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Településünk közügyeiről néhány gondolatban
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden 

Kedves Olvasót, minden újszilvási polgárt, itt az új évben, 
első jelentkezésünkkor, amelyben szeretném a Kedves Ol-
vasókat első kézből tájékoztatni az újszilvási közügyekről, 
közös dolgainkról. 

Néhány héttel ezelőtt még karácsonyra készülődtünk, 
de nagyon gyorsan eltelt ez a téli időszak és most már a 
tavasz jegyében kívánok minden kedves újszilvási ember-
nek egy sikeres, olyan új esztendőt, amelyben meg tudja 
valósítani az álmait, és a családja boldogulását minél job-
ban ki tudja teljesíteni. 

Arról, hogy mi is történt Újszilvás életében 2018-ban, 
gyakorlatilag folyamatosan igyekeztem Önöket tájékoz-
tatni a Krónikás lapjain keresztül, és arról természetesen a 
falugyűlésen fogok számot adni részleteibe menően. Most 
inkább arra koncentrálnék, ami 2019-ben fog történni 
Újszilváson, ami reményeink szerint szintén nem lesz cse-
kély. 

Április 01-jétől, április 30-ig meg-
épül a 4 darab mezőgazdasági kül-
területi jellegű utunk, nevezetesen 
az Iskola utca, az Arany János utca, a 
Babits Mihály utca és a Dózsa György 
utca végétől egészen a Kertész utcáig 
terjedő szakasz. Ez mintegy 4 kilomé-
teres aszfalt utat fog jelenteni. Sajnos 
a közbeszerzés elhúzódása, valamint 
az időjárási viszonyok miatt most 
kerül a kivitelezésre sor, azonban én 
azt gondolom, jobb későn, mint soha 
szilárddá tenni azokat a részeket, ahol azért még sűrűn 
laknak Újszilváson. 

Az idei év tavaszán elsőként a legfontosabb, hogy az 
óvoda beruházását befejezzük, nevezetesen az óvoda szi-
getelését és a teljes színezését. Emellett, az óvoda homlok-
zati részénél viakolorozás, valamint parkosítás fog történ-
ni még a tavaszi hónapokban. Én azt gondolom, hogy e 

munkálatok befejezésével, nagyon szép környezetben tud-
juk várni a kis fiatal „csemetéket” az újszilvási óvodában, 
ahol nagyszerű óvodapedagógusok és dajkák várják Őket 
szeretettel.

 Ebben az esztendőben a piactéri épület beruházása 
is meg fog történni, még pedig kibővítésre, felújításra ke-
rül az épület, megtörténik az energetikai korszerűsítése, 
új nyílászárók lesznek beépítve, az épület egy komolyabb 
előtetőt kap. Mindemellett a piactéri viszonyok még job-
ban érvényesülni fognak, hiszen további piaci stand kerül 
megépítésre a jelenlegihez, s a környezet is megszépítésre 
kerül, tehát szinte egy új épület kerül átadásra majd eb-
ben az évben. E beruházás is igen fontos, hiszen az épület 
a falu központjában van, s azt minden áthaladó autós és 
látogató láthatja, s ezzel szintén egy önkormányzati épület 
fog megszépülni és hasznosabbá válni. Tervezzük, hogy a 
nyilvános WC-t is korrekt módon megnyitjuk és a piaci 

időszakokban majd teljes mértékben, kulturált módon le-
het majd használni a mosdó részleget. 

Hogy folytassam a sort, ebben az esztendőben az új 
gyógyszertári épület is meg fog épülni az év második 
felében, melyet az Önkormányzat az Árpád Patika Bt-
vel közösen valósít meg. Egy akkora épület kerül orvosi 
centrum udvarára, a gyermekorvosi rendelő mögé, amely 
alkalmas lesz gyógyszerek előállításához, előkészítéséhez 
és a kulturált gyógyszerkiváltáshoz.  A beruházás fő célja 
egy hosszabb nyitva tartás és a kulturált ügyfél kiszolgálás 
biztosítása.  

Természetesen a községi Önkormányzatnak - a telepü-
lés további felemelkedése, a település megtartó erejének 
növelése és a gyermekeink minél hasznosabb sporttevé-
kenysége, minél egészségesebb élete okán - a ciklusprog-
ram központi eleme, az Újszilvási Tanuszoda és Sport-
centrum létrehozása és átadása. Ehhez nagy örömünkre 
szolgált és nagy köszönet érte, hogy Földi László képviselő 
úr segítséget tudott nyújtani a település Önkormányzatá-
nak abban, hogy a kormánytól 100 millió forint saját erő 
kiegészítést nyerjen. Ennek a támogatásnak köszönhető-

Első kézből…
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en, remélhetőleg a nagy építőanyag és munkadíj költség 
emelkedési tendencia mellett is még az idén meg tudjuk 
valósítani és át tudjuk adni ezt a beruházást, reméljük kö-
zös örömünkre. A Képviselő-testület minden tagja nagyon 
büszke erre a beruházásra, én úgy gondolom, a lakosság jó 
része várja is. Ezúton is köszönöm a sok bíztatást a tele-
pülés lakosságától, melyet az Uszoda építéséhez kapunk. 
Higgyék el, hogy egy ilyen szép és hasznos objektumot lét-
rehozni egy ilyen kis településnek büszkeségére válhat, le-
gyünk tehát rá mindannyian majd büszkék és használjuk 
majd minél többen az intézményt! Reméljük tehát, hogy 
minél többen azonosulnak ezzel a beruházással, amely 
szebbé és komfortosabbá teszi majd településünket és fon-
tosabb lesz talán egy picit még jobban a sport, az egészsé-

ges életmód biztosításának a lehetősége is.
Lesz egy kis területrendezés, amely tekintetében a Dó-

zsa György út végén lévő erdőből Önkormányzatunk 2 
hektárt vásárolt, annak érdekében, hogy ott egy jelentő-
sebb tüzivíztározó, s emellett egy tó, egy víztározó tó is 
létesüljön majd. Az a felesleges csurgalékvíz, (tehát nem 
kommunális szennyvíz), amely technológiai vízként funk-
cionál majd az uszodából, s melynek a melegét, a hőjét 
majd leveszi a hőszivattyús rendszer, és feleslegessé válik, 
az a víz fog oda érkezni. Tehát egy nagyon-nagyon szép 
kis esztétikus tüzivíztározó és tó fog ott létesülni, mellyel 
szintén egy picit szebbé tesszük a környezetet, hiszen nem 
sok vízfelülete van egyébként a településnek. Nem beszélve 
arról, hogy a testület úgy döntött, hogy 2019-ben lebont-
ja a Dózsa György u. 92 szám alatt vásárolt elég romos, 
elég leamortizált épületet, s ennek köszönhetően meg fog-
ja tisztítani a területet, hogy ne legyen balesetveszélyes a 
Dózsa György utca végén lévő kereszteződés. Mindamel-
lett pedig ezen ingatlanon parkosít és tervezi pályázatból 
megépíteni az orvosi szolgálati lakást, valamint egyéb célt 
szolgáló szolgálati lakást annak érdekében, hogy minél 
több szakember maradhasson és jöhessen a településre, 
szolgálatot végezni. 

További folyamatban lévő beruházásunk, mely április 
végére elkészül, a mintegy 2 Ha modern öntözőtechno-

lógiával ellátott, őshonos almafajtákat tartalmazó gyü-
mölcsös telepítése, kialakítása. A fák telepítéséből mintegy 
1,5 Ha a Babits M. utcában, mintegy 0,5 Ha pedig a Határ 
úton fog megtörténni. E támogatást a zártkerti progra-
mok keretén belül nyerte el Önkormányzatunk még ta-
valy, mintegy 10 millió forint értékben. A mezőgazdasági 
közfoglalkoztatáshoz Önkormányzatunk nyert egy AGT 
kertészeti fülkés kistraktort közel 10 millió forintos érték-

ben a Belügyminisztériumtól, a kertészeti tevékenysége-
ink minél precízebb és hatékonyabb ellátása érdekében. 
Mindamellett nagyon fontos tendencia Önkormányza-
tunknak a gépesítés kiteljesítése, hiszen a közmunkásaink 
egyre jobban fogynak, az elsődleges munkaerőpiacon tör-
ténő elhelyezkedésük okán. Tehát csökken a kézi erő, ezért 
van szükség a gépesítésre.

Még arról is szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2019-
ben folytatódik a járda építési program, nagyobb ütem-
ben, mint ami az elmúlt évben történt. A viakolorok le-
gyártásra kerültek és folyamatosan gyártás alatt is lesznek, 
ahogyan az időjárás engedi, tehát van alapanyag, amelyből 
járdát építhetünk a településen. Fogja látni a kedves lakos-
ság a projekt előrehaladását, ahogy az idő javul. 

Új pályázatok beadásáról is döntött a Képviselő-tes-
tület, a Magyar Falvak Programon belül. Egyrészt egy 
egészségügyi jellegű pályázat előkészítésében vett részt, 
amelyben egyrészt orvosi eszközök, műszerek beszerzése, 
másrészt pedig a daganatos megbetegedések, érrendszeri 
megbetegedések szűrése, megelőzése a cél. Amennyiben 
a pályázat sikeres, fenti jellegű programok indítása fog 
történni, valamint a gyermekeknek dohányzás, és drog-
prevenció tekintetében indul program. Mindamellett pe-
dig egy következő pályázat előkészítése is zajlik, melynek 
pályázati kiírását várjuk, az orvosi rendelőnek egy ener-
getikai felújítása, széppé tétele, szintén ebben a program-
ban szerepel.  

További pályázatok, melynek előkészítése folyamatban 
van, a belterületi szilárd úthálózat fejlesztésére vonat-
kozik, hiszen tavaly nem nyertünk e tekintetben. Óvodai 
eszközfejlesztésre, valamint a Faluháza részleges felújítá-
sára (energetikai, elektromos rendszer, színpad felújítás, 
stb.) szintén pályázatot fog benyújtani az Önkormány-
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zat. 
Korábban beadásra került egy bölcsőde pályázat, 

amely várhatóan elnyerésre kerül és akár még 2019-ben 
meg is valósulhat. Ez a beruházás a Takarékszövetkezet 
mögötti területen fog elkészülni, hiszen maga a bölcsőde 
a feltételrendszerénél fogva inkább egészségügyi jellegű 
intézménynek, mint nevelési intézménynek minősül ezért 
hosszú távon is el kell különíteni az épületben folyó mun-
kát az óvodaitól. Így kerülhet ez majd egy külön épületbe 
a pályázat elnyerése után, melynek a tavaszi hetekben már 
eredményének kell, hogy legyen. 

Emellett pedig továbbá szolgálati lakások építésére ad 
be pályázatot az Önkormányzat. Mint ahogy említettem 
már egy előző pontban, hogy orvosi szolgálati lakásra, 
valamint egy olyan jellegű szolgálati lakás építésére vo-
natkozik a pályázat, amely kulcsfontosságú szakmai mun-
kavállalók részére adhat otthont itt egy családnak. Gon-
dolunk itt arra, hogy olyan jellegű óvodapedagógus, tanár, 
köztisztviselő, vagy bármi egyéb olyan fontos szakmabeli 
érkezését és lakhatását fogja biztosítani, amely a település 
számára fontos lesz, lehet hosszútávon. Szintén korábban 
beadásra került a Faluháza Büfé felújítására és eszköz-
beszerzésére vonatkozó pályázatunk, mely LEADER pá-
lyázat értékelése is elindult és bízunk annak elnyerésében, 
mely által az év második felében a fiatalok és a lakosság 
várakozásának megfelelően egy új vendéglátóipari egység 
kerülhet megnyitásra. A megnyitás után vissza kívánjuk 
szorítani az illegális közterületi alkohol fogyasztást, hasz-
nos és szórakoztató helyet kívánunk létesíteni a lakosság, 
de főként a fiatalság számára!

Településünk idén is részt vesz a TeSzedd mozgalom-
ban. Én mindenkit arra szeretnék kérni, hogy figyelje a 
médiai hirdetéseinket, a weblapunkat, az önkormányza-

ti facebook oldalunkat, amelyben tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot arról, hogy a TeSzedd mozgalomban milyen 
módon, és hogyan vehetünk részt. Kérek mindenkit, hogy 
csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, mert nagyon sok 
az illegális szemétlerakás. Sajnos sokat szemetel a közutak 
mellett az átmenő forgalom is, mindamellett pedig az er-
dőkben és egyéb területeken lévő illegális szemétlerakások 
megszüntetése is cél. Én mindenkit arra szeretnék kérni, 
legalább abban vegyen részt, hogy a saját ingatlanát te-
gye rendbe, és a saját ingatlana előtti közterületet tartsa 
rendbe, s ezzel már azt gondolom, hogy hozzájárul ahhoz 
a fontos dologhoz, hogy szép és tiszta legyen településünk. 
Mi a virágosítást, közterület parkosítást, karbantartást ha-
sonló módon, még nagyobb mértékben fogjuk ebben az 
évben is indítani és folytatni. Próbáljuk együtt megőrizni 
értékeinket!

Végül, de nem utolsó sorban mindenkit arra biztatok, 
hogy vegyen részt március 14-én 14.00 órakor tartandó 
ünnepségünkön, emlékezzünk meg együtt a Márciusi 
Ifjakról, és az 1848-1849-es Forradalom és Szabadság-
harc hőseiről. Ezen alkalommal ünnepélyes keretek kö-
zött átadásra kerül az ipari park létesítménye, valamint 
a kültéri sportpark, a vásártér (fesztiváltér) területén. A 
sportparkban egy komoly bemutatót fog tartani nekünk 
Korsós Krisztián erőemelő világbajnok, aki újszilvási szü-
lött, s akire nagyon büszkék vagyunk. Remélem, hogy a 
fiataloknak példát fog mutatni arra, hogy mit kezdjenek 
az erejükkel, s hogy a sportparkban milyen szépen tudják 
fejleszteni a saját testüket. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradok tiszte-
lettel: 

dr. Petrányi Csaba

Jegyzői tájékoztató
Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi adómértékek 
nem változtak 2019. évben sem, a helyi iparűzési adó 
mértéke 1,7 %, a magánszemélyek kommunális adója 
5.000,-Ft/év/adótárgy maradt.  

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2019. I. félévi adók 
pótlékmentes megfizetésének határideje 2019. márci-
us 18, melyet kérem, szíveskedjenek pontosan betar-
tani.  

Késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlék megál-
lapítására kerül sor, melynek mértéke minden naptá-
ri nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti 
igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mér-
tékének háromszázhatvanötöd része. Amennyiben 
fizetési kötelezettségüket egy összegben nem tudják 
megfizetni, úgy lehetőség van Adóhatóságomnál fi-
zetési könnyítést: részletfizetést, fizetési halasztást 

kérni. A fizetési könnyítésekkel kapcsolatban szíves-
kedjenek Mészáros Annamária ügyintézőt felkeresni.

A 2019. évi adók megfizetéséhez az értesítők ké-
szítése folyamatban van. Azon adózók tekintetében, 
akiknél a gépjárműadó megfizetésében változás kö-
vetkezett be (adásvétel, forgalomból kivonás, illetve 
forgalomból történő végleges kivonás címén) és ez a 
változás adókötelezettséget érint, ezen változások a 
számlaegyenleg értesítőben nem szerepelnek, erről 
külön határozatban kerülnek kiértesítésre a jogosul-
tak, melyek készítése szintén folyamatban van.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, az adó-
zók, minden, a magánszemélyek kommunális adó-
jára vonatkozó, adókötelezettséget érintő változást 
(ingatlan vétele, eladása, elajándékozása, megöröklé-
se, bérbe adása) kötelesek bejelenteni az Adóhatóság-
hoz. A bevallásnyomtatványhoz minden esetben csa-
tolni szükséges, az adásvételi szerződés, ajándékozási 
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szerződés, hagyatékátadó végzés, bérleti szerződés 
másolatát, illetve a földhivatali bejegyzés másolatát. 

Az adókötelezettség keletkezése: új ingatlan ese-
tén az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a 
fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő 
év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült 
vagy anélkül használatba vett építmény esetén az 
adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő 
év első napján keletkezik. 

Az adókötelezettséget érintő változást (pl: a hasz-
nos alapterület módosulását, az építmény átminő-
sítését) a következő év első napjától kell figyelembe 
venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény 
megszűnése (az építmény lebontásra kerül vagy meg-
semmisül) évének utolsó napján. Az építménynek az 
év első felében történő megszűnése esetén a második 
félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 

Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a la-
kásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján 
keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó 
napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az 
év első felében történő megszűnése esetén a második 
félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 

Az építmény használatának szünetelése (pl: a la-
kás üresen áll) az adókötelezettséget nem érinti! 

Új ingatlan esetén a használatbavételi engedély 
jogerőre emelkedésének napját, ennek hiányában a 
tényleges használatbavétel napját; ingatlan szerzése; 
elidegenítése esetén a földhivatali tulajdonjog bejegy-
zésének/törlésének napját, ennek hiányában az adás-

vételi szerződés dátumát; vagyoni értékű jog alapítá-
sa, megszűnése esetén a földhivatali bejegyzés, illetve 
törlés napját; bérleti jog alapítása/megszűnése esetén 
a bérleti szerződés létrejöttének/megszüntetésének 
napját; az ingatlan megszűnése esetén az ingatlan tel-
jes elbontásának napját, illetve megsemmisülésének 
napját kell feltüntetni. Egyéb változás pl: rendeltetés-
mód változás, alapterület módosulása esetén az adó-
kötelezettséget érintő változás időpontját. 

A lakás/lakásbérlemény pontos beazonosítása és 
az adó megállapítása érdekében meg kell adni a föld-
rajzi fekvése szerinti pontos címét (1. pont), helyrajzi 
számát (2. pont). 

Minden egyes külön helyrajzi számon nyilván-
tartott lakás építményről külön adóbevallást kell 
készíteni!

A község közigazgatási területén kereskedelmi te-
vékenységet végző kereskedők a bejelentésükben fog-
lalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul 
kötelesek bejelenteni a jegyzőnek. 

Szeretném felhívni a kereskedők figyelmét, hogy 
iparűzési tevékenységük megszűnése/megszűntetése 
esetén minden esetben szükséges záró bevallás, illet-
ve változás-bejelentés benyújtása az Adóhatóság felé, 
az adófizetési kötelezettség könyvelésből történő ki-
vezetése miatt. 

   Tisztelettel:
Penczi Ildikó

jegyző

Meghívó Közmeghallgatásra!
Újszilvás Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom

2019. március 29-én (péntek) 18.00. órakor
tartandó Közmeghallgatásra (Falugyűlésre).

Helyszín: Faluháza Nagyterme
Napirendi pontok: 

1. Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végre-
hajtásáról

2. Tájékoztató Újszilvás Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről, fejlesz-
tési elképzeléseiről

3. Egyebek
Dr. Petrányi Csaba polgármester

Közéleti hírek



1950

6

Újszilvás Község 2019. évi programjai
2019. január 12. (péntek) Doni megemlékezés
2019. március 8. (péntek) Nőnap
2019. március 14. (csütörtök) Nemzeti ünnep
2019. március 29. (péntek) Közmeghallgatás
2019. május 25. (szombat) Gyereknap
2019. június 4. (kedd) Trianoni megemlékezés 
2019. augusztus 17. (szombat) Falunap és Fogathajtó verseny
2019. augusztus 20. (kedd) Nemzeti ünnep
2019. október 23. (szerda) Nemzeti ünnep
2019. december 7. (szombat) Karácsonyi vásár

A RENDEZVÉNYEK IDŐPONT VÁLTOZÁSAINAK JOGÁT FENNTARTJUK!

Köszönet
2018. decemberében Bíró Zoltán, a FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. tu-
lajdonosa és családja 100.000 Ft értékű adománnyal (élelmiszer vásárlási 
utalvánnyal, valamint készpénzzel) ajándékozott meg három újszilvási csalá-
dot. A cég Karácsony előtt kedveskedett a többgyermekes családoknak, akik 
kiválasztásában Önkormányzatunk segített a vállalkozásnak.

Ezúton is köszönjük szépen a Ferzol Lemezmegmunkáló Kft-nek, térségünk egyik legnagyobb foglalkoz-
tató cégének, hogy ezáltal is szebbé tette három újszilvási család Karácsonyát!

 Községi Önkormányzat

1950
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Utolsó hónapok az ENERGIA@ISKOLA projektben

Már csak néhány hónap és lezárul az „ENERGIA@
ISKOLA” (ENERGY@SCHOOL) projekt. Az utolsó 
hónapok azonban számos feladatot tartogatnak még a 
számunkra. Egy já-
tékos feladat mellett 
videofilmek és kiad-
ványok is készülnek, 
amelyek a projekt 
népszerűsítését és a 
tudás átadást hiva-
tottak szolgálni. A 
gyerekek tavasszal 
egy BarCamp nevű 
foglalkozáson is 
részt vesznek, amely-
lyel egymást segítve, 
ötleteiket megosztva 
fejleszthetik a meg-
újuló energiaforrá-
sok hasznosításához 
kapcsolódó tudásu-
kat. 

Február 1-jén a projektben résztvevő minden iskola 
bevonásával elindult egy játékos feladat. A Junior és Sze-
nior Energia Őrök egy mobil applikáción alapuló játékot 
játszanak, amely március végéig tart. A játék során a játé-
kosok az energiapazarlást, vagy energiaveszteséget keresik 
az iskolákban, amelyet energia szellemnek hívnak és eze-
ket a szellemeket kell elkapniuk a játékban résztvevőknek, 
vagyis elhárítani az energiapazarlást okozó problémát. 
Játékos formában figyelnek környezetükre és tudatosítják 
az energia megtakarítás fontosságát. Minden projektpart-
ner a játék megkezdése előtt tanfolyamot tartott a játékban 
résztvevőknek. 

 A játék nyertesei - a legnagyobb energia megta-
karítást elérő iskolák - Olaszországba és Lengyelor-
szágba látogathatnak el egy tanulmányi kirándulásra. 
Áprilisban kiderül, ki nyeri a versenyt. 

A projekt utolsó szakasza bővelkedik érdekes kom-

munikációs feladatokban. Egy Storytelling (történet-
mesélő) filmet készítünk a projektről, egy animált ok-
tatóanyag is készül az energia intelligens iskolákról, 
továbbá nyomtatott formában projekt kézikönyvet és 
brosúrát adunk ki.

Hamarosan speciális interaktív workshopokat ren-
dez minden projektpartner – úgynevezett BarCamp 
programok lesznek minden országban. Az első Bar-
Camp már kísérleti jelleggel megrendezésre került 
februárban, Bydgoszcz-ban, Lengyelországban. Az 
esemény izgalmas időtöltés volt a résztvevőknek és 
pozitív energiát adott innovatív ötletekhez. Reméljük 
Újszilváson is értékes tapasztalatokkal gazdagodhat-
nak a tanulóink. 

Néhány hónap múlva, májusban, Olaszországban, 
Lugóban zárul utolsó találkozójával az ENERGY@
SCHOOL projekt. Itt Lugóban kezdődött minden 
2016-ban és ugyanott ünnepeljük meg együtt 2019-
ben a projekt zárását is. Minden projektpartner ke-
ményen dolgozik azon, hogy minden feladatot ha-
táridőre elvégezzen és a Lugói találkozón be tudjon 
számolni arról, hogy sikeresen elvégezte a munkát. 
Újszilváson mi is ezen dolgozunk. 

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...
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TELJES ÚTLEZÁRÁS AZ ALKOTMÁNY UTCA KÖZÉPSŐ SZAKASZÁN!
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 0,4 KV-os elektromos légvezetéki hálózat átépítése miatt a Dobó 

István u. és az Alkotmány u. sarkától a körforgalom irányába a fodrász üzletig terjedő szakaszon teljes út zár lesz, 
naponta 8-tól-17-ig óráig, ez idő alatt a gépjármű forgalom korlátozott mértékben, csak az ott lakók számára lesz biz-
tosítva, a munkaterületen munkát végző munkagépek (daruk, emelőkosaras gépkocsi, markolók) miatt. A Dobó István 
u. sarkától az iskola irányába az „S” kanyarig félpályás útlezárás lesz.

A munkavégzés időpontjai:
• 2019. március. 20, 21, 22 Szerda, Csütörtök, Péntek 
• 2019. március. 26, 27 Kedd, Szerda

MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET KÖSZÖNJÜK.
Feszültség Alatt Kft.

Emlékezünk...
 

2019. március 15-én  
14.00 órakor

a körforgalom melletti 
Trianoni Emlékhelynél 

zászlócserére kerül sor, mely 
alkalomból S Nagy Jánosra 

emlékezünk.

Minden érdeklődőt és 
emlékezőt szeretettel várunk!

 
S Nagy János barátai
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Hogyan telnek napjaink, mivel foglalkozunk az oviban?
Óvodánk nevelési célja a gyermeki aktivitás, motivált-

ság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativi-
tás előtérbe helyezése, a kompetenciaérzés kialakítása és 
fenntartása Ennek tudatában, figyelembe vételével kollek-
tívánk az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzé-
séhez segíti hozzá a gyermekeket. Ebben az életkorban az 
igazi ismeret az, amit a gyermek szerez, tapasztal meg. A 
gyermekek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondos-
kodó szeretet, biztonság vegye körül, amiről napi szinten 
igyekszünk gondoskodni. A gyermek számára biztonsá-
got nyújt a megalapozott és következetes, ám rugalmasan 
kezelt és alkalmazott szokásrendszer, ami által norma-
rendszere fejlődik. Minden csoport kialakította a saját 
szokásrendszerét, amit a gyerekek ügyesen elsajátítottak. 

Az óvodások olyan rugalmas rendszerben fejlődnek, 
amely teljesen igazodik egyéni sajátosságaikhoz, fejlődési 
ütemükhöz. Az óvodás korú gyerekek legelemibb pszichi-
kus szükséglete, létformája a játék, melyen keresztül meg-
tapasztalja a körülötte lévő világ sokszínűségét, megszerzi 
ismereteit, tanul, örömökhöz, sikerélményekhez jut. A já-
ték a legfőbb élményforrás ebben a korban, ugyanakkor 
a gyermeki személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, 
a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja.  
Ahhoz, hogy ez minél hatékonyabban megvalósulhasson 
a megfelelő, nyugodt vidám légkört, esztétikus, változatos 
eszközöket, gyerekekkel közösen elkészített játékeszközö-
ket (pl: só-liszt gyurmából sütemények, gyümölcsök stb. 
a babakonyhai játékokhoz, színes virágok papírból a vi-
rágboltos játékhoz… stb.). Kompetencia alapú nevelésünk 

négy témához igazítva fejleszti a gyermekek értelmi, érzel-
mi, erkölcsi képességeit, készségeit. A négy téma: Levegő, 
Tűz, Víz és a Föld. Mindegyik témával három hónapon 
keresztül foglalkozunk, ezeket építjük be a játékba. Janu-
ár, február, március hónapok a Víz téma jegyében bővítik 
a gyerekek ismereteit. Tapasztalatokat szereznek a vízről, 
mint az élet egyik lételeméről, az emberrel való kapcso-
latáról, a takarékos vízfelhasználásról, mozgásáról, a vízi 
élővilágról, a víz körforgásáról, a víz és föld kapcsolatáról, 
folyó és állóvizekről, a víz halmazállapotairól… Dalain-
kat, verseinket, meséinket és vizuális tevékenységeinket 
ezekhez a témákhoz igazítva választjuk, törekedve a minél 
több cselekedtetésre, élményszerzésre. Így figyeltük meg a 
hó tulajdonságait, a téli csapadékokat, a változásokat,  azt, 
hogy mi történik velük melegebb  levegő hatására vagy 
éppen hogyan tudunk mi bent fagyott állapotú dolgokat 
(jég)  előállítani. Képek válogatása, könyvek nézegetése 
közben, horgászos, hajós játékokkal is rengeteg új isme-
rethez jutottak a gyerekek a vízi élővilággal kapcsolatban, 
amiket vizuális formában, saját tapasztalataik, élményeik, 
kreativitásuk szerint vissza is tükröztek egy-egy akvárium, 
Déli sark, tó benépesítése során a különböző anyagok és 
technikák alkalmazásával. Folyamatosan megfigyeljük az 
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évszakok változásait, jellemző jegyeit, gondoskodunk az 
itt telelő madarak etetéséről az udvaron elhelyezett etetők 
megtöltésével, amiben a szülőknek is nagy szerepe van, 
hiszen ők segítenek a magvak behozatalában. Mindezek 
mellett gondot, figyelmet fordítunk a jeles napjainkra, 
hagyományainkra, nemzeti identitástudat fejlesztésé-
re is. Javában folynak hetek óta a farsangi előkészületek, 
megbeszéltük a medve időjós szerepét, feldíszítettük cso-
portjainkat, folyosónkat a vidám farsangi mulatsághoz, a 
télűzés ünnepéhez. Fontosnak tartjuk a nemzeti ünnep, 
március 15. megünneplését, a gyerekek életkorához való 
alkalmazkodással a megfelelő ismeretekhez való juttatá-
sával, a magyar nyelv helyes használatának gyakorlásával. 
A gyerekek által készített l nemzeti színű lobogókkal, vi-
rágokkal, kokárdákkal, ünnephez kapcsolódó versekkel, 

dalokkal emlékezünk majd a kopjafánál a szabadságharc 
hőseire. A víz világnapját többféle tevékenység megszer-
vezésével kívánjuk megünnepelni.  Április, május, június 
hónapban a Föld témakörhöz igazodva hoz majd új lehe-
tőségeket, ismereteket a gyerekek részére. Tartalmas idő-
szak lesz az is, hiszen április hónapban heti lebontások-
ban megismerkedünk az élő és épített környezetünkkel, a 
bolygókkal, az erdei élettel és a föld napjával is, közben 
készülődünk a húsvétra, anyák napjára, Madarak napjá-
ra, évzáró –és ballagási ünnepélyeinkre. Az év során több 
alkalommal Dóbiás Péter és csapata segít minél többféle 
hangszerrel, zenével megismerkedni a gyerekeknek, ezál-
tal is fejlesztve zenei fogékonyságukat, a zene szeretetét. 
Játszunk, mert játszani jó! 

Bencsikné Berzeviczi Zsuzsanna

Óvodai Szülői Munkaközösség hírei
Kedves Olvasóink!

A nevelési évet megkezdve, egy igen nagy feladat elé néztünk, mely folyamatos aggodalommal és munkával járt, de 
végeredményében sikeresnek mondható Szilveszteri bálon vagyunk túl. A bál teljes bevételét az óvodai udvar játszóte-
rének bővítésére fordítjuk, melynek kivitelezési munkálatai már folyamatban vannak. Bízunk benne a következő újság 

megjelenésekor, már az óvodás gyerme-
kek használatba vehetik és örömüket lelik 
benne. Mint még kezdő szülői munkakö-
zösségi tag, örömmel tölt el, hogy a helyi 
vállalkozók, és mindazok, kik az Óvoda 
érdekeit szem előtt tartják, társaimat, a 
szülőket nyitottan fogadták, s kéréseink 
szerint támogatták rendezvényünket.

 Támogatóink: Banai család, Varga csa-
lád, Szarvasné Túróczi Tímea, Csákiné 
Tóth Zsuzsi, Kovácsné Marika néni, Bo-
rosné Bognár Betti, Palásti Csilla, Fehér 
Hajnalka, Szécsényiné Juhai Nóra, Juhai 
Imre, Szilváshús Kft, Aranyablak Kft, 
Bolyhos és Fia Bt, Árpád Patika, Szilvásy 
Joker Kft, Gazdabolt, Simonné Marika 
néni és Simon Zsolt, Coop ABC, Spar, 
Újszilvási Központi Sport Egyesület, Zöld 
ABC, Jansik József, Bató Szilvia, Németh 
Károly, Bárándy Sándor, Rugócenter Kft, 

Kiss Pál, Bertók Méhészet, Du-Fa Szilvánusz Kft, Molnár Bettina, Vankó Éva, Szarvasné Marika néni, Tóth Tüzép, 
Gergely László, Szőkéné Ledacs-Kis Piroska, Dr. Petrányi Csaba, Tóthné Balogh Zsuzsi és Molnárné Maróti Alexandra, 
Légrádi Attila, A Kenyér, Tápiószele Mentőállomás, Slezák Szilvia, Express fodrászat.  Amennyiben a hosszú támogatók 
névsorából kimaradt volna valaki, attól szíves elnézést kérünk! 

Köszönjük támogatásaikat és felajánlásaikat! Továbbá hálánkat fejezzük ki a bál előkészületében, lebonyolításában 
való segítségéért Magó Eszternek, Fekete Richárdnak, Spingár Alexandrának, az iskolai SZMK-nak, és nem utolsó sor-
ban az Óvodai Szülői Munkaközösségben részt vevő tagoknak és családtagjainknak!

A tavalyi évtől eltérően az idén a Farsangi bál az Óvodán belül, zártkörűen zajlott, így az SZMK-nak nem volt teen-
dője. A Krónikás korábbi számában már említésre került, hogy a helyi Benzinkúton folyamatosan vásárolható támoga-
tói jegy! Köszönjük az eddigi támogatást!

Magyarné Gyimesi Irén
Óvodai Szülői Munkaközösségi tag
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Kerekerdő Óvoda hírek, információk!
 Tavaszi programok:

•	 Március 9. Fényképezkedés 
•	 Március 22. Oviolimpia Abonyban
•	 Március 29. Zeneóra Dóbiás Péterrel  
•	 Április 1-26. Föld projekt hetek

•	 Április 23. Föld napja
•	 Május 2-3-4. Anyák napi köszöntés
•	 Május 6-10. Madarak és fák hete
•	 Május 30. Tanévzáró ünnepség
•	 Június 1. Ballagás 

ÓVODAI BEÍRATÁS RENDJE
Beiratkozás ideje: 2019. április 29-30. (hétfő, kedd) 8:00-tól 16:00-ig
Beiratkozás helye: Kerekerdő Óvoda, Újszilvás, Szent István utca 2.

2019. szeptember 1-jétől a 2019/2020 nevelési évben az óvodába:
•	 azt a gyermeket kell beíratni, aki 2019. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltötte,
•	 az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 

minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában a tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:
•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és fénymásolatát,
•	 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek 

lakcímkártyája), és fénymásolatát,
•	 a gyermek TAJ kártyáját, és fénymásolatát,
•	 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
•	 nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén 

tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.

MINI BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJE
Beiratkozás ideje: 2019. április 29-30. (hétfő, kedd) 8:00-tól 16:00-ig
Beiratkozás helye: Kerekerdő Óvoda    Újszilvás, Szent István utca 2.

Amennyiben üres férőhelyek vannak, a felvétel az év minden időszakában lehetséges.
Az ellátásra jogosultak köre:

•	 Az újszilvási Mini Bölcsödébe állandó, illetve ideiglenes lakóhellyel rendelkező gyermek vehető fel.
•	 A Mini Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától 3. életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az 5. 

életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a 3. 
életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az 5. életévét betölti. 

•	 Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az 
óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsödében gondozható 4. 
életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

•	 A mini bölcsődei ellátás keretében azon családban nevelkedő gyermekek ellátását kell biztosítani 
akiknek, a szülei munkavégzés, betegség vagy egyéb ok miatt nem tudják megoldani a gyermek 
napközbeni gondozását nevelését.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:
•	 a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek mini bölcsődében gondozható,
•	 a gyermek és szülője (törvényes képviselője) lakcímkártyájának, a gyermek születési anyakönyvi 

kivonatának, TAJ kártyájának fénymásolatát,
•	 Sajátos Nevelési Igényű gyermekről TKVSZRB szakértői véleményét.

                                                                                      Légrádiné Tóth Marianna
                                                                                             intézményvezető
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ERASMUS + pályázattal Európába
Iskolánk diákjai ebben a tanévben is folytatják a „What’s Your Impact on Earth?”, vagyis Milyen ha-

tással vagyunk a Földre? elnevezésű nemzetközi pályázatban aktív tevékenységüket.
Ebben a félévben a VÍZ volt a téma. Emiatt októberben egy projekt napot szerveztünk, ahol a kicsik 

az iskola területén, a felső tagozatosok pedig Farmoson a Vízparti élet házában és annak környékén ismerkedtek a víz, 
és a vizes élőhelyek világával.

Az alsósok meséken, történeteken és egy vizes akadályversenyen keresztül jutottak játékosan ismeretekhez. A na-
gyobbak múzeumpedagógiai foglalkozáson, madárgyűrűzésen, vízvizsgálaton és a Kékbegy-tanösvény bejárásán vettek 
részt.

Ebben a tanévben is megszerveztük 8. osztályosainknak az Erasmus szakkört. Hétfőnként angol nyelvi fejlesztéssel és 
természettudományos projektek elkészítésével birkóznak meg. A legkitartóbbak és a legszorgalmasabbak márciusban 
elutazhatnak Észtországba, hogy képviseljék községünket és Magyarországot egy nemzetközi diáktalálkozón. A három 
kiválasztott 8-os Simon Adél, Demeter Kinga és Lénárt Lili lett, a tápiószőlősi intézményből pedig Homok Flórián. A 
szakkör tagjai novemberben látogatást tettek a poroszlói Ökocentrumban. A második félévben az egészséges étkezés, 
étrend lesz a szakkör témája, s májusban három tanuló Olaszországba látogathat el, hogy ott ossza meg tudását más 
nemzetek képviselőivel. A szakkört vezető pedagógusok: Dömök Szilvia és Molnárné Szabó Szilvia tanárnő izgalmas 
programokkal és magas színvonalú felkészítéssel segítik munkájukat.

Dömök Szilvia

Anyanyelvi Verseny
Az Újszilvási Református Általános Iskola „Nyelves Négyes” csapata az országos Nyelvmester Anya-

nyelvi Versenyen I. helyezést ért el. 
A diákok nyelvtan, helyesírás, szövegértés és szö-

vegalkotás terén bizonyították be, hogy tudásuk ki-
magasló a versenyzők között. 

A csapat tagjai:
Simon Adél 

Demeter Kinga
Lénárt Lili 
Csáki Zsófia

A csapatot felkészítette: 
Csiszárné Zakar Ildikó
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Civil szervezetek hírei

Duatlon verseny Újszilváson
Tisztelt újszilvási Lakosok!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2019. április 14-én (vasárnap) a Fergeteg 
Triatlon Sportegyesület Duatlon Versenyt (futó-kerékpáros versenyt) szervez Újszilváson. 

A Fergeteg Triatlon Sportegyesület több mint negyed évszázados múltjában már 6 alkalommal került megrendezésre 
Évadnyitó Duatlon verseny, mely nem csak Abony város lakosságának érdeklődését, hanem a környező települések és 
más városok sport kedvelőit is megmozgatta. Az idei év az első, hogy nem Abonyban, hanem Újszilváson kerül meg-
rendezésre a verseny.

Az előző évek tapasztalatai alapján jó idő esetén 400-600 sportoló versenyző részvételére számítunk a legkisebbektől 
(2011)- a szeniorokig.

Az Egyesület mottója: „Egy egészségesebb, sportosabb generációért!”
A versenyen gyermekek és felnőttek indulnak kerékpárral több futamban. 
Versenyközpont a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola udvara lesz. Az első rajt 9.00-kor, az utolsó 

14.30-kor indul. Ez idő alatt részleges útlezárásokra számítsanak az Alkotmány úton és környékén.
Természetesen igyekszünk mindent megtenni a zavartalan közlekedés érdekében.
Kérjük Önöket, hogy szurkoljanak, biztassák és segítsék a versenyzőket!
Megértésüket és bizalmukat megköszönve

Tisztelettel: Szervezőbizottság

A rendezvénnyel kapcsolatban folyamatosan tájékoztatjuk majd Önöket az Önkormányzat honlapján 
és facebook oldalán!

Újszilvás ÖTE hírek
Tisztelt Újszilvási Lakosok!

Örömmel tudatom Önökkel, hogy a Pest Megyei Tűzoltó 
Szövetségtől kaptunk 4 db bevetési ruhát kompletten, egyéb 
személyi felszerelésekkel, dr. Petrányi Csaba Polgármester úr 
közbenjárásával, és Dobson Tibor Tűzoltó dandártábornok 
úr támogatásával. Továbbá ígéretet kaptunk a Szövetségtől a 
további felszerelés pótlására, hogy kis csapatunk mielőbb be-
vethető legyen a mindennapjainkban.

Sajnos még van híja, hogy megállapodást köthessünk a 
Ceglédi Tűzoltó Parancsnoksággal működésünkről, de remél-
jük, hogy hamarosan ez is sikerülni fog.

Ezúton szeretnénk kérni a Tisztelt Lakosságot, Vállalkozó-
kat, Cégeket, hogy a lehetőségeikhez mérten támogassanak Bennünket akár egy - egy felszerelés megszerzésével is, 
mely szükséges lenne számunkra a munkavégzésünk során.

Bankszámlaszámunk: 11742025-24431952 OTP Bank, Újszilvás ÖTE
Tisztelettel köszönjük segítségüket, támogatásaikat, melyet eszközeinkre fordítanánk a biztonságosabb és precízebb  

katasztrófa elhárítás érdekében.

Továbbra is várjuk azokat a büntetlen előéletű, újszilvási, nagykorú állampolgárokat, akik ambíciót éreznek maguk-
ban arra vonatkozóan, hogy  ők is aktív részesei lehessenek ennek a szervezetnek.

Jelentkezni lehet az Újszilvás ÖTE elnökénél, Szekeres Mihálynál.
Újszilvás ÖTE elnöksége
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KMB Hírek 
Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot:

Az idei év kezdetétől folytatódott 
a térségünket érintő fokozott elle-
nőrzés, melynek keretein belül a napi 
visszatérő rendőri jelenlétet továbbra 
is biztosítottuk Újszilvás község te-
rületén. A fokozott ellenőrzések el-
sődleges célja a lakosságot legjobban 
zavaró, főleg vagyon elleni bűncse-
lekmények visszaszorítása, valamint 

a térségen áthaladó gépjármű forgalom szűrése, a fenti 
okra tekintettel. A fokozott ellenőrzés során kollégáimmal 
együtt törekszünk minden idősek lakta utcát visszatérően 
ellenőrizni, tekintettel arra, hogy a környező települése-
ken megnőtt az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmé-
nyek száma.

Ezen bűncselekmények megelőzése érdekében telepü-
lésünkön megnöveltük a közterületen eltöltött szolgálati 
óraszámot, melynek célja a ,,látható rendőrség” biztosítá-
sa, a bűncselekmények megelőzése érdekében.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben 
regisztrált bűnügyi szám alapján megállapítható, hogy va-
gyon elleni bűncselekmény mértéke elenyésző, azok szin-
te minden esetben felderítésre kerültek, melyek elkövetői 
gyorsított bírósági eljárásban kaptak ítéletet, vagy várnak 
ítélethozatalra.

Ezen esetekben is elengedhetetlen volt az Önök segítő 

közreműködése, melyet ezúton is szeretnék ismételten 
megköszönni, mivel az elkövetők elszámoltatása, a község 
lakóinak közös érdeke.

Ezúton engedjék meg, hogy a tavaszi időszakra tekin-
tettel, pár tanáccsal, kéréssel forduljak Önökhöz:

•  A téli időszak elmúltával, valamint a tavasz be-
köszöntével megnövekszik mind a kerékpáros, 
mind a gyalogos forgalom a főúton, valamint 
a település mellékútjain egyaránt. A megnöve-
kedett kerékpáros, valamint személyforgalom 
Önöktől nagyobb figyelmet, toleranciát igé-
nyel, kérem, hogy közlekedésük során figyel-
jenek oda egymásra a balesetek megelőzése, 
elkerülése érdekében.

• Az elmúlt időszakban több esetben érkezett 
állampolgári jelzés, miszerint megnövekedett 
térségünkben a kóbor állatok száma. A háziál-
latok tartása felelősségteljes magatartást kíván 
Önöktől. Az állattartó köteles gondoskodni az 
állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, szökésének megaka-
dályozásáról. Az állatok tartójának biztosítania 
kell az állat közterületre jutásának megakadá-
lyozását. Azzal, hogy az állat felügyelet nélkül 
közterületen tartózkodik, a gazda törvényt 
sért, mely szabálysértési eljárás keretein belül 
bírságolható.

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

A Rendőrség vigyáz Önre és értékeire! Ön is megtesz mindent ennek érdekében?

Nyugdíjasok figyelmébe! 
Az időskorúak sérelmére elkö-

vetett jogsértések során az elkö-
vetők azt használják ki, hogy az 
idősek jószívűek, olykor hiszé-
kenyek is, a figyelmük könnyen 
elterelhető, és gyakran élnek 
egyedül. Hasonló esetben kér-
jük, vegyék figyelembe, hogy a 
biztonságuk nagymértékben nö-
velhető megfelelő óvatossággal és 
körültekintéssel!

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

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

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

A trükköző mottója: „Ismerd meg a rejtekhelyet, ahon-
nan az értéket elviheted! Tereld el a figyelmet és cselekedj 
gyorsan”.

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

Óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be őket lakásunk-
ba!

Ha beengedjük, mindig legyen velünk egy szomszéd, 
egy rokon. Amennyiben a hívatlan vendég már akaratuk 
ellenére belépett otthonukba, ne hagyják egy pillanatra 
sem felügyelet nélkül. Amennyiben kellő körültekintéssel 
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lépnek fel, meghátrál, és távozni fog. A „vendégtől” min-
dig kérdezzék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rendszá-
mával együtt. Tudjuk, hogy ez nehéz, de segíthet a szom-
széd, a rokon.

Mit tegyen, ha idegen érkezik? 
Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásába! Ha ez még-

is elkerülhetetlen, akkor soha ne hagyja őt egyedül egyet-
len pillanatra sem! Az Önhöz becsöngető idegenekkel 
kapcsolatban mindig legyen óvatos! Előfordul, hogy hiva-
talos vagy hasonló személynek (közmű szolgáltató, postás, 
újságos, szerelő, díjbeszedő, mérőóra-leolvasó) adják ki 
magukat csalók, vagy házaló árusként, tüzelőfa árusként, 
bajba jutott személyként segítséget kérve próbálnak bejut-
ni a lakásokba! A közmű szolgáltatók soha nem küldenek 
vissza készpénzt!!! Idegen kérésére ne váltson pénzt, és le-
gyen óvatos! Hívja vissza olyan időpontra, amikor hozzá-
tartozója, vagy szomszédja is jelen tud lenni! 

További bűnmegelőzési tanácsok: Ismerje meg szomszé-
dait és kölcsönösen figyeljenek egymásra, a ház, az utca és 
a környék biztonságára! Ha jól ismeri az Ön mellett lakó-
kat, kérje meg őket, ha elutazik, hogy ügyeljenek a lakásá-
ra, ürítsék a postaládáját! Használják ki a közösség erejét a 
biztonságuk növelése érdekében!

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

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

Idegen: Szia nagyi, én vagyok az!
Zsuzsa néni: Kicsoda? Nem értettem!
Idegen: Hát én vagyok az, nagyi!
Zsuzsa néni: Te vagy az, Pisti? 
Idegen: Igen nagyi, én vagyok az, Pisti! Balesetet szen-

vedtem, itt állok az út szélén, a semmi közepén. Az autóm 
teljesen összetört, meg engem is kórházba kell szállíta-
ni, mert vérzik a fejem. El kéne szállíttatni a kocsit, ne-
hogy ellopják, de nálam csak kártya van. Az autómentő-
nél viszont készpénzben kell fizetni. Azt mondják, olyan 
100.000 forint lesz. Tudnál kölcsönadni? A barátom épp 
errefele dolgozik, úgyhogy ha odaadod neki, elhozza ne-
kem a pénzt. 

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

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

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

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

Hasonló esetben mindig győződjenek meg a történet 
valósságáról, hívják fel rokonukat, hozzátartozójukat!

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

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

Segítsék munkánkat, vigyázzanak magukra és értéke-
ikre!

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

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

Sport hírek
Kedves mozogni vágyó Újszilvásiak!

Az év elején az Önkormányzat és az Újszilvás Központi 
Sport Egyesület jóvoltából lehetőséget kaptunk arra, hogy 

a Faluházában kedvenc időtölté-
sünket űzzük, pingpongozzunk. 

Amennyiben téged is érdekel ez 
a sport, tudsz játszani, vagy esetleg 
szeretnél megismerkedni vele, sze-
retettel várunk! 

Nemre, korra, játéktudásra való tekintet nélkül, szíve-
sen fogadunk foglalkozásainkon minden asztaliteniszt 
kedvelőt, mozogni vágyót. 

Klubunk két asztallal indult, azonban a nagy érdeklő-
désre tekintettel azok száma bővítésre került, jelenleg 4 
pingpongasztal várja a mozogni vágyókat. Nagyon örü-
lünk, hogy mind az Önkormányzat, mind az Újszilvási 
KSE támogatja kezdeményezésünket, s néhány hét alatt a 
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lakosság részéről is nagy érdeklődés mutatkozott e nagy-
szerű szabadidősport iránt. 

Ha van saját ütőd, labdád hozd magaddal, de ha nincs, 
akkor mi azt is tudunk biztosítani. 

Igyekszünk vigyázni a tisztaságra így a foglalkozásokon 
a váltócipő használata kötelező. Kérünk váltócipőt is hozz 
magaddal!!

A foglalkozások ingyenesek!

A foglalkozások helye: 
• Újszilvás, Szent István u. 4. Faluháza nagyterem

A foglalkozások időpontja: 
• csütörtök:  18.00-20.00 szombat:  

18.00-20.00
A foglalkozások időpontja a faluháza és a szervezők 

egyéb programjaira tekintettel változhat, elmaradhat! 
Az esetleges változásokról a faluháza bejáratánál, és face-

book oldalunkon értesülhettek.  
Kapcsolat: Újszilvási Asztalitenisz Baráti Klub
További tájékoztatás, felvilágosítás: 
06/30/2939857

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!

Beindult a tavaszi szezon az Újszilvási Központi Sport Egyesületnél!
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Egészségünkről...
A gyógyszeres terápia első számú „kapuőre” a gyógyszerész!

Az egészségügyben dolgozva, az újszilvási patika szak-
gyógyszerészeként tesz az emberekért Jágriné dr. Szabó 
Anett, aki 2018. áprilisa óta segíti az újszilvási betegek or-
vossághoz jutását munkájával.

Anett itt nőtt 
fel Újszilváson, 
ide járt óvodá-
ba és általános 
iskolába. Tanul-
mányait mindvé-
gig kitűnő ered-
ménnyel végezte, 
végzősként Szé-
chenyi-díjjal is ju-

talmazták. Középiskolába az abonyi gimnáziumba járt, 
onnan jelentkezett gyógyszerésznek a Semmelweis Egye-
temre. 5 év fáradhatatlan tanulás és sok áldozatos munka 
eredményeként 2014-ben szerezte meg diplomáját. A ta-
nulásnak viszont itt még nem lett vége, ezután egy 3 éves 
szakgyógyszerész képzést is abszolvált.

Egyetemi gyakorlatait több helyszínen is végezte, ceglédi 
Patikában, az egyetem Klinikai Gyógyszertárában Pesten, 
Nagy Laci bácsi tanítványaként pedig az újszilvási és a tápi-
ószőlősi gyógyszertárban sajátíthatta el a szakma fortélyait. 

Pályakezdőként az első gyakorlati helyén, Budapesten 
kezdett el dolgozni, ahol megtalálta a számításait és jól 

érezte magát. Azonban egy jó munkahely nem elegendő 
a maradásra, ha az embert a szíve hazahúzza szerető csa-
ládja közelébe, arra a helyre, ahol gyermekkorát töltötte… 
Ezért férjével úgy döntöttek, hogy Ceglédre költöznek és 
Ő szülőfalujában, Újszilváson vállal munkát.

Beszélgetésünk alatt Anett lelkesen beszél az elmúlt 
majd egy évről, csak a pozitív dolgok kerülnek szóba. 
Munkájában abszolút motivált, és azt is elmondja, hogy 
már úgy érzi befogadták a szilvásiak. Ő is nagyon sokak-
nak tudja a nevét, és persze a problémáikat is.  Bizalommal 
fordulnak hozzá, tanácsokat kérnek tőle, tudják, hogy mi 
az a kérés, amit tud teljesíteni és mi az, amit az előírások 
és a rengeteg szabály sem enged. Mivel a mi gyógyszer-
tárunk egy fiókgyógyszertár, nem rendelkezik raktárral, 
így a használatba vehető 20 négyzetméteren próbál minél 
több készítményt betárolni, ami pedig nincs készleten, azt 
igyekszik másnapra berendelni és meghozatni, de már 
olyanra is volt példa, hogy sürgős esetben személyesen Ő 
hozott vissza orvosságot még aznap a betegnek.

Ugyan a gyógyszertár működtetése kapcsán manapság 
a korábbihoz képest is sokkal több a feladat és az admi-
nisztráció, Anett lelkesedéssel dolgozik és szereti a hiva-
tását. Mi kívánjuk, hogy továbbra is lelje örömét munká-
jában és érezze jól magát településünkön, a betegek pedig 
keressék és bátran kérjenek segítséget tőle!

Községi Önkormányzat

KRISTON INTIM TORNA® ÚJSZILVÁSON
Szeretnénk helyben, újszilvási helyszí-

nen Kriston Intim Torna tréningen részt 
venni Kotlárné Bíró Ágnes vezetésével, 
melyhez társakat keresünk! 

Az újszilvási helyszín feltétele, hogy le-
gyen legalább 6-8 résztvevő a tanfolyamon. 

Konkrét időpont nem került még kitűzésre, azt a je-
lentkezőkkel és a trénerrel közösen tűznénk ki. A tréning 
időtartama 12 óra, (melynek időpontja lehet két nap hét-
végén 2*6 óra, vagy hétköznap, 3*4, illetve 4*3 órában). 

A Kriston Intim Torna tanfolyam ára 30.000.-/fő 
Kedvezménnyel: 27.000.-/fő
Páros kedvezmény (testvér gyermek, anyuka, stb. pár-

ban érkezik a tanfolyamra)
Családi kedvezmény (amikor a családból már részt vett 

valaki Kotlárné Bíró Ágnesnél tanfolyamon)
A Kriston Intim Torna® 1986 óta létező magyar módszer, 

amelyet Kriston Andrea fejlesztett ki és jelenleg több or-
szágban tanítják képzett trénerek. Evvel a mozgással a me-
dence alját lezáró izomlemezek, csövek tudatos erősítését, 
állóképességét, gyorsaságát képes megtanulni mindenki 
kortól és nemtől függetlenül. A tréning végén kapsz egy 
hangfájl-t, valamint egy egyéni gyakorlatsort, aminek rend-

szeres gyakorlásával lehet elérni a rejtett izmok fittségét. 
Nem kell attól tartanod, hogy a tréningen kiderül milyen 
céllal érkeztél! Csak a tréner beszél, és a mozgás belül törté-
nik, saját magad belső történéseire figyelsz. 

Milyen esetekben hatásos a Kriston Intim Torna?
Megelőzés esetén, mert segítségével elkerülhető, hogy 

bármilyen funkciózavara legyen az alhas szerveinek, az 
intimitásnak. VAGY az alábbi problémák esetén: aranyér, 
inkontinencia, szervsüllyedés, gát óvása szülésnél, szülés 
utáni problémák, gátmetszés utáni problémák, menstru-
ációs zavarok, változókori panaszok, megfoganási nehéz-
ség esetén, visszatérő gyulladási hajlam, méh, petefészek, 
hüvely funkciózavarai, műtét eredményének fenntartása, 
endometriózis, ciszta, mióma, szexualitással összefüggő 
probléma esetén. Ha fiatalosan szeretnéd tartani altesti 
szerveid, vagy megoldást keresel a fent felsorolt problé-
máidra, gyere velünk a helyi tréningre. 

Jelentkezési határidő 2019. március 25.
A helyi tréningről bővebb információ és jelentkezés: 

06/30/5257904, vagy 06/30/2939857 telefonszámokon 
A Kriston Intim Tornáról bővebb információ: https://

intimtorna.hu
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Közérdekű információk, telefonszámok:

HÁZIORVOS:
Dr. Ipolyi-Topál Gitta

Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66. (Fsz. 2) 
Tel: 06 53/ 786-374 , 06 30/ 941-3869 

E-mail: haziorvos@ujszilvas.hu
Rendelési idő: 

Hétfő: 8:00 – 11:00 
Kedd: 8:00 – 11:00 

Szerda: 8:00 – 11:00 
Csütörtök: 12:00 – 15:00 

Péntek: 8:00 – 11:00
Vérvétel: szerdai napokon, 7:00-tól 8:30-ig a rendelőben, előzetes egyeztetést megelőzően! 

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, hétvégenként és ünnepnapokon: 00:00-24:00-ig.

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

HÁZI GYERMEKORVOS:
Kedves Szülők és Gyermekek!

Ezúton is értesítjük Önöket, hogy a gyermekorvosi praxis határozatlan ideig szünetel településünkön. Ez 
időszak alatt a település vegyes háziorvosi körzetében, dr. Ipolyi-Topál Gitta által kerülnek ellátásra a volt 

gyermekorvosi praxisban lévő gyermekek.

FOGORVOS:
Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt. (székhely: Szolnok, Városmajor út 54. 3 em. 11.) 

Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66. Egészségház, Fogorvosi rendelő.
Rendelési idő: 

Hétfő: 12:00 - 20:00 
Szerda: 12:00 - 20:00 

Csütörtök: 8:00 - 16:00
Bejelentkezés: 06-30/470-4561 

Sürgősségi (időpont nélküli betegellátás, fájós fog esetén) kizárólag a rendelés első felében!
Sürgősségi rendelés: 
Hétfő: 12:00 - 15:00 
Szerda: 12:00 - 15:00 

Csütörtök: 8:00 - 11:00

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. 
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A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSKÖTELES!
Ügyelet: Szombat, Vasárnap és ünnepnapokon: 10:00-14:00

Cím: CED-DENT FOGÁSZAT 
2700 Cegléd, Szabadság tér 2. telefon: 53/318-259 

fogaszat@cedent.hu

TERHESSÉGI NŐGYÓGYÁSZAT:
Kizárólag gyerekágyas és állapotos nők részére! 

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

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.

Zöld hulladék zsák értékesítés: Hétfő, Kedd, Szerda: 9.00-11.00, 14.00-16.00
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 

(Ügyfélfogadás minden kedden 8.00-tól 16.30-ig!) 
Munkaügy /15 mellék Siska Éva 

Adóügy /18 mellék Mészáros Annamária 
Anyakönyvezés /18 mellék Smányi Nikoletta 

Újszilvás Kommunális Szolgáltató Kft - műszaki csoport /16 mellék Miskolczi Lóránt 06-30/598-2512; 
Pályázatkezelés:/16 mellék Tóthné Vágó Helga 

Ügyfélszolgálati Iroda (Szociális ügyek) /16 mellék Kenderes Józsefné
Öregek Napközi Otthona /20 mellék 

Általános Iskola /21 mellék illetve 06-53/387-019 
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Védőnői Szolgálat: /28 mellék

ÁMK KEREKERDŐ ÓVODA:
2768 Újszilvás, Szent István u. 2. 

Telefon: 06-53/ 786-025

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

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

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

ÁMK FALUHÁZA ÉS KÖZSÉGI KÖNYVTÁR:
Digitális Jólét Program 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 GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvási Területi Iroda: 

2768 Újszilvás, Szent István utca 4. 
Telefon: 06-53/ 387-001 /17 mellék

Antal Viktória: 
Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 08.00 – 12.00 
Kedd: 13.00 – 16.00 

Szerda: 08.00 – 12.00 , 16.00 – 18.00 
Csütörtök: 13.00 – 16.00 

Péntek: 08.00 – 12.00

KÖRZETI MEGBÍZOTT:
Körzeti megbízott: Kégli Norbert r. főtörzsőrmester 

Telefon: 06 20/ 489-6714 
KMB iroda: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. (Faluháza) 

Sürgős esetben kérem hívja a 107-es telefonszámot!

POLGÁRŐRSÉG ÉS MEZŐŐRI SZOLGÁLAT:
Telefonszám: 06-30 / 529-5383

A nap 24 órájában a lakosságot érintő bűncselekmények észlelésével kapcsolatosan, valamint kóbor és 
veszélyes ebekkel, továbbá illegális szemétlerakással kapcsolatos operatív intézkedések okán is közvetlenül 

hívható! A feladatot időarányosan felosztva Árva István, Tóth Péter és Vágány László látják el.

FALUGAZDÁSZ:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Falugazdász Iroda 

Tugyi Kálmán
Tel.: 06 70/ 507-4684

Ügyfélfogadás minden szerdán 8.30-tól 12.00-ig a Polgármesteri Hivatalban.
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Emlékünkben, szívünkben itt élő,
álmainkban nézzük, milyen élő.
Nem halt Ő meg, nyugtatjuk lelkünket,
amíg élünk itt él a szívünkben.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett férjem 

PUSZTAI PÉTER PÁL
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el és 
mély fájdalmunkban osztoztak.

Köszönjük a katolikus Atyának, Kovács Attila plébánosnak, Ko-
vácsné Marikának és a Valkó és Társa Kegyeleti Kft. Temetkezési 

Szolgálat tiszteletteljes szolgáltatását.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik, 

szerettünk 
GÁL JÓZSEF 

búcsúztatásán részt vettek, 
sírjára elhozták  

a kegyelet virágait, és 
részvétüket fejezték ki!

A gyászoló család 
Tápiószőlősről

„Bennünk élsz tovább!”

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Ügyfélszolgálati iroda: 2766 Tápiószele, Jókai utca 1. 1. emelet 

www.trvzrt.hu illetve www.vizcenter.hu/trv 
MOBIL applikáció: Vízcenter 
Call Center: +36 (80) 205-157 

Központi ügyfélszolgálatunk: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
Hibabejelentő:

Józsa István: 06 70 / 902-6082 
Banai László: 06 30 / 401-8111
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Pillanatok községünk életéből


