi 
pedagógusokkal együttműködve folytatja a gyere-
kek körében szervezett ismeretterjesztő, kulturális 
kampányát is, amellyel helyi szinten, elsősorban a 
fiatal generáció kőrében népszerűsítik a megújuló 
energiaforrások hasznosítását és az energiatudatos 
gondolkodást. A program keretében novemberben 
és decemberben a szakmai munkacsoport tagjai 
tartanak érdekes tájékoztatókat az újszilvási, majd 

a tápiószőlősi iskolásoknak, amelyben a zöld ener-
giákra és az energia-megtakarítás jelentőségére 
hívták fel a figyelmet az előadók. 
 
A projektben kiemelt figyelem irányul a megújuló 
energiaforrások alkalmazásának népszerűsítésére, 
amely Újszilváson már évek óta a település gon-
dolkodásának középpontjában áll. Az iskolásoknak 
tehát nem kellet messzire utazni azért, hogy nap-
erőművet láthassanak, hiszen Újszilvás 2011-óta 
rendelkezik egy 400 kw-os napkövető rendszerrel 
ellátott, hálózatra kapcsolható fotovoltaikus erő-
művel, amelyet Vásár Ferenc, a projekt helyi ko-
ordinációs munkacsoportjának tagja mutatott be a 
fiatal látogatóknak. 

 
A következő időszakban további programokkal, 
a segítő tanárok mellett már diák aktivisták (JEG 
– Junior EnergyGuardians/Junior Energia Őrök) 
közreműködésével folytatódik az ismeretterjesz-
tő kampány. A diák aktivisták feladata lesz, hogy 
aktivizálják az osztályközösségeket és járuljanak 
hozzá az energiahatékonyság fokozásához, a meg-
újuló energiaforrásokhoz kapcsolódó tudás fejlesz-
téséhez, ez úton a projekt népszerűsítéséhez. 
A projekt keretében a szakértői csoport hamarosan 
egy-egy okos mérőberendezést (smartmeter) tele-
pít az érintett két általános iskolába. A mérőműszer 
egységesen fog adatokat szolgáltatni az aktuális 
energiafogyasztásról, láthatóvá téve az energia-
hatékonyságot növelő beruházások hatását és az 
energiatudatos viselkedés következtében keletke-
zett energia-megtakarításokat is. A projekt minta-
beruházásaként (Pilot Project) megkezdődött az 

TÁJÉKOZTATÁS SZIPPANTOTT SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOSAN

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a csatornával nem rendelkező ingatlanok 
folyékony hulladék szállítását Lázár Zoltán tápiószelei vállalkozó végzi ( Tel.: +36/20 917 21 70)

2000 Ft / m3 áron.

3 m3 alatti szippantás esetén a kiszállási díj a lakost terheli, melynek díja 5000 Ft + ÁFA!
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újszilvási iskola tantermébe egy interaktív bemuta-
tóközpont telepítésének előkészítése. A beruházás 
részeként napelem, napkollektor, szélturbina és a 
geotermikus fűtés működésének modellezése kerül 
bemutatásra interaktív környezetben. A bemutató 
2018-tól áll a diákok rendelkezésére.

További információk az ENERGIA@ISKOLA projektről:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html
http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/?q=interreg-projekt
https://www.facebook.com/EnergyatSchool/?notif_t=page_user_activity&noti...

„Ez a projekt az INTERREG CENTRAL EUROPE PROGRAM keretében az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.“

Az ENERGIA@ISKOLAprojekt következő nem-
zetközi találkozójának 2018. márciusában pro-
jektpartnerünk Szolnok ad otthont, amelynek ke-
retében, a tanulmányi kirándulás alkalmával a 
résztvevők Újszilvásra is ellátogathatnak.

Bolyhos Zoltán az év vállalkozója

kereskedelmi főzde kategória versenyét, melynek 
fődíja egy Hollóházi porcelán díszüveg volt.
Ezúton is gratulálunk Bolyhos Zoltánnak és 
családjának, további sikeres éveket kívánva 
Nekik!

Községi Önkormányzat

Köszönet a gazdáknak

2017. november 03-án Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarai választások voltak. Jelentős mértékben,a 
leadott érvényes szavazatok 88 %-val nyert a MA-
GOSZ és szövetségesei Újszilváson. Köszönet a 
gazdáknak az aktív szavazásért, támogatásért. Az 
elkövetkezendő időszakban a megyei küldöttgyű-

lésben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül 
3 fő képviseli településünket és a kistérséget, jó-
magam, valamint Kiss Pál és Tóth László. Mind-
amellett a Fővárosi és Pest Megyei Agrárgazdasá-
gi Kamarának földügyekért felelős alelnökeként is 
tevékenykedem, amelyet szintén az újszilvási gaz-

dáknak, valamint a kistérségünk gazdáinak javára 
szeretnék végezni a polgármesteri tevékenységem 
mellett, mely mintegy havi egyszeri távollétet felté-
telez a hivatali tevékenységemtől. Fontosnak tartom 
a vidék ilyen tekintetben történő felkarolását is, és 
azt, hogy mind a kicsi gazda, mind a nagyobb gaz-
da kellő megélhetést tudjon biztosítani családjának 
és alkalmazottainak. Nem beszélve arról, hogy a jó 
magyar minőségű termékeket a rövid ellátási lánc 
érdekében minél inkább helyben fogyasszuk el.Itt a 
kistérségben fogyasszuk el a megtermelt zöldséget, 
gyümölcsöt, és a feldolgozott élelmiszereket is, mi-
nél kevesebbet utaztassuk, ennek megszervezése is 
egy fontos feladata az Agrárkamarának. Azt tervez-
tük, - mi küldöttek, - hogy nagyon komolyan vesz-
szük ezt a munkát is, és az újszilvási gazdákkal fo-
lyamatos párbeszédben, a helyi Gazdakör többszöri 
összehívásával szeretnénk a meglévő problémákat 
megoldani, a problémákra megoldásokat keresni. 
Egyébként 2018-ban várhatóan megvalósul a jég-

kár-mérséklő rendszer kiépítése, melynek az egyik 
talajgenerátora Újszilváson, a Naperőmű területén 
kerül elhelyezésre és várhatóan a 24 órás mezőőri 
őrszolgálat fogja üzemeltetni.
 Előre is köszönjük bizalmukat és forduljanak hoz-
zánk tényleges bizalommal. 

dr. Petrányi Csaba

Tisztelt Szülők!

Köszönjük a Koronás Cukor Ovi 2017. pályázatában való részvételt. 2280db Koronás cukor logós papír 
gyűlt össze, amit beküldtünk. Nagy sajnálatukra az idén Fortuna csillaga nem állt mellénk, de nem csüg-
gedünk, jövőre újra indulunk a nyereményjátékban. 

   2017. decemberi programjaink:

    December 6.(szerda) óvodai Mikulás ünnepség
    December 19. Karácsonyi Ünnepség
    December 20. Karácsonyi Ünnepi zeneóra

   Téli Szünet:

    2017.december 22. péntek (az utolsó nap)
•    2018. január 02. kedd (az első nap)

Figyelem! Tavaszi szünet nincs az óvodánkban. A nyári takarítási szünet időpontjáról legkésőbb 
2018. február 15-ig írásban értesítjük a szülőket

2017. december 1-én, az a megtiszteltetés érte az 
újszilvási Bolyhos és Fia Bt. vállalkozást, hogy a 
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, 
2017. év vállalkozói díját adományozta Bolyhos 
Zoltán részére, a Művészetek Palotájában. A díjat 
Demján Sándor elnök úr és Varga Mihály miniszter 
úr adták át. 
Bolyhos Zoltán az elismerést családjának és kol-
légáinak is egyaránt megköszönte.
 
Emellett a novemberben megrendezésre kerülő ke-
celi Kárpát-Medencei Pálinka-, és Párlatversenyre, 
6 pálinkát nevezett be a Bolyhos Pálinkafőzde, ahol 
4 ezüst és 2 aranyérmet nyertek pálinkáik. Továb-
bá, a Bolyhos Ágyas Szilva pálinka nyerte meg a 
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Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak az újszilvási vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek, akik 2017-ben valamilyen formában segítették óvodánkat.

Támogatóink:

Antal Krisztina
Bolyhos és Fia Bt.

Benkő Istvánné 
Bertók Méhészet

Csák Attila
Darázs Brigitta
Fazekas Mónika
Király Istvánné

Óvoda Szülői Szervezete és Filipcsei Erika
Smányi Nikolett

Cser Gusztávné és Vidámparkja
Ujszászi Rozália

Újföldi Iskola 87-ben végzett osztálya

Külön kiemelem az óvodánk fenntartóját, Újszilvás Község Önkormányzatát, ugyanis nap, mint 
nap példásan gondoskodik intézményünk működési feltételeiről.

Ebben az évben nagyon sok eszköz beszerzése és fejlesztése történt meg az intézményünkben: 

 • Az összes csoportszoba és az étkezőnk is új függönyöket kapott.
 • A négy csoportszoba régi szőnyegei ki lettek cserélve szép esztétikus, új szőnyegekre.
 • Az étkezőnk két színes tálalószekrénnyel lett gazdagabb, illetve a teljes berendezése történt 
 meg asztalokkal, székekkel, aminek köszönhetően egyszerre kétcsoportnyi gyerek étkeztetése is 
 megoldható.
 • Az óvoda legrégebbi épületrészein, ami 3 csoportszobát foglal magába, sikerült korszerű mű-
 anyag kivitelűre cserélni az ablakokat, mely amellett, hogy esztétikus a hő- és hangszigetelésen 
 is sokat javított.
 • Az óvoda udvarának 200 m2-es területén az esésvédő gumiburkolat cseréjét sikerült végrehajtani.
 • Önkormányzatunk mellett Csák Attilának köszönhetően óvodánk jelentős része 
 ki lett festve.

Megújultak tanösvény tábláink

Tájékoztató az Újszilvási Mini Bölcsődei szolgáltatásról 

A hagyományos anyai-női szere-
pek megváltoztak, a családok szű-
kös anyagi keretei miatt fontos a 

munkavállalás mindkét szülőt tekintve, a gyermekek 
napközbeni ellátása iránti igény megnövekedett, a 
gyermek ellátása a családban nem megoldott. Egy 

megoldási alternatíva a gyermekek napközbeni el-
látására, amelyet a legújabb gyermekjóléti törek-
vések is szorgalmaznak. 
2016. december 31-ig családi napköziként működ-
tünk, 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvé-
delmi intézmények, valamint személyek szak-
mai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása alapján 
2017. január 01-től átalakultunk mini bölcsődei 
szolgáltatássá.

 A szolgáltatásunk célja, feladata:
A mini bölcsődei nevelés-gondozás feladata a 
gyermek testi-lelki és szellemi szükségleteinek ki-
elégítése, a fejlődés elősegítése. Az Újszilvási Mini 
Bölcsőde 05 - 36 hónapos korú gyermekek részé-
re nyújt napközbeni ellátást. Célunk a gyermeki 
személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető 
emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, 
családias hangulatban. A kisgyermekek elsajátítják 
azokat a készségeket, képességeket, amelyek segí-
tik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyo-
zottan viselkedjenek saját környezetükben. A mini 
bölcsődében koruknak és személyiségüknek meg-
felelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség 
szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéré-
seihez. Az Újszilvási Mini Bölcsőde 7 gyermek ne-
velését, gondozását, látja el. Az intézményünk el-
látási területe elsősorban Újszilvás, de lehetőséget 
biztosítunk a kívülről érkező gyermekek befogadá-
sára, nevelésére és gondozására, ezzel is elősegítve 
a munkavállaló édesanyák gyermekeinek a harmo-
nikus, kiegyensúlyozott gondoskodását. Működési 
célunk, hogy az intézményi szolgáltatást igénybe 
vevő szülők számára, lehetővé tegyük, hogy gyer-
mekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassa-
nak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, amely 
elősegíti elhelyezkedésüket. 

A mini bölcsödében történő gondozás előnyei:
• kis csoport létszám, mely lehetővé teszi az egyén-
re szabott foglalkozást 
• a fertőzéses megbetegedések ritkábbak, mint a 

nagyobb létszámú gyermek közösségekben 
• a különleges bánásmódot igénylő gyermek szük-
ségletei jobban kielégíthetők 
• a családias körülmények megkönnyítik a kisgyer-
mek számára a szülőtől való elválást

A mini bölcsődei ellátás igénybevételének módja:

A mini bölcsődei felvétel egész évben folyamatos. 
Amennyiben üres férőhelyek vannak, a felvétel az 
év minden időszakában lehetséges.

A gyermekvédelmi törvény rendelkezési szerint 
előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során 
azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb 
ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges 
a bölcsődei nevelés, gondozás, illetve akik rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő 
(törvényes képviselő) kérheti, egyéb esetekben a 
szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: a védő-
nő, a házi gyermekorvos, a szociális-és családgon-
dozó, a gyermekjóléti szolgálat, valamint a gyám-
hatóság. A felvételre jelentkezők előjegyzésbe 
kerülnek. A felvételről, illetve az elutasításról 30 
napon belül értesítést kapnak a szülők. A szolgál-
tatás igénybe vétele önkéntes. Az ellátás kezdete 
előtt a jelentkező érdeklődő szülőket személyesen, 
szóban tájékoztatjuk a szolgáltatásunk tartalmá-
ról. A megállapodás megkötése előtt tájékoztatást 
kapnak a házirendről, az igénybe vehető szolgál-
tatásokról, a fizetendő étkezési térítési díj össze-
géről és megállapításának módjáról, szabályairól. 
A gyermek bölcsődei felvétele alkalmával az in-
tézmény és a szülő (törvényes képviselő) írásos 
megállapodást köt a gyermek bölcsődei ellátásáról. 
Szeretettel várjuk intézményünkben!
Az évvége közeledtével magam és munkatár-
saim nevében Áldott Szeretetteljes Karácsonyi 
Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új 
Esztendőt kívánok minden kedves olvasónak! 

Légrádiné Tóth Marianna
intézményvezető
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November 6-9. között nemzetközi projekttalál-
kozónak adott otthont iskolánk. Vendégeink az 
Erasmus program keretében öt országból érkeztek: 
Litvániából, Észtországból, Lengyelországból, 
Olaszországból és Portugáliából. Községünkbe lá-
togató külföldi tanárokat negyedik osztályosaink 
egy néptánc műsorral köszöntötték, a nyolcadiko-
sok pedig néhány kedves szóval üdvözölték őket 

ISKOLAI HÍREK
„A reformáció nyomában Erdélyben”

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma „Határtalanul!” 
programjának köszönhetően, a Tápiószőlős-Újszilvás 
Református Általános Iskola és Óvoda 7. évfolya-
mának 45 tanulója és az őket kísérő 4 felnőtt ta-
nulmányi kiránduláson vett részt Erdélyben 2017. 
október 12-16 között. Az utazás központi témája a 
reformáció volt, de betekintést kaptunk az ország 

csodálatos természeti kincseibe, irodalmi, történel-
mi helyszíneibe, megismerhettük múltját, jelenét. 
Célkitűzéseink között szerepelt a református vallás 
helyszíneinek meglátogatása mellett, a külhoni re-
formátus hitéletben való részvétel is.

A kiránduláson csodálatosan szép helyeken jártunk: 
Nagyváradon, Körösfőn, Kolozsváron, Nagyenye-
den, Tordán, Torockón, Torockószentgyörgyön, 
Gyulafehérváron, Déván, Algyógyon, Őraljabol-
dogfalván, Hátszegen, Vajdahunyadon, Tenkén. 

 Idegenvezetőnk, Polacsek Tamás, aki maga is 
pedagógus, gyerekbarát módszerekkel, interaktív 
tanulással segítette az információk hatékonyabb 
befogadását, és izgalmassá tette a városnézéseket. 
Tanulóink így hallhattak a reformációban fontos 

szerepet játszó Bocskai István és Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelmek életútjáról és irodalmi nagyja-
inkról, Arany Jánosról, Ady Endréről is. 

Nagyenyeden Kónya Tibor református lelkész se-
gítségével bejárhattuk a Bethlen Gábor Kollégiu-
mot, és találkozhattunk az ott tanuló 7. osztályos 
gyerekekkel. Tibor bácsi izgalmas elbeszélése által 
helytörténeti ismereteket szerezhettünk a kollégi-
um és a város történelméről is. Vasárnap a hátsze-
gi magyar gyülekezetben istentiszteleten vettünk 
részt és szolgáltunk. Kálvin János és Luther Már-
ton életét idéztük fel. Verssel, énekkel, hangsze-
res előadással készültek a gyermekek, Gulyásné 
Mucsinyi Anna hittanoktatónk felkészítésével. A 
szolgálat után a kis létszámú református közösség 
annál nagyobb vendégszeretetét élvezhettük. Az itt 
szolgáló Bódis Miklós református lelkész segítsé-
gével ellátogathattunk az őraljaboldogfalvi temp-
lomba. Olyan különleges élmény volt mindnyá-
junk számára, mintha időutazáson vettünk volna 
részt: a 13. század második feléből származó minta 
templom román stílusban épült, falain freskókkal.
A reformáció hatására Körösfőt, a virágzó refor-
mátus anyaegyházak sorában említették a 17. szá-

zadi feljegyzések. Megtekintettük a református 
templomot, amelynek különlegességei a falait dí-
szítő gyönyörű szőttesek, a festett kazettás meny-
nyezet és a faragott csillár. Énekünkkel kipróbál-
tuk a templom akusztikáját is - csodálatosan szólt 
a hangunk.
Hazafelé Tenkén álltunk meg. Itt a magyar refor-
mátus gyülekezet szeretetotthont, művelődési köz-
pontot működtet az anyanyelvi, irodalmi, történel-
mi kultúra, a honismeret szolgálatában. Ezzel a 
magyarság azonosságtudatát, nemzeti önismeretét, 
közösségi érzését igyekszik erősíteni. Megtekin-
tettük büszkeségüket, a tenkei természetrajzi mú-

zeumot, mely átfogó képet adott számunkra a helyi 
élővilágról.
A reformációt egészen különleges módon is meg-
élhettük ezen a kiránduláson. Ahogyan az Isten 
Igéjéhez való visszatérés lelki megújulást ad, úgy 
kaptunk mi is sok áldást és örömöt, egymás meg-
ismerésében, meglévő kapcsolataink megújulásá-
ban. Ajándék volt számunkra a sok közös játék, a 
nem működő internet, a közös éneklés és még a 
csapaton átvonuló betegség is. Vissza a Bibliához, 
vissza Istenhez – vissza egymáshoz! 

Dömők Ágnes és Molnárné Szabó Szilvia 
osztályfőnökök

ERASMUS 
Nemzetközi Partnertalálkozó Újszilváson

angolul. A megbeszélésen egy környezetvédelem-
mel kapcsolatos projektet készítettek elő diákjaink 
számára, melynek címe: „What’s your impact on 
Earth”. Az ebédszünetben Petrányi Csaba polgár-
mester úr megmutatta nekik falunk büszkeségét, a 
napelem parkot is.

Dömök Szilvia

„Bizony őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké.” Róma 11,36



14 15

Az idei évben is megtartotta az Iskolai Szülői Szer-
vezet választását, melynek értelmében a szervezet:
Elnöke: Ladányiné Karai Erika
Elnökhelyettesei: Bíróné Nagy Edit
         Palásti Csilla
Ismét eltelt egy év és nagy lendülettel készültünk a 
Karácsonyi vásárra, amely számunkra mindig nagy 
örömet szerez, hiszen tudjuk, hogy ezzel is a gyer-
mekek programjait tudjuk színesebbé tenni.
Ezúttal is szeretném hívni az olvasókat az idei Szil-
veszteri bálunkra, amit ebben az évben is az iskola 
rendez.

Szeretném megköszönni minden kedves támoga-
tónknak, szülőnknek a sok segítséget és munkát. 
Kívánok mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünne-
peket és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet!

Ladányiné Karai Erika
SzSz elnök

„Karácsony ünnepén, mindenhol kinyílik a fény,
minden kéz láthatatlan összeér.
Karácsony ünnepén, az egész földtekén, 
még a könnycsepp is a szeretetről mesél.”

ÖKO HETEK AZ ISKOLÁBAN ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET HÍREI
Kedves Olvasók!

Új MŰSZAKI HIBABEJELENTŐ rendszer a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt-nél!

2017. október 1-től a TRV Zrt. új műszaki hibabejelentő rendszert vezetett be, a gyorsabb és 
hatékonyabb ügyintézés és problémamegoldás érdekében.

A szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználók a műszaki probléma észlelését követően azonnal 
tárcsázhatják az ingyenesen hívható +36 80/ 205-157-es telefonszámot.

A vonal túlsó végén közvetlenül szakembereinkkel beszélhetnek, akik a nap 24 órájában várják a 
műszaki problémákkal kapcsolatos hívásokat. Továbbá az új rendszer lehetővé teszi, hogy a fel-
használók a műszaki hiba kapcsán érintett település irányítószámának megadását követően azonnal 
az illetékes műszaki ügyintézővel tudnak egyeztetni!
A Társaságot érintő egyéb felhasználói megkereséseket továbbra is személyesen, telefonon és 
interneten van lehetőség ügyintézni. 

Központi ügyfélszolgálati e-mail cím:  ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Ügyfelek hívását telefonos ügyfélszolgálat fogadja ügyfélfogadási időben: 
(Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8.00 - 16.00, Szerda: 8.00 - 20.00, Péntek: 8.00 - 14.00 óra között)
a +36 40/ 180-124-es telefonszámon, ahol a felkészült munkatársak továbbra is készséggel nyújta-
nak segítséget az ügyintézésben.
           TRV Zrt.
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A mostani Újszilvási Krónikásban szeretnék 
megosztani egy riportot, ami egy tapasztalt kol-
légával készült, én sem tudnám jobban meg-
fogalmazni gondolataimat, ezért ajánlom Dr. 
Kádár Ferenc riportját a kedves szülők és az 
újszilvási lakosság figyelmébe.

 Nagyon időszerű volna végre felnőttnek 
tekinteni a szülőt

Interjú dr. Kádár Ferenc gyermekorvossal

Üveg térelválasztók, színes falak, kiegészítők, re-
cepció, gyereksarok, könyvek, tévé. A mosdó és a 
bútor is gyerekbarát, külön ruhatárolóban gyűjtik 
a fölösleges ruhákat, amelyeket rászoruló csalá-
doknak adnak. Kuckós zugok teszik barátságossá a 
XIII. kerületi önkormányzat Ipoly utcai gyermek-
rendelőjét. Az összképet az itt dolgozó orvosok az 
általuk működtetett alapítvány segítségével for-
málták ilyenné. Kuriózum, hiszen a rendelőkben 
gyakran WC-papír sincs, nemhogy recepció vagy 
gyereksarok. Itt dolgozik Kádár Ferenc gyermek-
orvos, aki már egy tíz évvel ezelőtti írásában is 
szokatlanul erős kritikával illette az egészségügyet.

– Javult valamit a helyzet az elmúlt évtizedben?

– Nem. Máig nem volt rendszerváltás a magyar 
egészségügyben. Ez a döntéshozók felelőssége. 
Kapcsolatokon múlik, ki mikor kerül be egy szak-
rendelésre, sokszor kiszolgáltatottak a betegek, 
tisztességesen helytálló kollégák megítélését tehe-
tik tönkre kóklerek. Tehetik, mert például egyetlen 
tollvonással megszüntették a szakfelügyeletet. Ön-
nek van főnöke? Nyilván van. Nekünk, az alapel-
látásban, nincs. Még jó, hogy többségünk nagyon 
tisztességesen dolgozik, és sok gyerek magától is 
meggyógyul.

– Tisztázzuk: sok vagy kevés a hazánkban praktizá-
ló nagyjából 1500 házi gyermekorvos?

– A nagyvárosokban sok, a kis falvakban kevés. Az 
igazán indokolt esetek számához viszonyítva sok, 
az indokolatlan orvoshoz fordulások nagy számá-
hoz viszonyítottan kevés. Mert az alapellátásban 
a gyerek-orvos találkozások fele indokolatlan és 
fölösleges. Naponta megnézünk 50-70 gyereket, 
pedig egy részük nem is igényelne orvost. Ha csak 
azzal a tízzel foglalkoznánk, aki valóban beteg, 
akkor elég lenne 500–800 gyermekorvos is. Ösz-
szehasonlításul: a svéd gyerekorvosok napi nyolc 
gyereket vizsgálnak meg, azokat, akik tényleg be-
tegek. Hozzánk viszont nemcsak a betegek jönnek, 
hanem a gyógyultak is, mert igazolás kell óvodá-
ba, iskolába minden nátha és hasmenés után, meg 
azért, hogy a gyerek úszhasson vagy részt vehes-
sen egy iskolai futóversenyen. Nagyon időszerű 
volna végre felnőttnek tekinteni a szülőt: legyen 
már joga egy egyszerű mulasztás igazolásához 
ahelyett, hogy a végre gyógyult gyerekével újra a 
betegek közé ülve kitegye őt egy újabb fertőzés-
nek, miközben persze időt von el a valóban rászo-
rulók ellátásától. De hát mit tegyünk, a jogszabály 
előírja, hogy a háziorvosnak igazolást kell írnia, ha 
a gyerek hiányzott. Adjunk igazolást, ha a család 
síelni megy, ha elaludt, és közben pitiáner csalássá 
degradáljuk a hivatásunkat gyerekek tíz- és tízez-
rei előtt.

– Mindezzel összefügghet az a trend, hogy egyre 
gyakrabban látják el a kicsiket is a felnőttrende-
léseken.

– Ez azzal függ össze, hogy a kistelepüléseken 
nincs gyermekorvos. Pedig ahogy nem mindegy, 
hogy nőgyógyászhoz vagy sebészhez megyünk, 
ugyan mindkettő tud vágni, úgy az sem mindegy, 
hogy a gyereket gyerekgyógyász vagy felnőtthá-
ziorvos látja-e el. A gyerekorvosok gyermekgyó-
gyászatból szakvizsgáznak, aztán még hosszú éve-
kig foglalkoznak egyetemi klinikán vagy kórházi 
gyermekosztályon kizárólag gyermekekkel. Ezzel 

szemben a felnőttháziorvosok jó, ha három hónapos 
gyermekgyógyászati képzést kapnak. A gyerek nem 
kicsi felnőtt: más az immunrendszere, a betegségei 
és azok lefolyása is. Van olyan betegség, ami csak 
gyerekkorra jellemző, és van, ami csak a felnőttkor-
ra. Nem véletlen, hogy már a 19. század második fe-
lében elkülönült a gyermek- és a felnőttgyógyászat. 
Nálunk ma a 18 éven alattiak 30 százalékát nem 
gyerekorvos látja el, főként a gazdaságilag fejletlen 
térségekben. Ezeken a hátrányos helyzetű települé-
seken nagy a gyerekgyógyászhiány, az önkormány-
zat ugyanis képtelen a háziorvosi mellé még egy 
házi gyermekorvosi rendelőt is felépíteni.

– Ráadásul ezekben a falvakban kevés a gyerek is, 
jó, ha talán néhány száz, emiatt óvodák, iskolák sem 
működnek sok faluban, kistelepülésen.

– Nagyjából ezer gyerek kell egy praxishoz. Az 
OEP-től kapott fejkvóta alapján ennyi tud – úgy-
ahogy – eltartani egy rendelőt, egy orvost és egy 
asszisztenst. Különleges eszközre ebből nem futja 
– marad a tudás, a készség, a fonendoszkóp és az 
empátia.

– Akkor nem lenne mégiscsak „egyszerűbb” meg-
szüntetni a gyermek-alapellátást, ahogyan tették azt 
például Bulgáriában, Romániában vagy Lengyelor-
szágban?

– Itthon is meg akarták szüntetni, a holland rend-
szer mintájára, ezért a magunk és persze a gyerekek 
védelméért hoztuk létre a Házi Gyermekorvosok 
Egyesületét húsz évvel ezelőtt. Az egyik legnagyobb 
eredményünk éppen az, hogy nem szűnt meg nálunk 
is a házi-gyermekorvosi ellátás. Több európai szer-
vezet tagjaként látom, az általános törekvés az, hogy 
igenis legyen gyerekorvos az alapellátásban. Euró-
pa legtöbb országában van, és szervezik már Ang-
liában és Belgiumban vagy Finnországban is, ahol 
korábban nem volt. Angliában, Svédországban vagy 
Hollandiában egyébként más a képzési rendszer is: 
többet tanulnak az orvosok gyermekgyógyászatból 
és képzettebbek a szülők is.

– Nálunk nem elég felkészültek a szülők?

– Akikkel találkozom, azokkal egyre kevesebb a 
„gond”, de sajnos nem ez az általános. Ezért is 
mondom, hogy paradigmaváltásra van szükség, és 
nem csak az orvosok, hanem a szülők és a döntés-
hozók részéről is.

– Szálazzuk szét! Hogyan nézne ki a szemléletvál-
tás az orvosok esetében?

– Ha csak a hátrányos településeket nézzük: öt-tíz 
falura kellene egy gyerekorvos. Szakítani kéne az 
„egy falu-egy orvos” szemlélettel, szükség volna 
egy közös kisbuszra, amivel szállítani lehetne a 
gyerekeket egy központi fekvésű rendelőbe. Ha 
a falvaknak nincsen pénze autóra, akkor szálljon 
be az állam. Ha stadionokra van pénz, erre is kell, 
hogy legyen. Van, ahol már működik a rendszer: 
a házigyerekorvos délelőtt saját praxisának gyere-
keit látja el, délután pedig a környező hat falu be-
tegeivel foglalkozik. A szegény falvakban sajnos 
sokkal több a betegség, a táplálkozási zavar, a fej-
lődési elmaradás, az ott élő gyerekeknek is szük-
ségük volna az ajánlott védőoltásokra, de a vegyes 
praxisok háziorvosainak (akik felnőttek mellett el-
látnak gyerekeket is) sokszor fogalmuk sincs ezek-
ről a védőoltásokról. A vegyes praxisokban kor-
szerűtlenebb gyógyszereket kapnak a gyerekek, 
több antibiotikumot írnak fel nekik feleslegesen, 
kevesebb figyelem jut a betegségek megelőzésére, 
gondozására, ezt mutatják az OEP adatai. Nem jó a 
vegyes praxis a gyerekeknek.

– Mi lenne a szülők helyes magatartása?

– Nem igaz, hogy minden náthát, bélhurutot látnia 
kell orvosnak. Ez butaság! Az odafigyelő, jól in-
formált szülő el tudja dönteni, mikor van szükség 
orvosra. Nem kell nyakra-főre a rendelőbe cipel-
ni a gyereket. Nincs ország, ahol egy kis láz mi-
att orvost hívnak. Ennél sokkal drágább az időnk, 
nem azért képeztek ki bennünket, hogy autóveze-
téssel töltsük a munkaidőnket. Ebben az iskolának 

 A GYERMEKORVOS SZEMSZÖGÉBŐL…
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is lenne dolga: egészségtant is oktatni kellene a 
matek mellett. Az aggódó, felkészületlen szülőket 
becsapni is könnyű: a gyógyszertárakban árult ké-
szítmények sok esetben fölöslegesek.

– Mit kellene tenniük a döntéshozóknak?

– A mindenkori kormányok szívesen kampányol-
nak azzal választások idején, hogy gondolnak a 
gyerekek jövőjére, hogyan kell egy hányást kezel-
ni. De nem csak tanítunk, remek eredményeink is 
vannak. Szinte hőstett, amit véghezvittünk az el-
múlt évtizedekben, a közel 100 százalékos átoltott-
sággal betegségek ezreit előztük meg, kórházi ke-
zelést igénylő kórképeket tüntettünk el. Így aztán 
egyre kevesebb gyerekorvosra és gyermekosztály-
ra van szükség. Az elmúlt években gyerekosztály-
ból zárták be a legtöbbet.
– Viszont tény az is, hogy a házigyerekorvosok át-
lagéletkora hatvan év.

– Ha nem jön az utánpótlás, félő, nem lesz gyer-
mekgyógyászati alapellátás 10-20 év múlva. Már 
megtörtént, ami elképzelhetetlen volt: hiányszak-
ma lett a gyerekorvos. De az is igaz, hogy ha lenne 
utánpótlás, akkor sem biztos, hogy az idősebbek 
átadnák a helyüket. Ugyanis a 150 ezres nyugdíj-
ból nem tudnak megélni, inkább dolgoznak, amíg 
tudnak. Kevés rezidenst képeznek, és a fiatalok in-
kább mennek kórházba dolgozni, azt nagyobb kihí-
vásnak vélik. Persze, hogy látnák meg a szakmánk 

szépségeit, ha a szakorvosjelölteket ki sem engedik 
háziorvosi praxisba, mert akkor nincs, aki ügyel-
jen a kórházi osztályon. Ha meg egy-két napra 
kijönnek, mit látnak? Hogy igazolásokat írunk és 
náthás gyerek szüleit győzködjük, hogy vírus ellen 
nem használ az antibiotikum.

– Így valóban nem lehet túl vonzó ez a szakma a 
fiataloknak…

– Pedig csodálatos ez a hivatás! A gyerekgyógyá-
szat sokkal inkább rendben van, mint a felnőtt. A 
hiba a rendszerben van: nincs szervezetfejlesztés, 
és nagy a szervezetlenség. Márpedig amit nem 
fejlesztenek, az óhatatlanul sorvad. A megoldást 
abban látom, hogy a kórházi és a körzeti gyer-
mekorvosoknak összefogással kellene nyomást 
gyakorolni a döntéshozókra. Szerkezeti átalakítás 
kell: van ahol kevesebb, máshol meg több a praxis, 
mint kellene, ráadásul sok a párhuzamos munka. 
Fenntartjuk például az iskolaorvosi ellátást, ami-
kor minden gyereknek van saját háziorvosa, aki 
felelős a védőoltások beadásáért is. Csapatmunká-
ra lenne szükség: az orvosnak az asszisztenssel, a 
védőnővel, a szülővel és segítő szakemberek soka-
ságával kellene együttműködnie.

/forrás:HGYE/

Ezúton is kívánok mindenkinek Kellemes Kará-
csonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!

Dr. Altsach Rita

SPORT EGYESÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 2017.
A 2017-es év végéhez közeledve november közepén 
bezárultak a felnőtt és utánpótlás bajnokság mérkőzései.
A Megye III-ban szereplő felnőtt csapat az utóbbi 
10 év eddigi legjobb helyén várja a tavaszi folyta-
tást, a tabella első helyét foglalja el. Bízunk benne, 
hogy egy jó téli alapozás után tavasszal is szárnyal 
majd a csapat és meg tudjuk tartani a tabellán el-

foglalt helyünket. A csapategység nagyon jó, a fia-
tal szilvási játékosok beépülnek a csapatba és egy-
re jobb teljesítményükkel meghatározó játékosai 
a meccseknek, ahol az idősebb játékosok pedig a 
rutinjukkal, küzdeni tudásukkal járulnak hozzá a 
jó teljesítményhez, átsegítve az esetleges nehezebb 
periódusokon a csapatot a mérkőzéseken. 

Ide kapcsolódik még, hogy a 2016-os bajnokság-
ban, a megyében 2 gólkirályt avathattunk, melynek 
díjait a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség nagy-
szabású rendezvény keretein belül, a Gólkirályok 
Gáláján adott át. A felnőtteknél Gyurcsik Szabolcs 
41 góllal lett első, míg az U-14-es bajnokságban 
Bilecz Károly 42 góllal lett első helyezett. Gra-
tulálunk Nekik ehhez a jó teljesítményhez, ami a 
megyében Újszilváson kívül még két településnek 
sikerült eddig, hogy 2 gólkirályt adott a gálára.

Szépen fejlődnek a Bozsik korosztályos csapatok 
is, a szezon végéhez közeledve egyre jobb teljesít-
ményt nyújtanak a tornákon. Az U-11-es csapat a 
nagykátai tornán 4 mérkőzésen még gólt sem ka-
pott, ami mintegy 9 település csapat részvételével 
zajlott. Az Újszilvás KSE az idei őszi szezonban 
is rendezett két Bozsik-tornát. A novemberi tornán 
U-11-es csapatunk vereség nélkül zárta a 8 tele-
pülés részvételével lebonyolított tornát. U-13-as 
gyermekeink is szépen szerepeltek, akik csupán 1 
gólt kaptak a lejátszott 4 győztes mérkőzésen, ahol 
9 település csapata vett részt mintegy 160 gyerek 
és 80-100 fő szurkoló részvételével lezajlott ren-
dezvényen.

Nagyon jól sikerült a másik Bozsik rendezvényünk 
is, ahol az U-7-es és U-9-es korosztály is meg-
mérettette magát. Ehhez még az is hozzátartozik, 
hogy a gyerekek itt kezdik megtanulni a labdarú-
gás alapjait, még a folyamat elején járnak, ilyenkor 
kezdenek már el csapatként játszani. Itt kérném a 
szülőket, hogy legyenek türelmesek és segítsék 
munkámat, hogy jó és fegyelmezett játékosok vál-
janak gyermekeikből.
 

Ezúton szeretném megköszönni az újszilvási vál-
lalkozóknak, név szerint az Aranykemence Pék-
ségnek és a Szilváshús Kft-nek, hogy az ez évben 
megrendezett négy Bozsik rendezvényhez hozzá-
járultak adományaikkal, így minden gyereknek 
készíthettünk szendvicseket, amit a Sportcentrum 
dolgozói készítettek el, Nekik is köszönjük a se-
gítséget!
A Bozsik tornák a téli időszakban teremben foly-
tatódnak az U-11-es és az U-13-as korosztály szá-
mára, ahol a gyerekek 4+1-ben a Futsalhoz hason-
ló rendszerben játszanak. A tornák egész naposak 
lesznek, helyszínük a tápiószentmártoni és a nagy-
kátai sportcsarnok lesz.
Az idén először a Pest Megyei Labdarúgó Szövet-
ség a téli időszakban indított Futsal bajnokságot, 
ahova beneveztük az U-15-ös és az U-17-es csapa-
tunkat. Ezek a tornák bajnokság rendszerben zajla-
nak majd, ami decemberben kezdődik és március-
ban fejeződik be.

Beruházásainkról:
Tavasszal már üzemelni fog a 20x40-es füves edző-
pálya, ahol majd az utánpótlás korú labdarúgóknak 
tartjuk az edzéseiket. 
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Üzembe helyeztük a TAO forrásból beszerzett Hu-
sqvarna fűnyírót és fűszellőztetőt, amivel nagyon 
jó minőségű pályát tudunk biztosítani az ide érkező 
csapatoknak.
Az elkövetkező időszakban még beszerzésre kerül-
nek olyan eszközök, amivel az edzések minőségét 
tudjuk minél színvonalasabban megtartani, elősegít-
ve ezzel a gyerekek fejlődését.
Célunk még, hogy a mintegy 50 utánpótlás korú 
labdarúgó emblémás melegítőt kapjon, hogy a mér-
kőzéseken egységesen tudjanak megjelenni, képvi-
selve ezzel az újszilvás labdarúgást.
Beszerzésre kerülnek még 5x2 és 3x2 m-es alukapuk 
is, amikkel a Bozsik tornákon megfelelő körülmé-
nyeket tudunk teremteni az ide érkező játékosokat.
Elhelyezésre kerül majd a színpadon egy digitális 
eredményjelző is, amivel az újszilvási pálya, a szur-
kolók minél jobb tájékoztatását kívánja elősegíteni, 
amit hangosítással egészítünk ki, Fekete Ricsi segít-
ségével.
Megköszönjük a B-közép egész éves buzdítását, 
ami nagyban hozzájárult csapataink jó szereplésé-
hez. Hajrá Szilvás!!!
A vezetőség nevében megköszönjük az Önkor-
mányzat támogatását a TAO fejlesztések önerejéhez 
és a Sport Egyesület működésének biztosításához.

A magam és a csapat nevében szeretném megkö-
szönni Bató Miki bácsi és Terike néni évtizedes, 
a csapat mellett végzett odaadó munkáját és kívá-
nunk Nekik jó egészséget és hosszú nyugdíjas éve-
ket és „jó szurkolást” a csapat mellett.
Szeretném megköszönni az Egyesület vezetőségé-
nek a támogatását a zökkenőmentes működéshez, 
Boda Bandi bácsinak az utánpótláskorú és felnőtt 
labdarúgók szinte minden hétvégén történő szállí-
tását, Miskolczi „Lóci” edzői munkáját.
Az Egyesület nevében köszönjük a vállalkozá-
soknak a támogatását, név szerint: Aranykemence 
Kft., Szilváshús Kft., Peng-Farm Kft., valamint a 
TAO támogatásokért a Bolyhos családnak és az 
Aranyablak Kft-nek, melynek segítségével hozzá-
járulnak az egész éves működéshez és a fejleszté-
sek végrehajtásához.
Köszönjük a labdarúgók áldozatos munkáját az 
edzéseken és a mérkőzéseken, a szülők támogatá-
sát és biztatását.
Ezúton kívánok magam és a vezetőség nevében 
mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog 
Új Évet! 

Tisztelettel:
Ádám József

Újszilvás KSE elnök

Edzői tájékoztató
Véget értek a bajnokságok a 2017-18-as őszi sze-
zonban. Most be szeretnék számolni az U-14-es és a 
felnőtt csapatunk teljesítményéről.
Az U-14-es csapatunk a II. osztály Délkeleti cso-
portjába kapott besorolást, ahol 8 csapat versenyzik 
a bajnoki pontokért. Csapatunk 7 mérkőzésből 2 
győzelem, 0 döntetlen és 5 vereség, 15 rúgott, illet-
ve 22 kapott góllal a 8. helyet foglalja el a tabellán. 
A tavalyihoz képest a keret nagyon megváltozott, 
rengeteg fiatalt kellett beépíteni a csapatba, ami az 
eredményeken látszik is, hogy nem volt zökkenő-
mentes. A srácok fel tudták venni a versenyt a más 
csapatoknál szereplő nagyobb gyerekekkel szem-
ben is, csak még a rutintalanságuk, a meccshiányuk 
révén alakult ki ez az eredmény. Sok munkával, sok 

mérkőzéssel, ahol a gyerekek tapasztalatot, rutint 
fognak szerezni, a tavaszunk sokkal jobban fog si-
kerülni, ezt majd tapasztalni fogják az elfoglalt he-
lyezésünk által a tabellán is. Most téli pihenőre vo-
nultak a srácok, illetve, aki belefér a korcsoportjába, 
futsal bajnokságban fog szerepelni a tél folyamán a 
többi srác, egyelőre pihenőre vonul. A felkészülé-
sünk a füves 3/4 pályás bajnokságra január közepén 
fog elkezdődni. Köszönöm a szülők hozzáállását, 
hogy engedték a fiúk sportolását és itt szeretném 
biztatni őket, minél többen jöjjenek ki a mérkőzése-
ikre, mert megérdemlik.

Miskolczi Lóránt
U-14-es csapat edzője 

Felnőtt csapatunk Pest Megye III. osztály Délke-
leti csoportjába kapott besorolást, ahol 12 alakulat 
küzd a bajnoki pontokért, helyezésekért. A tavalyi-
hoz képest 4 új egyesület csatlakozott a bajnokság-
hoz. 12 egyesület kezdte el a pontszerzést a bajno-
ki mérkőzéseken. Személy szerint én keveslem ezt 
a létszámot, így a minimális 22 bajnoki mérkőzés 
után hirdetnek bajnokot. A nyár folyamán sikerült 
az amúgy is masszív csapatunkhoz igazolni kettő fő 
játékost, tápióbicskéről Dombai Gergőt és a ceglédi 
U-19-es csapattól Atkári Ferencet, illetve betöltötte 
16. életévét Tunkel Dániel, így őt is lehetett szere-
peltetni a felnőttek között. A tavalyi 3. hely meg-
szerzése után az idén sem lehet más célunk, mint 
a dobogó valamelyik fokának megszerzése. Ennek 
eredményeként maximálisan teljesítettük céljainkat, 
az első helyen fordulunk a félszezonkor. A 11 leját-
szott bajnoki mérkőzésen 8 győzelem, 2 döntetlen, 
1 vereség, 26 megszerzett bajnoki pont mellett, 53 
rúgott, 10 kapott gól szerepel a nevünk mellett. A 
rúgott és a kapott gólok számában is mi szerepel-
tünk a legjobban. A góllövő lista élén is a mi két já-
tékosunk tanyázik, Gyurcsik Szabolcs 20, míg Sze-
keres Bence 16 góllal. A keretünk jelen pillanatban 
22 főből tevődik össze. A fiatalság és a rutin össze-
tevője ez a jó eredmény. Szeretném megköszönni az 
idősebb játékosok odaadó játékát, a fiatalokhoz való 
viszonyát. A fiatalságnak a lendületet, a hozzáállást, 
a hajtást a mérkőzéseken. Egyszóval gratulálok a 
csapatnak az elért eredményhez. Az edzéslátogatott-
ságunk 70 %-os volt, ami a munka mellett nagyon 
jónak mondható. Volt olyan edzés, hogy 20 fős lét-
számmal folyt a foglalkozás. 
Remélem, hogy a tél folyamán nem hagyja el csapa-
tunkat senki sem, együtt tud maradni ez az ütőképes 
társaság és ezáltal el tudjuk érni kitűzött céljainkat. 
A bajnokság végén az átszervezés alá fog kerülni a 
Pest Megyei futballosztályok, ami azt jelenti, hogy 
az első 4 helyezett marad ebben az osztályban, a 
többi alakulat kiesik a IV. osztályba, míg az első he-
lyezetteknek osztályozót kell játszani a Megye II. 
osztályban való indulás jogáért. A téli felkészülés 
január közepén kezdődik, termi, illetve kinti edzé-
sekkel, valamint szeretnénk nevezni csapatunkat a 

téli műfüves bajnokságra, ahol biztosítva lenne a 
pálya, illetve az ellenfelek.

A szurkolóknak szeretném megköszönni az egész 
szezon alatti fantasztikus szurkolást, még az idegen-
beli mérkőzéseken is hazai pályát teremtettek nekünk.
Végezetül megköszönném még egyszer csapatom-
nak a szezonban nyújtott teljesítményét, köszönöm 
a hozzátartozóknak, szülőknek, barátnőknek, fele-
ségeknek hozzáállásukat, mellyel segítették a csapat 
jó szereplését. Megköszönném az utazásban mindig 
részt vevő segítő Bató és Szekeres családnak. Sze-
mély szerint köszönetet szeretnék mondani a sportért, 
odaadó munkájáért Ádám József elnök Úrnak, illetve 
kollégámnak Boda András szakosztályvezetőnek, Te-
rike néninek, illetve Miklós bácsinak, akinek odaadó 
munkája fontos eleme ennek a jó teljesítménynek.
Köszönöm azt a gondoskodást, azt a pótanyai sze-
repet, amit Terike néni nyújtott munkája során csa-
patunk felé. Miklós bácsi szigorú pótapai szerepét, 
szókimondó mivoltát, ugyanis a szezon végével elkö-
szöntek a csapattól, mint gondnokok, továbbiakban, 
mint vezetők szerepelnek a csapat mellett. Orosz Ist-
vánnak, aki mindig velünk volt, segített a csapatnak.
Köszönet az Önkormányzatnak a zavartalan műkö-
désért, a Bolyhos családnak és minden olyan szpon-
zornak, támogatónak, akik támogattak bennünket, 
hogy Újszilvás minél magasabban legyen jegyezve 
a futball palettán.Ezúton kívánok Kellemes Ünne-
peket, Boldog, Áldott, Új Évet minden Sportolónak, 
Sportbarátnak, Szurkolónak és Újságolvasónak!
HAJRÁ ÚJSZILVÁS! 
HÚZZUK BE!

Miskolczi Lóránt
felnőtt csapat edzője 
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ÖTE HÍREK

Az előző Újszilvási Krónikásban, már beszámol-
tunk róla, hogy önkéntes kis csapatunk képzésen 
vesz részt. Örömmel tájékoztatjuk az újszilvási la-
kosokat, hogy 2017. november 25-én Önkénteseink 
sikeres vizsgát tettek. Levizsgázott tagjaink: Boda 
András, Vágány László, Farkas Gabriella, Szabó 
Máté János, Szekeres Benjámin, Ladányi István, 
Vágó Mihály, Fekete Richárd, Hegedűs Csaba, 
Nagy Zoltán és Rédei Sándor. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a helyi Önkor-
mányzat vezetőségének, hogy biztosított számunkra 
kisbuszt, a képzésre való átjutáshoz. Szintén köszö-
netet szeretnénk mondani a Tápiószelei ÖTE és a 

Tápiógyörgyei ÖTE vezetőségének, hogy szakmai 
tanácsaival és egyéb felszerelésekkel támogattak 
bennünket. Külön köszönjük Szabó Imre, Petrányi 
Zsolt tűzoltóknak, akik szakmai felkészülésünket 

támogatták és időt szakítottak a velünk való gya-
korlatozásra.
Sajnos nem olyan régen volt egy szélviharos nap 
kicsiny falunk életében, ahol az Önkormányzattal 
és az áramszolgáltató munkatársaival együtt sike-
resen elhárítottuk a keletkezett károkat.
Bízunk benne, hogy a jövőben is ugyanilyen ütő-
képes csapat leszünk!
A tűzoltó autónkat most próbáljuk felszerelni a hi-
ányzó eszközökkel.
A 2018-as évet már képzett csapattal kezdjük. Fej-
lődésünk érdekében kérnénk majd a lakosság és a 

helyi vállalkozók segítségét is.
Várjuk továbbra is, azokat a büntetlen előéletű, 
újszilvási, nagykorú állampolgárokat, akik szeret-
nének csapatunk tagjai lenni. Jelentkezni lehet az 
Újszilvási ÖTE elnökénél, Szekeres Mihálynál a 06 
30/ 691-1603-as telefonszámon.
Minden kedves újszilvási lakosnak, tűzoltó kol-
légának és családjának Békés Boldog Karácso-
nyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új 
Évet Kívánunk!

ÖTE Elnöksége

ÚJSZILVÁSI MOCORGÓ KLUB

2017. március 30-án megala-
kult a Mocorgó Klub. A cél-
csoportunk várandós kisma-
mák, anyukák és 0-3 éves korú 
babák.  A klub célja a szülők 
napi problémáinak enyhíté-
se, az aktuálisan felmerülő 
kérdések megbeszélésének 

lehetősége, tapasztalatcsere. A klubfoglalkozások 
lehetőséget adnak arra, hogy a tagok találkozhas-
sanak egymással, megoszthassák gondjaikat, saját 
tapasztalataikat egymással, egyéni megoldásaikkal 
ötleteket cserélhessenek. A várakozásaink szerint 
kialakuló biztonságos, támogató, kellemes közeg le-
hetővé teszi, hogy a részt vevők nyíltan beszéljenek 
az őket érintő kérdésekről, és mindezekre választ 
is kapjanak egymástól és a szakemberektől. A klub 
nemcsak a találkozókra korlátozódik, hanem olyan 
kapcsolati bázist ad a családoknak, anyukáknak és 
gyermekeiknek, mely erős támaszként, segítségként 
állhat mögöttük a nehezebb időszakokban. Célunk, 
hogy a babák és mamák egyre nyitottabbakká válja-
nak a program során, őszintén tudjanak és merjenek 
egymás előtt beszélni az őket leginkább foglalkoz-
tató gondjaikról, problémáikról.

Eddigi alkalmak során szerveztünk ruhabörzét, részt 
vettünk a helyi gyermeknapi programon, beszéltünk 
a nyár egészségügyi veszélyeiről, rajzpályázatot 
hirdettünk a klubunk logójának megtervezésére. A 
logónk megszületett, Miklósné Kenderes Kittinek 
és Magó Eszternek köszönhetően, mely méltán tük-
rözi kis csapatunk helyi mibenlétét.
Igyekeztünk a közösség hasznos tagjaivá válni, fel-
adatként felvállaltuk a község fenyőfájához a díszek 
elkészítését. Kreatív ötletekkel és szorgos kezekkel 
azt gondoljuk az Anyukák maradandót alkottak, és 
lelkiismeretesen dolgoztak. Ezen felül képviseltet-
tük klubunkat 2017. december 9-én megtartott ka-
rácsonyi vásáron. A szülők által készített apróságok 
árusításából befolyt összeget, a klub eszközeinek 
beszerzésére fordítjuk. Itt szeretnénk megköszönni 
a tagok és Újszilvás Község Önkormányzatának er-
kölcsi és anyagi támogatását.
Továbbra is szívesen várunk minden Babát és Ma-
mát, aki a kis közösségünkben jól szeretné magát 
érezni!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gaz-
dag új esztendőt kívánunk!

Antal Viktória és Kengyelné Agócs Marianna
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KÉZIMUNKA SZAKKÖR
 VÁRNAK MINDENKIT SZERETETTEL!!!

Immár 3 éve működik a kézimunka szakkör az újszilvási Faluházban. A lelkes kis csapat minden 
kedden 17 órától, ameddig kedve tartja, vidám hangulatban köt, horgol, varr, kreatívkodik. 

A szakkör tagjai továbbra is várják azokat a kicsiket, nagyokat, lányokat, asszonyokat, akik  sze-
retnék megismertetni és akik  szeretnének megismerkedni a kézimunka tudományával és ezáltal 
szebbé, tartalmasabbá tenni a téli estéket.

A szakkör teljesen ingyenes!

A szakkör iránt érdeklődni lehet: Újszászi Rozália 30 / 467-3941

SIKERES ÉVET ZÁRT A FERZOL KFT 2017-BEN IS

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. ebben az év-
ben is sikerrel vette az akadályokat és immáron 27 
éve eredményes munkát végez a síklemez meg-
munkálás területén. A mezőgazdaság, a jármű- és 
élelmiszeripar, a hűtés- és vezérléstechnika, az IT, 
banktechnika számít a FERZOL lemezalkatrészei-
re, amelyeket multinacionális vállalatok építenek be 
termékeikbe. A FERZOL büszke arra, folyamatosan 
képes a fejlődésre. A csúcstechnológia alkalmazásá-
nak, valamint a kiváló szakembereinek köszönhe-
tően ma már a világpiacon is kiváló eredményeket 
tud felmutatni és beépülő alkatrészei a világ számos 
pontján váltak keresett termékké.
A FERZOL 2017-ben nagyvállalattá vált. Jelenleg 
23 000 m2 gyártó és raktározási kapacitással rendel-
kezik és közel 450 főt foglalkoztat. Nagy megtisztel-
tetés és értékes visszajelzés a vállalat számára, hogy 
az elmúlt időszakban több alkalommal részesült el-
ismerésben. Mára négyszeres Superbrands díjjal és 
háromszoros Megbízható Cég minősítéssel rendel-
kezik. A Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott 
Sikeres Vállalkozásokért Díjjal ismerték el fémipari 
tevékenységét. Nemrégiben elismerő oklevelet ve-
hetett át a felelős foglalkoztatói pályázaton és dí-
jazott lett a K&H családi vállalatok kiválósági díj 
2017 pályázatán a sikeres hosszú távú stratégia ka-
tegóriában. A kapott elismerésekre a vállalat minden 

egyes dolgozója és Tápiószőlős lakossága is méltán 
lehet büszke és saját elismerésének tekintheti. 
A FERZOL Kft. erős szállal kötődik közvetlen kör-
nyezetéhez és a Tápió-mente egyik jelentős adófi-
zetőjeként is fontos szerepet tölt be a helyi telepü-
lések életében. A lokális munkahelyteremtés mellett 
a befizetett adóforintokból és támogatásokból Tápi-
ószőlős lakossága közvetlenül is érezheti a vállalat 
közjó iránti elhivatottságát.    
Az eredményes működés nem képzelhető el elkö-
telezett és motivált kollégák nélkül. A FERZOL 
Kft. bérpolitikájában elismeri és díjazza a minősé-
gi munkavégzést, a szorgalmat és a kitartást. Belső 
képzésekkel segíti a dolgozók magasabb, kvalifi-
káltabb pozícióba kerülését, az ismeretek és tudás 
megszerzését, bővítését. Ebben az évben élhajlító és 
hegesztő képzést szervezett dolgozóinak, akik ma 
már nem eredeti munkakörükben, hanem új szakké-
pesítéssel, nagyobb fizetésért és magasabb pozíció-
ban építik további karrierjüket.
Igazolja a helyes stratégia választását és a sikeres 
működést az is, hogy a FERZOL- nál a vevői elé-
gedettség töretlen, a megrendelések növekedése a 
dolgozói létszám növelését és új gépek vásárlását 
tette szükségessé.
Ez indokolta a Ferzol Kft bővülését, egy újonnan lé-
tesült telephely beruházását, ami Szolnokon hama-

rosan megkezdi működését a Tószegi úton, ahol is 
tovább folytatódhat a sikertörténet. Ezenkívül idén 
két új nagy beruházás történt, a TruMatic 6000 fiber 
kombigép és a TruBend cell 7000 hajlítórobot.
A FERZOL Kft a bővülő termelési feladatainak tel-
jesítése érdekében immáron két telephelyére is várja 
a leendő, új munkatársak jelentkezését. Január 1-től 
már emelt órabéreket és bővülő, munkavállaló-barát 
kompenzációs csomagot nyújt dolgozóinak. A FER-
ZOL reális alternatíva azoknak, akik a Tápió-menti 
és Szolnoki lakóhelyükhöz közel, szabályozott, tör-
vényes munkajogi státuszban, saját alkalmazásban, 
rendezett, tiszta körülmények között, korszerű gé-
pekkel, európai színvonalú üzemcsarnokban kíván-
nak dolgozni.
Az alábbi képpel kíván FERZOL Lemezmegmun-
káló Kft. minden újszilvásinak áldott, békés, boldog 
karácsonyt, eredményekben és egészségben gazdag, 
boldog új esztendőt!

Kép.: Vankó Márk (2. a osztályos tanuló rajza)

Belső rajzpályázatunk nyertese 2017 

(Karácsonyi képeslapunk, amely eljut a partnere-
inkhez a világ minden tájára)

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
„Egyre csak peregnek a napok az évek homokóráján, 

Lassan fogyó kanócként az élet égő gyertyáján. 
Amit máig megélt, majd emlékké kövülnek, 
Akár jók, rosszak, keserűek, vagy szépek. 

De felejtse el mi fájt, csak a jókra emlékezzen, 
Letévén a terheit, az útján továbblépjen! 

Lássa nem hiábavaló a céltudatos, küzdő élet, 
Ha minden rezdülését áthatja az igaz szeretet. 

Íme, újabb mérföldkőhöz érkezett eme mai napon, 
Kívánjuk, hogy továbbra is boldog legyen nagyon! 

Örüljön szívből mindannak, amit Isten adott, 
S fogadja most köszöntésünk: Boldog Születésnapot!”

A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Ta-
nács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadal-
mi megbecsülés kifejezéseképpen, rendeletet alkotott 
jubileumi köszöntésükről, melynek következtében 
köszönti a 90. a 95. és a 100. életévüket betöltött, 
Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező, 
magyar állampolgárságú szépkorú személyeket. 

A polgármester illetve 
a jegyző a szépkorú 
személlyel egyeztetett 
időpontban gondos-
kodik a személyes kö-
szöntésről, és ennek 
keretében a jubileumi 
köszöntésről szóló 
okirat átadásáról. Ha 
a szépkorú személy 
személyes köszöntésre 
nem tart igényt, az ok-
iratot postai úton kül-
dik meg a részére.
Idén a településen négyen töltötték be 90. éle-
tévüket, Kónya Károly, Farkas Mihályné, Bagi 
Istvánné és Árvai Sándorné.
Újszilvás Önkormányzata közülük Árvai Sándor-
nét köszönthette fel személyesen 90. születésnapja 
alkalmából.

KÍVÁNUNK SZÁMUKRA MÉG SOK BOLDOG 
ÉVET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

ÚJSZÜLÖTTEK 2016. december 5-től 2017. december 5-ig 

Horváth Áron Ferenc
Ádám Marcell
Vámosi Rikárdó
Császár Zselyke Boglárka
Huszák Ábel
Vékony Szabolcs
Borsányi Márk
Borsányi Patrik
Gál Kristóf
Simon Benett
Vámos Ferenc Attila
Virgoncz Nóra
Görög Mira Georgina
Meggyes Nolen

Kovács Lejla Roxána
Szalóki Elizabet Viktória
Pomázi Vencel
Varga Levina Ildikó
Szalóki Hunor
Molnár Anna Alexandra
Szőke Nolen 
Szőke Rebeka
Patay Barbara
Berta Ambrus
Tóth Ferenc
Vásár Zsolt
Dömők Léna
Vasas Szabolcs József

HÁZASSÁGKÖTÉSEK 2016. december 5-től 2017. december 5-ig

Simon János – Gubu Petra Tímea
Asztalos György – Borbély Borbála
Katona Béla – Horgos Marianna
Dömök János – Pusoma Beáta
Vida József Szilveszter – Dudellai Diána
Rácz Ádám János – Rédli Éva
Tóth Ferenc – Falusi Judit
Balogh Zsolt – Török Beatrix Enikő
Prókai Dániel – Lódi Enikő
Gere István – Kiss Eszter
Milkovics Pál – Kardos Aranka

ELHUNYTAK 2016. december 5-től 2017. december 7-ig

Balogh János Sándor
Balogh-Szabó Zoltán László
Barad Józsefné
Bezzeg Lászlóné
Borsos Benjámin Lajos
Csáki Jánosné
Danics József
Danó Katalin
Daróczi Lászlóné
Diószegi Lászlóné
Dömők Kálmánné
Dudás Gábor
Fehér Józsefné
Fehér Rebeka Sára
Fésűs Ferencné
Forrayné Nagy Éva
Görög Lajosné
Hegedűs Ottó

Hevesi-Tóth Mária
Horváth Márk
Horváth Patrik
Józsa Ferencné 
Józsa Klára
Juhászné Filcsik Anna
Kerekes Mária
Kornyik László
Kovács János József
Ladányi Imre Gyuláné
Lakatos István
Lévai István
Lévai Sándor
Moisin Anna
Muca Sándor
Nagy Sándor Mihály
Pap Mihályné
Polgár Éva

Fejes Maja Ilona
Tóth Noel Zoltán
Prókai Annabella
Horváth Regő Kerecsen
Fuith Nóra
Kovács Kristóf
Petrányi Enikő
Juhász Hanna Maja
Varga Zita Lilla
Miklós Maja
Gönczi Károly
Barkóczi Hunor

Gratulálunk!

Juhász Krisztián – Szabó Nikolett Olga
Varga Barnabás – Benke Krisztina
Marosi Hunor – Pusztai Krisztina
Ágos Apor Máté – Illés Kisanna
Varró István – Pintér Irén
Gergely Gábor – Ujszászi Katinka
Simon András Ferenc – Pintér Anikó
Horváth Tamás – Fejes Nikolett
Gajdos István József – Tamasi Erzsébet Margit

Sok boldogságot kívánunk!

Somodi András
Szabó József
Szabó László
Szalóki Elizabet Viktória
Szarvas Sándorné
Szépvölgyi Sándor
Tóth Ferencné
Vámos József
Vankó István
Vankó Sándor
Vasenszki Miklósné
Veres Ferencné
Veres Józsefné
Vonnák Jánosné

Őszinte részvétünk!

RECEPT MINDENKINEK!

Omlós, ropogós kacsamell mandarinmártással 

Hozzávalók: 
 • 2 kacsamell
 • só
 • őrölt bors

Elkészítése:
 • A kacsamellet a bőrös felén beirdalom, megsózom, a húsos oldalán megborsozom frissen őrölt, durva 
 borssal. Éjszakára beteszem a hűtőbe.
 • Másnap a bőrös felén kezdem sütni, majd 3 perc múlva megfordítva a húsos felét is sütöm 5 percig 
 fedő alatt. Ezután sütőtálba rakva, kevés vizet alá öntve fólia alatt, előmelegített sütőben a bőrös felé-
 vel felül, 20 percig sütöm.
 • A sütés végén a fóliát levéve hagyom kicsit a bőrét pirulni.
 • A serpenyőben maradt kacsazsíron a fokhagymát kicsit megdinsztelem, majd felöntöm eperborral és 
 1 kanál balzsamecettel, hozzáadom a mandarin gerezdeket. Nagyon rövid párolás után, mikor a man- 
 daringerezdek kicsit megduzzadtak, őrölök rá egy kevés chilit, és a mustárral együtt összeforralom. 
 (3 perc)
 • Az ezalatt pihentetett kacsamelleket felszeletelem, és a párolt, mustáros mandarinmártással tálalom.

Karácsonyi keresztrejtvény!

GYÁSZ KÖSZÖNET:

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett  Édesapánk VANKÓ ISTVÁN   
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték őt, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és fájdal-
munkban osztoztak. Köszönjük a Tankó-Walter és Társa Kegyeleti Kft munkatársainak a tisztelet-és 
méltóságteljes szolgáltatását.       Vankó Éva és Vankó Zoltán

A mandarinmártás hozzávalói:
 • 5 mandarin
 • 2 nagy gerezd fokhagyma
 • 1 ek. balzsamecet
 • 1/2 dl eperbor
 • kevés frissen őrölt chili
 • 1 ek. mustár
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:

Háziorvos:
A háziorvosi feladatok ellátása határozatlan ideig 
helyettesítés útján történik.

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)
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: 13:00 – 16:00 Újszilvás (határozatlan ideig)
Szerda: 8:00 – 11:00 Újszilvás   
Csütörtök: 8:00 – 11:00 Tápiógyörgye
Péntek: 8:00 – 11:00 Újszilvás  

Egészséges rendelés, tanácsadás: 
Tanácsadásra (védőoltásra, szűrővizsgálatra),   kizáró-
lag  előzetes bejelentkezés során egyeztetett időpontban 
fogadjuk. A várakozási idő csökkentése céljából a jövő-
ben szeretnénk elérni, hogy a beteg gyerekek is előre 
egyeztetett időre érkezzenek. Időpontot a 06 20/ 530-
5014-es telefonszámon, vagy személyesen kérjenek.
Naprakész információk:
http://draltsachrita.hu/ 
Fogorvos:
Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt. (székhely: Szolnok, 
Városmajor út 54. 3 em. 11.) 
Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66. Egészségház, 
Fogorvosi rendelő. 

Bejelentkezés: 06 30/ 470-4561 
Sürgősségi (időpont nélküli betegellátás) kizárólag a 
rendelés első felében!

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!

Védőnő és terhes-tanácsadás: 
Kengyelné Agócs Marianna 
Telefon: 06 70/ 324-3388   06 53/ 387-001 /28 mellék

Rendelés:
Hétfő 8:00-10:00 Terhestanácsadás
Kedd:  9:00 -11:00 Csecsemő tanácsadás
Péntek :  11:00 - 13:00 Orvossal tartott tanácsadás
Gyógyszertár:
Árpád Patika Fiók Gyógyszertára: 
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 09:00 - 14:00 
Csütörtök kizárólag csak: 13:00 - 16:00 
Telefon: 06 53/ 587-539

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 Tóthné Szabó Hajnalka 
Járási ügysegéd: /14 mellék Kökényesi Gábor 
Munkaügy: /15 mellék Siska Éva 
Adóügy: /18 mellék Mészáros Annamária 
Anyakönyvezés:  /18 mellék Smányi Nikoletta
ÚJKOM Kft. - műszaki csoport:  
 /16 mellék Miskolczi Lóránt 06 30/ 598-2512 
LEADER pályázatok, pályázatkezelés:  
 /16 mellék Hegyesi Péterné 
Ügyfélszolgálati Iroda (Szociális ügyek): 
 /16 mellék Kenderes Józsefné

Öregek Napközi Otthona:/20 mellék 
Általános Iskola: /21 mellék illetve 06-53/387-019 
Kerekerdő Óvoda: /22 mellék  
Védőnői Szolgálat: /28 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

Faluháza és Községi Könyvtár:
eMagyarország Pont
2768 Újszilvás, Szent István u. 4. 
Faluháza, Telefon: 06 53 / 387-001 /17 mellék  
Magó Eszter 
Nyitva tartás: Hétfőtől - péntekig: 09:00- 16:00 

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermek-
jóléti 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, Tóth Péter és Vágány 
László látják el.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 
Falugazdász Iroda
Tugyi Kálmán
Tel.: 06 70/507-4684 
Ügyfélfogadás minden szerdán 8.30-tól 12.00-ig a 
Polgármesteri Hivatalban.

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

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
Műszaki hibabejelentő: 06 80/ 205-157
Szennyvíz-csatorna ügyelet 
Hibabejelentő: 06 70 / 685-9318
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Köszönöm a bizalmukat, 
mellyel az idei évben is meg-

tiszteltek és velem intézték 
biztosítással kapcsolatos 

ügyeiket.
Továbbra is szeretet-

tel várom Önöket, hogy 
segítségemmel mindenki 
számára megtaláljuk a 

legkedvezőbb biztosítási 
védelmet.

Vankó Éva  a  V&K 2003 
KFT  Biztosítási Alkusz 

munkatársa 

Újszilváson működő majorság munkájára és életkörülményeire igényes, állatgondozásban- 
és növénytermesztésben jártas gondnokot keres.

A lakhatás megoldható (2 szobás, berendezett családi ház a majorság területén), 
bérezés megegyezés szerint.

Fényképpel- és munkabér igénnyel ellátott önéletrajzokat az alábbi e-mail címen várjuk: 
ujszilvasmajorsag@gmail.com

Tápiógyörgye külterületén 0259 hrsz. alatt 2x3 ha egymás mellett lévő szántó-termőföld 
ELADÓ!

Érdeklődni lehet a 06 30/ 612-7386-os telefonszámon, Dömők Istvánnál.

AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAINK
FIZIKAI munkakörök (váltott műszak vállalása):

  HEGESZTŐ (Bruttó 182 000 – 331 000 Ft)
  TARGONCAVEZETŐ, ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐ (Bruttó 165 000 – 225 000 Ft)
  CNC GÉPKEZELŐ-ÉLHAJLÍTÓ (Bruttó 157 000 – 318 000 Ft)
  CNC GÉPKEZELŐ-LÉZERGÉP (Bruttó 157 000 – 287 000 Ft)
  CNC GÉPKEZELŐ-NIBBELŐ (Bruttó 134 000 – 272 000 FT)
  ÖSSZESZERELŐ (Bruttó 140 000 – 190 000 FT)
  PONTHEGESZTŐ (Bruttó 162 000 – 219 000 Ft)
  BETANÍTOTT LAKATOS (BRUTTÓ 148 000 – 186 000 FT)
  PRÉS ÜZEMI OPERÁTOR (Bruttó 134 000 – 177 000 Ft)
  TERMELÉSI ASSZISZTENS (MEGEGYEZÉS SZERINT)

(A feltüntetett bérek az alapórabérből, a havi bónuszból és a rendelkezésre állási jutalomból tevődnek össze.)

+ TÚLÓRA; +MŰSZAKPÓTLÉK; + KP. CAFETÉRIA; + SZÉP KÁRTYA JUTTATÁS; + ISKOLÁZ-
TATÁSI TÁMOGATÁS; + MELEG ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS; +TOBORZÁSI JUTALOM

Munkarend: váltott műszakban

A további részletekért keresse HR Osztályunkat vagy töltse fel jelentkezését és önéletrajzát a meg-
pályázott pozíció megjelölésével WEB oldalunkra (www.ferzol.hu).

Elérhetőségeink: email - allas@ferzol.hu, telefon - +53 585 080 
Címünk: FERZOL Kft. 2769 Tápiószőlős, Ceglédi út 15.

Munkát kínálunk csökkent munkaképességű munkavállalóknak is!

JELENTKEZZEN! LEGYEN A MUNKATÁRSUNK!

 
FERZOL „CSÚCSTECHNOLÓGIA A LEMEZMEGMUNKÁLÁSBAN”  

CSATLAKOZZON A FERZOL LEMEZMEG
MUNKÁLÓ KFT. BÖVŰLŐ CSAPATÁHOZ!

KEZDJE AZ ÚJ ÉVET ÚJ MUNKAHELYEN
ÉS DOLGOZZON SZOLNOKI VAGY 

TÁPIÓSZŐLŐSI TELEPHELYÜNKÖN!

Nálunk a lakóhelyéhez közel, szabályozott, törvényes munkajogi státuszban, saját alkalmazásunkban, 
rendezett, tiszta körülmények között, korszerű gépekkel, európai színvonalú üzemcsarnokban dolgozhat!

Élet-Erő Testnek-Léleknek

Kínálatom:
-         Kiropraktika (fájó, merev nyak, váll, hát, derék, stb. kimozgatása)
-         Lágyszöveti nyirokmasszázs (vizesedés, műtéti ödéma, bőrkisimító, narancsbőr csökkentő, keringés-  
          javító, stb. mellékhatásokkal)
-         Holisztika, ezotéria, spirituális szolgáltatások (Reiki, Quantum energetika, csakratisztítás, feltöltés, vízér, 
          ill. Hartmann-háló keresés, és sok egyéb (szenzibil, lengyelpálca, kristálygömb használata)
-         Köpölyözés (gyulladások, lerakódások felszedése-tisztítása)
-         Integrált manuálterápia (csontkovácsolás)
-         Lágy csontkovács, népi kimozgatás (sztrok-, ízület-, mozgásbeszűkülés esetén kifejezetten hatékony)
-         Talpmasszázs, Talpreflexológia, Gyógytalpmasszázs
-         Svéd frissítő (erősségtől függően relaxáló, stresszoldó)
-         Életmód-tréner (tanácsadás)
-         Kineziológia, Thai, Thai gyermek és baba, stb.
 
Az orvosi kezeléseket nem helyettesítik, csak hatékonyan kiegészítik.
Időpont egyeztetés szükséges, bejelentkezés: 06 70/ 214-2300
Igény esetén (egyeztetéssel!) vizsgálatokra, kezelésekre fuvarozást vállalok, engedéllyel, számlával.
Ajándékutalvány folyamatosan kapható, lepje meg szeretteit is!

Keressen bizalommal, várom szeretettel: Tápiószele, Béke út 1.
                                                                  Barnáné Erika terapeuta 

JANUÁRTÓL TOVÁBBI 
BÉREMELÉST BIZTOSÍTUNK!
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