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Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm
a kedves olvasókat!

Az előző Krónikás megjelenése óta a következő
események, tények történtek a településünk
közéletében:

Elmondhatjuk - most már teljes bizonyos-
sággal - hogy
Szórólapok segítségével, valamint két
falugyűlés alkalmával is tájékoztattuk a Tisztelt
Lakosságot a csatornaberuházás teendőivel,
fizetnivalóival, a beruházás ütemezésével
kapcsolatosan, s a falugyűlések alkalmával
egyéb sokrétű kérdés megválaszolása is
megtörtént. Mindenkinek a figyelmét ezúton is
szeretném felhívni, a korábbi tájékoztatások
fontosságára és jelentőségére, s egy lényeges
dolgot meg kell erősítenünk hivatalból is, az
önkormányzat irányából is.

Amennyiben, ezen
fizetési kötele-zettségét nem teljesíti a lakos, az
ingatlantulajdonos, abban az esetben adók
módjára történő behajtás történik, jegyzői
eljárás útján. A rendszeres befizetések azért is
fontosak, mert amennyiben a lakos nem fizeti a
részleteket, illetve a jegyző nem tudja behajtani
rajta a kötelezettséget, abban az esetben az
önkormányzatnak kell megfizetnie ezeket az
elmaradt felhalmozódott tartozásokat.

a Képviselő-testületünk nevében
,

és még ha
nehéz gazdasági időszakot is élünk,

e r r e vona tkozó
A Fundamenta Lakáskassza

megkötési lehetőségére vonatkozó cikket ezen
újság keretén belül kérem tüzetesen, pontosan
olvassák el, s e szerint járjanak el, s kérem,
keressék bizalommal a polgármesteri
hivatalban kollégáimat, akik szívesen állnak
rendelkezésükre.
Köszönjük együttműködésüket!

jön a csatornaberuházás.

A csatorna-
beruházás érdekeltségi hozzájárulása
minden belterületi ingatlan tulajdonos
számára kötelező erejű!

Kérem
tehát a
Tisztelt Lakosságot vegye komolyan a
csatorna-beruházás kérdését,

próbálja
te l j e s í t en i f i ze té s i
kötelezettségeit.

Folyamatban lévő beruházásainkról szeretnék
számot adni.
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és
Újszilvás Község Önkormányzata közös
beruházást hajtott végre, amelynek keretén
belül

. Ez a beruházás mára már
be is fejeződött, melynek eredményeként egy
akadálymentes parkoló, egy akadálymentes
mozgáskorlátozotti rámpa került kialakításra,
valamint a faluháza teljes, polgármesteri hivatal
felőli bejárati üvegfala akadálymentes
nyílászáróra került kicserélésre. Ezen kívül
továbbá átalakításra kerültek a nyílászárók,
belül kialakításra került egy akadálymentes
WC, valamint beépítésre került egy
mozgáskorlátozottakat az emeletre felvivő
felvonó is, ezáltal a faluházának a teljes felső
szintje is használhatóvá vált a mozgás-
korlátozottak számára. A beruházás ünnepélyes
átadása augusztus 20-án fog megtörténni,
melyre kérem, hogy minél többen jöjjenek el,
ismerjék meg a beruházás értékét, hiszen e
fejlesztés önkormányzatunknak, csak saját
erőben hozzávetőlegesen, mintegy másfél
millió forintjába került.

Arról is számot tudok adni, hogy folyik, és
utolsó

melynek keretén belül a családi napközi újabb
foglalkoztatóval, vizesblokkokkal kerül
kibővítésre, valamint az óvodás gyermekek
számára tágas étkező kerül kialakításra. Az
étkező melletti szakasz pedig, (amely a konyha
feletti részt jelenti) szintén beépítésre kerül,
ahol a konyhai öltöző, vizesblokk, irodák, fehér
mosogató, a tálaló kap helyet, és az étellift helye
is ki lesz alakítva. Ehhez a beruházáshoz -
melyhez még a tavalyi esztendőben 12,5 millió
forintot nyert el önkormányzatunk - mintegy 10
millió forintot tesz hozzá saját erőben a
Település.A legfontosabb célja a beruházásnak,

a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat épületének akadálymentesítése
történt meg, nevezetesen a Faluház
akadálymentesítése

befejező szakaszához érkezett a napközi
otthonos óvoda felső szintjének beépítése,
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hogy a jelentős gyermeklétszám miatt, az
óvodában működő családi napközibe felvehető
2-3 év közötti szobatiszta gyermekek létszámát
tudjuk növelni. Ezen túlmenően fontos, hogy a
beruházás elkészültét követően a gyermekek
már nem a csoportszobákban fognak étkezni,
ahol alszanak is, hanem a felső szinten korrekt,
komfortos és higiénikus módon ebédlő áll majd
a rendelkezésükre. Mindamellett a 300 adagos
napközi otthonos óvoda konyha, a felső szint
beépítésével válik teljesen korrekten az ÁNTSZ
követelményei szerinti HACCP rendszernek
megfelelővé.

Arról is be tudok számolni a Tisztelt
Lakosságnak, hogy a Leader program keretén
belül megvalósult az Általános Művelődési
Központ, valamint a Széchenyi István
Általános Iskola Alapítványa együtt-
működésével és közreműködésével egy közös
pályázat melynek eredményeképpen

melynek keretén belül 15 darab népiruha került
a Rozmaring Nyugdíjas Klub népdalkörének a
használatába, valamint 10 darab népi táncruha
került beszerzésre az általános iskola
néptánccsoportja számára. A ruhák kivá-
lasztásában, lebonyolításában köszönjük Papp
Sándorné tanárnő áldozatos munkáját.

ALeader program keretén belül Club
S z i l v á s L o v a s t a n y a t e r ü l e t é n l é v ő

Az önkormányzat, több mint egy évvel ezelőtt
döntött úgy, hogy a 16 hektáros erdő közepén
elhelyezkedő gyermektáborból, mindenképpen
egy értéket kellene kovácsolni , - s
együttműködve Kalász Zoltán tulajdonossal -
fel kellene fejleszteni pályázat segítségével.
Ezen pályázat keretén belül önkormányzatunk a
tábor működését 5 évre átveszi, és mind az
újszilvási gyermekek, mind pedig a térségi
tanulók, gyermekek számára egy kulturált és
programokkal teli táborozási lehetőséget fog
biztosítani, természetesen bevételszerző és
munkahelymegtartó célzattal is. Ehhez a tábor
központi épülete, - amelyben az étkezés, a
tálalás, illetve a foglalkozások folytak, - kerül

a
népviseleti ruhák beszerzése megtörtént,

beindult a

gyermektábor központi épületének felújítása.

felújításra, nevezetesen ennek az épületnek egy
teljes tetőszerkezet és héjazat cseréje valósul
meg, valamint burkolások, lambériázások és
egyéb kiegészítő felújítási tevékenységek
készülnek el. A tábor felújítása, mintegy 7
millió forintos összberuházási költségbe kerül,
melynek a nettó 100 %-át nyerte el
önkormányzatunk a Leader program
segítségével.

Önkormányzatunknak még egy további
beszerzése lesz a Leader projekteken belül,
mégpedig

amely várhatóan a késő őszi
hónapokban fog realizálódni.

Az év és valószínűleg talán ennek a ciklusnak is
az egyik legfontosabb beruházása,

. Ennek során a kiviteli tervek már
elkészültek, folyamatban van ezek, valamint a
vezetékjogi eljárás engedélyeztetése.
Várhatóan szeptember elején az első
„kapavágások” is megtörténnek és november
végére már állhat a mintegy 1776 db panelből
álló fotovoltaikus napelem rendszer, amely
forgatóberendezéssel lesz ellátva, tehát
napkövető rendszerrel fog megépülni. Ennek a
beruházásnak legfőbb célja a pályázat szerint,
h o g y k i v á l t s a a z ö n k o r m á n y z a t
intézményeinek, valamint a közvilágításnak az
elektromos energiáját. Természetesen nagyon
komoly befektetés ez az önkormányzat
számára, hiszen a 432 millió forintos EU-s
támogatás mellé, mintegy 185 millió forintos
saját erőt kell biztosítanunk. Azonban ez a
befektetés nemcsak híressé teszi Újszilvást

egy gallyaprító abrikter vásárlása
fog megtörténni,

az újszilvási
400 kW-os naperőmű építési beruházása,
melynek konkrét kivitelezési előkészítése nagy
erőkkel folyik
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Magyarországon belül, hanem fenntarthatóvá
teszi majd az önkormányzat működését
hosszabbtávon. Hozzávetőleg úgy lehet
számítani, hogy a beruházás megvalósulásához
felvett hitel 10 év alatt kifizetésre kerül és
onnantól kezdve még 20 évig ingyenesen termel
a rendszer Újszilvás Község Önkormányzata
számára.

Még hogy pályázatokról, beruházásokról adjak
számot, ide tartozik, hogy az EMVA programon
belül, falufejlesztés, falumegújítási előirányzat
keretén belül el a Petőfi u.
1. szám alatti

Az
ingatlanon 1000 m -es játszótér fog megépülni,
különböző elemekkel. Nagyon fontos, hogy a
játszótéren középsúlyos fogyatékos gyermekek
számára is lesznek speciális játszótéri elemek
elhelyezve, mivel a pályázat pontozási
rendszerében e szempontot kiemelten
támogatták. A pályázat keretén belül mintegy
13 millió forintos összeget nyert el az
önkormányzatunk a megvalósításra.

Mezőgazdasági utak fejlesztése jogcímen, négy
utca építésére nyert Önkormányzatunk
pályázati pénzt. A Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési
Támogatások Igazgatóság 187,6 millió forint
támogatást nyújtott

. A négy utca építésének bekerülési
költsége bruttó 312,7 millió Ft. A beruházás
során 4 m szélességben teljesen új útalap és
kötő-, illetve kopóréteg elhelyezése történik
meg. A beruházás kivitelezőjének kiválasztása
van jelenleg folyamatban, közbeszerzési eljárás
keretében.

Észlelhette a Tisztelt Lakosság, hogy
, illetve az erdők között néhány utcát

érintve, ásási munkát kezdett el a napokban a
DÉMÁSZ ZRt. . Ez a , amely több
mint 20 millió forintjába kerül a Szolgáltatónak
,

A beruházás Újszilvás biztonságosabb
áramellátását fogja biztosítani , azáltal hogy a

pályázatot nyertünk
önkormányzati géptelephely

területén egy játszótér, játszópark építésére.

az Abonyi

beruházás

a 20 KV-os településre bejövő és átmenő
távvezeték földkábelre történő kicserélését
célozza.
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az Erdei utca, a Kertész
utca, Rózsa utca és a Rozmaring utca
felújítására

út mentén

földbe kerülő vezeték már az időjárásnak nem
lesz kitéve. Önkormányzatunk folyamatos
panasztétele, valamint kiemelt DÉMÁSZ
partnersége segítette elő a beruházás
Szolgáltató általi finanszírozását!

Szeretnék önöknek negatív tendenciákról is
számot adni.

Érezhette a lakosság, hogy
rapszodikus módon, hol a falu egyik pontjában,
hol a falu másik pontjában, kellemetlen,
ammóniaszerű szag csapódott ki az ivóvízből.
Az ivóvíz-rendszerünk folyamatos ellenőrzés
és vizsgálat alatt van, havonta több mintavételi
ponton kell mintát vennünk, és az ivóvíz
minőségét ekként ellenőrizve az ÁNTSZ-nek
jelenteni az ivóvíz minőséget. Ennek ellenére, a
vízrendszerben az elmúlt 20 év alatt az
ammónia valószínűleg lerakódhatott, - ez a
szakemberek álláspontja -, s most annyira jó az
új tisztítórendszer, az aktív szénszűrős rendszer,
valamint a törésponti klórozásos rendszer, hogy
ezeket a lerakódásokat is feloldja. Az új
tisztítórendszer tökéletes működése okozhatja
azt, hogy a lerakódott, esetleges korábbi
évekbeli szennyeződések feloldódnak, azonban
azok fertőtlenítésre kerülnek és végponti
mosatássa l többnyire kikerülnek az
ivóvízrendszerből, s az elmúlt időszakban a
közbenső szakaszban lehetett érezni az
ammónia kicsapódását. Ennek ellenére

Arról is tudom Önöket biztosítani,
melyet már észre is vehettek az elmúlt
időszakban, hogy megfelelő mennyiségű vize
van a településnek. Most a nyári időszakban
van, amikor naponta közel 900 m3 ivóvíz fogy,
és mint észrevehettük, ivóvíz korlátozást nem
kellett elrendelni, megfelelő nyomással
működik a rendszer. Köszönjük a türelmüket a
próbaüzemi időszak a la t t fe lmerü l t
kellemetlenségek miatt, és bízunk abban, hogy
a jövőben már csak minimális kellemetlenséget
fog okozni, amíg teljes mértékben be nem áll
újra az ivóvíz minősége.

Az ivóvíz rendszerünkkel az
elmúlt időszakban voltak minőségbeli
zavarok.

biztosíthatom önöket, hogy az ivóvíz
minősége az folyamatosan ellenőrzött és
emberi egészségre ártalmatlan, és jó
minőségű!
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A másik érdekes tendencia, hogy a
a Duna-Tisza Közi Hulladék-

gazdálkodási Rendszerben lévő megépített
hulladéklerakó, válogatóművek, hulladék-
udvarok és gépjárművek üzemeltetését, s
mindemellett átvette, a közbeszerzési eljárás
lefolytatása után

Ennek keretén belül láthatjuk
azt, hogy a szelektív hulladékgyűjtésben
visszaépülés van. Bármennyire is elégedetlenek
vagyunk mi polgármesterek, akik az
állampolgárok és a települések érdekeit
képviseljük, elmondhatjuk azt, hogy a szelektív
gyűjtésben visszalépés történt. Önkormány-
zatunk 2004-2005 óta szelektíven gyűjti a
lakóingatlanoknál a különböző frakciókat, és
mint láthatjuk, most egy napon kell kitenni
ezeket a frakciókat az ingatlanaink elé és
egyben szállítja azt el a hulladékszállító autó.
Azzal az indokkal viszi be egyszerre a Hírös
Kft. a különböző frakciókat a válogatóműbe és
ott válogatják ki az emberek, hogy ez a
rendszerüzemeltetés így, ily módon olcsóbb a
Hírös Kft-nek, mint rendszer üzemeltetőnek,
hiszen egyszerre szállítja, kevesebb üzemanyag
költsége keletkezik, míg ott benn a
válogatóműben az embereinek az a feladata,
hogy kiválogassa a szelektív hulladékot, a
különböző frakciókat egymástól. Mindezek
ellenére felhívnám a tisztelt figyelmüket arra,
hogy mindenkinek érdekében áll, hogy
szelektíven gyűjtsön továbbra is, hiszen
kevesebb kommunális hulladéka keletkezik.
Láthatjuk komoly emelés után, komoly pénzt
kel l f izetni a kommunális hul ladék
elszállításáért, viszont lecsökkenti a
kommunális hulladékát, ha minél több szelektív
hulladékot gyűjt!

Hírös Kft.
átvette

a szelektív hulladékgyűjtést is
az Ökovíz Kft-től.

Kérem ezúton is a Tisztelt Lakosságot

vegyen
részt mind a saját ingatlanaik, mind a
területeik és az előttük lévő közterület
tisztántartásában,

kérem Önöket, hogy
tiszteljenek meg augusztus 13-án a falunapi
rendezvényünkön

arra,
hogy a település tisztaságának, rende-
zettségének, szépségének érdekében,

beleértve a parlagfű és egyéb
gyomok irtását, a szemét szedését. Kérem
ebben az Önök együttműködését, hiszen Önök
nélkül ezt a rendet és tiszta településképet nem
tudjuk megőrizni és fokozni!

És mindemellett

– reggeltől, egészen a késő
esti órákig, - hiszen egy családias programmal
kedveskedünk Önöknek, s mindenkit hívunk és
várunk már a főzőversenyek nevezésére akár
reggel. Délutánra várjuk a baráti társaságok,
cégek csapatainak nevezését a kispályás
f u t b a l l m e c c s e k r e v o n a t k o z ó a n é s
természetesen egész napos műsorok várják a
lakosságot és az idelátogatókat. Mind a folklór
tekintetében, mind a helyi fel lépők
bemutatkozása, és mind a nagy fellépők
tekintetében komoly programmal és
önkormányzati forrással áldoz Képviselő-
testületünk arra, hogy a településen ezekben a
nehéz gazdasági években egy picit tudjon
fellélegezni, szórakozni a lakosság és egy napra
legalább jól érezze ily módon is az Újszilvási
Polgár magát, a köz szolgáltatásában. Kérjük
rokonaikat, barátaikat is invitálják Újszilvásra
ezen a napon.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradok
tisztelettel:

Dr. Petrányi Csaba
polgármester

Fel szeretnénk hívni, kedves olvasóink figyelmét, hogy Újszilvás község honlapja megújult, mindig
aktuális, friss információkat, fotókat, híreket olvashatnak internettel rendelkez lakosaink, érdekl d ink.
Egyúttal ha honlapunkkal kapcsolatos ötleteik, információik, megjegyzéseik, észrevételeik vannak,
szívesen fogadjuk, orvosoljuk. Kérjük, hogy ezeket a Polgármesteri Hivatalban legyenek szívesek jelezni
személyesen, telefonon, vagy a következ e-mail címen: ujszilvaspolghiv@gmail.com.

Felhívás a település honlapjával kapcsolatosan!
www.ujszilvas.hu
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Iskoláztatási támogatás felfüggesztése

az iskoláztatási támogatás
jogintézményét. Az új jogintézmény célja a
tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a
gyermek helyes irányú fejlődésének
elősegítése.

az 50 igazolatlan óra automatikusan az
iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a
gyermek védelembe vételével jár.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXI. törvényt a tankötelezettség
teljesítésével összefüggésben módosító 2010.
évi LXVI. törvény 2010. augusztus 30-ai
hatállyal bevezette

Ennek értelmében „ a gyermek nevelésével,
iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi
rendszerességgel járó nevelési ellátást, vagy
iskoláztatási támogatást nyújt.

Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és
összegyűlik 10 igazolatlan órája a jegyzői
gyámhatóság írásban figyelmezteti a szülőt
arra, hogy az adott évben mulasztott ötvenedik
igazolatlan óra után el fogja rendelni az
iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel
egyidejűleg a gyermek védelembe vételét. A
jegyzőnek e körben mérlegelési lehetőse nincs,

Az iskolázatási támogatás felfüggesztése esetén
a gyermek után járó iskoláztatási támogatást a
Magyar Államkincstár az önkormányzatnál
nyitott folyószámlára utalja és felhasználásáról
a jegyzői gyámhatóság által kirendelt eseti
gondnok gondoskodik.

Mindezek elkerülése érdekében fokozottan
figyeljenek a szülők a tanév megkezdésekor
arra, hogy tegyenek eleget a közoktatási
törvényben előírt kötelezettségüknek és
igazolatlan hiányzás miatt ne kerüljön sor a
fenti intézkedésekre.

A 2011. II. félévre esedékes helyi adók
megfizetéséhez az értesítők készítése
folyamatban van, hamarosan kézbesítésre
kerülnek. A pótlékmentes fizetési határidő
2011. 09. 15., melyet kérem, pontosan tartsanak
be.

Kérem továbbá, hogy az értesítőkön
szíveskedjenek ellenőrizni, hogy az adókivetés
tárgyát képező ingatlan, vagy gépjármű az
Önök tulajdonát képezi-e még.
Amennyiben olyan helyrajzi számú, című
ingat lant , vagy forgalmi rendszámú
gépjárművet tartalmaz az értesítő, mely már
nem az Önök tulajdona, keressék fel a
Polgármesteri Hivatalban Sándor Lászlóné
ügyintézőt.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy ingatlan
adás-vétele esetén mind az eladó, mind a vevő
r é s z é r ő l b e v a l l á s t k e l l b e n y ú j t a n i
Adóhatóságunkhoz, a magánszemélyek
kommunális adójának eltörléséhez, illetve
megállapításához.
(Az adókötelezettség megszűnik az eladás
évének utolsó napjával, keletkezik az ingatlan
szerzését követő év első napjával.)
A gépjármű adás-vételét a vevőnek kötelessége
b e j e l e n t e n i ( á t í r a t n i ) a z i l l e t é k e s
okmányirodában, (Újszilvás község esetén az
Abonyi okmányirodában) de célszerű az eladó
félnek is bejelenteni (elég az adás-vételi
szerződést postai úton vagy faxon feladni),
mert ha az eladás évében nem történik meg a
gépjármű átíratása, a következő évben is az
eladó fél fog a gépjármű után adózni.

Kérem tehát a későbbi kellemetlenségek
elkerülése végett szíveskedjenek fentieket
ellenőrizni, eltérés esetén ügyintézőnket
felkeresni.

JEGYZÕI TÁJÉKOZTATÁS Tisztelt Adózók!
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Újszilvás Község Önkormányzatának a
k ö z ü z e m i v í z d í j h a t ó s á g i á r á n a k
megállapításáról szóló 5/1997. (IV.10.) számú
rendelete rendelkezik a közműves
ivóvízellátásról. A rendelet értelmében,
amennyiben a vízfogyasztó ugyanazon
vízmérőn keresztül lakossági vagy közületi
fogyasztást eszközöl, úgy díjat köteles fizetni.

Sajnálatos módon igen magasak a kint lévő
hátralékok, a be nem fizetett vízdíj nagysága.
Felszólító levélben kérjük a vízdíj hátralékkal
rendelkező vízfogyasztókat a tartozás 8 napon
belül történő megfizetésére. Amennyiben a
felszólításban foglaltaknak nem tesznek eleget
és nem rendezik tartozást, illetve nem keresik

fel az Újkom Kft-t részletfizetési megállapodás
megkötése véget t , úgy a közműves
ivóvízellátásról szóló 38/1995. (IV.5.) Korm.
Rendelet 9. §. (5) bekezdése értelmében a
bekötővezeték leszűkítésre kerül, és a teljes
tartozás, továbbá a szűkítés költségeinek
megfizetését követően fogjuk a hálózatra a
visszakapcsolást biztosítani.

I t t jegyeznénk meg, hogy helyszíni
el lenőrzésünk során a vízmű-kezelő
munkatársunk, több esetben megállapította,
hogy a vízmérő akna nem az előírásoknak
megfelelő, továbbá a belső állaga annyira
elhanyagolt (a vízóra, illetve az elzáró
szerelvény földdel van takarva), hogy az a
vízóraolvasást, vízóra cseréjét, továbbá az
esetleges meghibásodás kijavítását gátolja.
Ezért felhívom figyelmüket, hogy rendszeresen
ellenőrizzék vízóra aknájuk állapotát és
amennyiben szükséges tegyék azt rendbe!

Tisztelt
ivóvíz fogyasztók!

Tisztelt Lakosság!

A Belügyminisztérium, Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóságának közleménye
alapján az alábbiakról tájékoztatom a T. Lakos-
ságot:
Magyarország erdeiben a rendkívül gyors
felmelegedés, a kánikulai meleg és a
csapadékmentes időjárás miatt fokozott
tűzveszély alakult ki, ezért az erdőkre, valamint
az erdőterületek határától számított kétszáz
méteren belüli területre - átmeneti időre

.

A tilalom idején tilos a tűzgyújtás a fentebb
felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyeken
is, valamint a közút menti fásításokban,
beleértve a parlag- és gazégetést is.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és
betartását.

2011.
július 8-tól visszavonásig, a vidékfejlesztési
miniszter Általános tűzgyújtási tilalmat
rendelt el

Országos
tűzgyújtási tilalom

Újszilvás Község Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel várja és hívja

a település lakosságát
a Szent István király és az új kenyér tiszteletére

rendezendő községi ünnepségre.

Helyszín: Faluháza Nagyterme
Időpontja: 2011. augusztus 20. (szombat) 14.00 óra

Az ünnepség programja:

Kérjük Önöket, minél többen tiszteljék meg
ünnepségünket!

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének
(Faluháza) akadálymentesítése beruházás ünnepélyes
átadása

- Ünnepi köszöntő
- Rozmaring Nyugdíjas Klub énekkarának műsora
- Széchenyi István Általános iskola tanulóinak műsora
- Az új kenyér megszegése
- Önkormányzati díjak, kitüntetések átadása

Meghívó

Községi Önkormányzat
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Ezúton hívom fel a település lakosságának
figyelmét a parlagfű és egyéb allergén
gyomnövények elleni védekezésre.

ingatlan tulajdonosoknak a gyomnövények
kifejlődése elleni védekezést már június 30-ig
feltétlenül végre kellett hajtani

A
helyszíni ellenőrzés a tulajdonos előzetes
értesítése nélkül is végrehajtható!

A
védekezés nemcsak a növénytermesztők,
hanem minden földhasználó és földtulajdonos,
így a kiskertek tulajdonosainak is kötelező
feladata. Ennek értelmében a földtulajdonos
köteles megakadályozni a gyomnövények
elszaporodását, és köteles minden olyan
károsító ellen védekezni, melyek a szomszédos
földhasználók, növényvédelmi biztonságát,
vagy az emberi egészséget bármely módon
veszélyeztetik.

A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka
július hónap, ezt követően július végén és
augusztus hónapban történik a virágpor
szóródásának legnagyobb tömege. Ezért az

, ezt követően
pedig a parlagfű és egyéb gyomok virágzását, az
allergén pollen levegőbe kerülését kell
folyamatosan megakadályozni. A védekezés
legegyszerűbb módja a rendszeresen elvégzett
kaszálás. A helyszíni ellenőrzést hivatalból,
vagy bejelentés alapján, külterületen az
ingatlanügyi hatóság (Földhivatal), belterületen
pedig a Polgármesteri Hivatal végzi.

Tehát a
Polgármesteri Hivatal jogosult belterületen, a
parlagfüves ingatlanokon helyszíni szemlét

tartani, majd a parlagfű észlelése esetén azonnal
közérdekű védekezést elrendelni, melynek
költségei a tulajdonost, illetve földhasználót
terhelik. A parlagfüves ingatlanok adatait a
jegyző köteles megküldeni a Pest Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságának, aki a mulasztók ellen kiszabja
a növényvédelmi bírságot.

A költségek, meg nem fizetésük esetén adók
módjára - az állami adóhatóság által -
behajthatóak.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy kollégáim
2011. augusztus 01-jétől elkezdték az
ingatlanok helyszíni szemlézését, s egyben
kérek minden újszilvási ingatlantulajdonost és
földhasználót, hogy saját és lakótársai
egész sége véde lmében , va l amin t a
növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése
é rdekében végezzék e l a te rü le tek
gyommentesítését, ápolását.

E bírság mértéke
15.000 – 5.000.000.-Ft. között határozható
meg. A bírság mértékének alapja a
parlagfűvel fertőzött terület nagysága.
Egyéb allergén gyomnövény esetében 5.000.-
Ft-tól, 500.000.-Ft-ig terjedő eljárási bírság
szabható ki.
A parlagfű észlelése esetén felszólításra nincs
lehetőség, az eljárást azonnal el kell indítani!

Felhívás gyommentesítés végrehajtására!
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A súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Kormány Rendelet
alapján a kérelem benyújtásáról.

a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormány Rendelet
(továbbiakban: Korm. Rend.) lépett.

A rendeletváltozás következtében, az eddigi
jogosultsági feltételek megszűnnek, és új
feltételek mellett lehet igénybe venni a
mozgáskorlátozottak közlekedési kedvez-
ményeit.
Először 2011. szeptember 15-ig lehet az új
kérelmeket benyújtani, ha a megváltozott
jogosultsági feltételeknek megfelel a
kérelmező.
Tájékoztatom a kérelmezőket, hogy a
közlekedési támogatás (alap összegben:
7000,- Ft) 2013. január 1. nappal megszűnik,
2012-ben, utoljára, a helyi Önkormány-
zatokhoz lehet a kérelmet benyújtani.

Az Új mozgáskorlátozottak kedvezmé-
nyeiről szóló rendelet hatálya kiterjed:
minden

A súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.
(XII. 27.) Korm. rendelet 2011.07.02. napjával
hatályát vesztette.
Helyébe,

- magyar állampolgárra
- bevándorolt vagy letelepedett jogállású,
továbbá a magyar hatóság által menekültként
vagy hontalanként elismert személyre
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban:
Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személy, amennyiben a fenti
jogszabálynak megfelel
- a magas szintű képzettséget igénylő
munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított
engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező és

a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező harmadik országbeli
állampolgárra

Súlyos mozgáskorlátozott személy (önálló
személygépkocsit használó személy)

Súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását
vállaló személy

a)

a) a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló

mozgásszervi
fogyatékosnak minősülő

: a mozgásrendszer
károsodása, illetőleg funkciózavara miatt
helyváltoztatása a külön jogszabályban
meghatározott segédeszköz állandó és
szükségszerű használatát igényli, vagy a külön
jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége
miatt állapota segédeszközzel eredményesen
n e m b e f o l y á s o l h a t ó ( m o z g á s s z e r v i
fogyatékos),

b)

betegségekről és fogyatékosságokról szóló

pontjában meghatározott

1. Egy végtag vagy egy jelentős szegmentjének
hiánya . Veleszü le te t t vagy szerze t t
végtaganomáliák, ha tartós funkciózavarral
járnak.

Kérelmet nyújthat be:

Arendelet alkalmazásában

súlyos mozgáskorlátozott személy:

1998.
évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján

súlyosan fogyatékos
személy,
Fot. 23. § (1) bekezdés e)

, a magasabb
összegű csa lád i pót lékra jogos í tó

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a
továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének
L)

Mozgásszervi
fogyatékosságok

a 18. életévét be nem töltött

mozgásszervi
fogyatékosságban szenvedő személy,

Mr. 1. számú melléklet L):

TÁJÉKOZTATÓ
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2. A központi idegrendszer sérüléseire
visszavezethető súlyos mozgászavarok,
bénulások.

3. A gerincoszlop és a mellkas deformitása,
amely erősen károsítja a támasztó és mozgató
funkciókat vagy légzési, illetve keringési zavart
okoz, amely miatt a betegség különleges
gyógykezelést igényel, ha műtét (műtét után 1
évig) vagy éjjel-nappal fűző viselése szükséges
(a viselés ideje alatt).

4.Achondroplasia.

5. Aki a mozgásszervi fogyatékossága
következtében korának megfelelő önálló
életvitelre képtelen, szükséges helyzet-
változtatásaihoz segítségre van szüksége,
állandó terápiára és orvosi gondozásra szorul,
ellátása a szülő részéről fokozott gondozást
igényel.

c) a

vezető
megállapított, legalább

Akérelem benyújtásának határideje:

A kérelmet postai úton, telefaxon, személyesen
vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus úton
lehet benyújtani az alábbi címre:

Súlyos mozgáskorlátozottságot igazoló iratok

Mozgásszervi fogyatékosságot igazoló –

Fogyatékossági támogatás megállapításáról
szóló hatósági határozat másolata

BNO kód XIII. főcsoportjába

tartozó diagnózisra tekintettel

2011. évben: szeptember 15.

Pest Megyei Kormányhivatal, Szociális és
Gyámhivatal
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. 1576
Budapest Postafiók 18.

Akérelemhez mellékelni kell:

(csont-
izomrendszer és kötőszövet betegségei)

40%-os egészség-
károsodással rendelkező személy;

18 év alatti gyermek esetén - 3. számú
melléklet, az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM
rendelethez (lásd – - minta)

40 % egészségkárosodást igazolása - szakértői
szerv, jogelődje az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértői Intézet
Ha szükséges: hadieredetű fogyatkozás
fennállását igazoló szakvélemény - szakértői
szerv, jogelődje az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértői Intézet

lakcímkártya másolat (mozgáskorlátozott, és a
szállítást vállaló személy részéről)

érvényes jogosítvány fénymásolata szükséges

átalakítási támogatás esetén – segéd
berendezés beszerelés esetére (váltó)

a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító
szakvéleménynek a fénymásolata - szakértői
szerv, jogelődje az Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértői Intézet

kereső tevékenység folytatását igazoló
dokumentumokat,

tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló
dokumentumokat,

- a tartózkodási engedély másolatát,

- a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat,

- a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát,
amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá
az ellátásra.

Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott
személy nem magyar állampolgár:

Köszönet nyilvánítás:
Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni

mindazon támogatóknak, magánszemélyeknek
és vállalkozóknak, akik anyagi segítségnyújtással,
lelki-bátorítással támogatták kisfiunk, kis- unokánk

Bende Dávid őssejt beültetését.

Bende Család
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A2009. évi CXXXIX. törvény értelmében a Magyar
Köztársaság területén a természetes személyekről és
a lakásokról nép és lakásszámlálást (a
továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.
A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja
2011. október 1., 0 óra, az adatszolgáltatónak erre az
időpontra jel lemző állapot szerint kel l
megválaszolnia a kérdőív kérdéseit.
A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás
– a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós
betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó
kérdések kivételével – kötelező.Az adatszolgáltatók
kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a
valóságnak megfelelően megadni.

A népszámlálás statisztikai célú, egy adott
pillanatra, az eszmei időpontra vonatkozó személy-
és lakásösszeírás, amely alapvető jelentőségű
adatokat biztosít az ország lakosságáról, a népesség
fontosabb demográfiai, iskolázottsági, foglalkozási
jellemzőiről, a háztartások és a családok
összetételéről, valamint a lakások főbb jellemzőiről.
A teljes körű, minden személyre és lakásra kiterjedő
információk országos, regionális, megyei,
kistérségi, települési, sőt településen belül
meghatározott területi egységre vonatkozóan is
csoportosíthatók, így hosszú dőre elengedhetetlenül
fontosak a központi és a helyi igazgatás, a gazdasági
és a társadalmi élet szereplői számára a döntések
előkészítéséhez, a társadalmi folyamatok
áttekintéséhez és értékeléséhez.

Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31.
között, a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011.
november 8. között történik.
A népszámlálási adatfelvétel végrehajtását
számlálóbiztosok végzik. Számlálóbiztos csak
nagykorú, cselekvőképes személy lehet.
Létszámukat a kialakított számlálókörzetek száma
és mérete határozza meg. Egy számlálókörzetbe kb.
110 140 cím tartozik. A számlálóbiztosok
toborzásáról a települési népszámlálási felelős
gondoskodik, kiválasztásuk a KSH által megadott
szempontok alapján történik.

A számlálóbiztosok előzetesen összeállított
adatszolgáltatói csomagot kapnak, amely
összeírandó címenként tartalmazza a tájékoztató
levelet, a kérdőíveket (lakáskérdőív és személyi
kérdőív), valamint a kitöltést segítő útmutatót. A
számlálóbiztos összeírással kapcsolatos első

‐

‐

feladata, hogy az eszmei időpont előtt bejárja a
számlálókörzetét, ellenőrizze a számlálókörzet
c í m á l l o m á n y á n a k t e l j e s s é g é t , é s a
számlálókörzetébe tartozó valamennyi, összeírás
körébe tartozó címre eljuttassa az adatszolgáltatói
csomagokat, és pontosítsa a címeket.
Szeptember utolsó hetében minden háztartás kap
egy levelet, melyből értesülnek az állandó
bejelentettek a kódszámukról.
Újdonság, hogy 2011-től háromféleképpen
kerülünk összeírásra:
A – online
B) (adatszolgáltató

a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban
lévő kérdőívek kitöltésével, melyet a
számlálóbiztos ad és a számlálóbiztosnak
kell átadni)

C) összeírók segítségével (adatszolgáltató a
kérdéseket megválaszolja a
számlálóbiztosnak)

A)
Október 01. és 16. között folyik az online összeírás,
ahol a megadott linket használva, minden háztartás,
illetve az ott állandóra bejelentettek saját maguk
tölthetik ki online az űrlapokat.
Külön van lakásra vonatkozó adatlap és külön a
lakásban bejelentett állandó személyekre
egyenként. Figyelem, ha valamelyik család az
online kitöltést választja, akkor minden állandó
bejelentett adatlapját ONLINE kell kitölteni. KSH a
kódszámok alapján tudja figyelemmel kísérni, hogy
ki került népszámlálásra.

B)
A polgármesteri hivatalból bárki kikérheti a
népszámlálási űrlapokat, maga kitöltheti és
visszaviheti.

C)

A 10 évvel ezelőtti módon a számláló biztosok
igazolványt kapnak, és a jegyző által megadott
címek alapján végzik a munkájukat. Fontos, hogy ez
a fajta népszámlálás csak az interneten való kitöltés
lezárultával, vagyis október 16-a után indul el.
Bővebb információ olvasható a www.ksh.hu honlap
népszámlálási oldalán: innen az űrlap is letölthető.

Kérem, segítsék a népszámlálási biztosok munkáját.

Megtisztelő figyelmüket megköszönve:

) internetes módon
önkitöltéssel papír alapon

Internetes módon – online

önkitöltéssel papír alapon

Papíralapú kitöltés
népszámlálási biztossal

Penczi Ildikó - jegyző

Népszámlálási tájékoztató
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

kezdetét
veszi a csatorna hálózat kiépítése a
Tápió-vidéken, köztük Újszilváson
is.

Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése
mindenki számára kötelező!

Szórólapokon, illetve a július 8-án
megtartott lakossági fórumon is
megerősítést nyert, hogy

A közműtársulat szervezésekor két
lehetőség állt a lakosság előtt. Állami
támogatással csökkentve, LTP
betétszámlán részletekben össze-
gyűjtve fizeti meg a rá eső önrészt,
vagy később a beruházás megkez-
désekor egy összegben. Ez utóbbinak
most jött el az ideje.
Azok, akik nem kötöttek LTP-t, vagy a
szervezéskor megnyitott számlájuk megszűnt,
illetve akik 6 hónapon túli elmaradásban
vannak, két részletben fizethetik meg a
hozzájárulást. Azonban - hogy ezen tagok is
egyformán járuljanak hozzá a Társulat
működtetéséhez – az ő esetükben - a Társulat
döntése alapján - 285.000,-Ft az érdekeltségi
hozzájárulás összege. Ebből első részletként
150.000 Ft-ot kell befizetni pár héten belül (a
Társulat kiküldött értesítése alapján), a
fennmaradó 135.000 Ft-ot pedig a beruházás
megkezdéséig – amely , vagy az idén késő
ősszel, vagy jövő év tavasszal indul meg
árokásás szinten is .

Aki tehát , nem kíván élni az elő-
takarékossággal, vagy nem fizette a korábban
vállalt részleteket, vagy mindeddig nem
nyilatkozott, hamarosan értesítést fog kapni a
150.000 Ft befizetésével kapcsolatos
tudnivalókról.
A Földhivatali nyilvántartás alapján mindenki
fog értesítést kapni a Társulattól, aki érintett a
beruházásban.

Aki úgy érzi,
hogy nem tud ekkora összeget két részletben

megfizetni, lehetősége van még újabb
előtakarékossági részletfizetési lehetőségre.
Meghosszabbításra került az LTP kötés
lehetősége, 70 hónapos futamidővel, havi
3150.-Ft összeggel. Kérem éljenek az újabb
lehetőséggel, hogy könnyebben teljesíthessék
hozzájárulásukat.
Az Önkormányzat munkatársai – Újszászi
Rozália és Sándor Lászlóné – segítségükre
lesznek a szerződéskötésben.

Összefoglalva, két lehetőség van a csatorna
önrész megfizetésére:

ATársulat értesítését követő 30
napon belül 150.000 Ft, majd 2012 év
elején 135.000 Ft, vagy
legkésőbb a Társulat értesítését
követő 15 napon belül LTPszerződés
megkötésével 70 hónapon keresztül
3.155 Ft megfizetésével teljesíthetik s
hozzájárulást.

Aki nem nyilatkozik, vagy nem kötött és most
sem köt előtakarékossági szerződést, (esetleg
korábbi szerződése megszűnt, vagy 6
hónapnál nagyobb az elmaradása), két
részletben köteles megfizetni a hozzá-
járulást.

Csatorna-beruházás

1.

2.

dr. Petrányi Csaba
polgármester
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Nagy szerepet tölt be Újszilváson is a megújuló
energia rendszer az elkövetkező években. 2010.
augusztus 23-án került aláírásra a Támogatási
szerződés, mely szerint az Újszilvás Község
Önkormányzata tulajdonát képező 2 ha-os
ingatlanon megépítésre kerül egy 400 kW
teljesítményű napkövető, fotovoltaikus
villamos energiatermelő rendszer. A projekt
bruttó összköltsége 618 489 373,- Ft. A hazai
központi költségvetés és az Európai Unió által
nyújtott támogatás összege 432 942 561,- Ft.
Az adott területen 148 db PV állvány kerül
felállításra és ezeken 1776 db napelem kerül
telepítésre. A beruházás részét képezi továbbá
a z i n v e r t e r e k f e l s z e r e l é s e , e g y
transzformátorállomás, egy felügyeleti
konténer kialakítása, 20 kV-os rácsatlakozó
földkábel kiépítése a transzformátor és a
csatlakozási pont között, illetve 0,4 kV-os
földkábel csatorna- rendszer kiépítése a
tartószerkezetek és a transzformátorállomás
között.
Az SMA inverterek a napelem felöl érkező
egyen feszültséget nagyon jó hatásfokkal
alakítja át 240V-os 50 Hz váltakozó
feszültséggé. Az inverterek kimeneti oldalán

megjelenő 0,4 kV-os feszültség szintű
villamos energia földkábeleken

keresztül jut el a

he lysz ínen te lep í t endő 22 /0 ,4kV-os
transzformátor állomásba. A transzformátor
közvetlenül csatlakozik a Szolnok-Cegléd 20
kV-os középfeszültségű hálózathoz.
A régióban a napsütése órák száma éves
átlagban 2100-2300 óra. A 400 kW beépített
teljesítmény méreténél és kialakításánál fogva
m e g h a l a d j a a 6 0 0 0 0 0 k W h é v e s
energiatermelési mennyiséget. A megtermelt
villamos energia egy helyben telepített
transzformátor állomáson és csatlakozó
hálózati szakaszon keresztül a DÉMÁSZ Zrt.
ceglédi alállomásába jut. A kereskedő a
kötelező átvétel alá eső, a megépülő naperőmű
által termelt villamos energiát a mindenkori
hatályos rendeleti áron átveszi. Energiatermelő,
- fogyasztó, azaz Újszi lvás Község
Ö n k o r m á n y z a t a p e d i g s a j á t
közintézményeinek, valamint közvilágításának
mindenkori villamos energia teljes fogyasztását
megvásárolja a kereskedőtől.
A projekt hosszú távú közvetlen célja, - mely
már rövid távon is érzékelhető hatással jár -
hogy ésszerű műszaki megoldással és az
áramszolgáltatóval illetve MAVIR-ral való
partneri együttműködéssel olyan helyzetet
idézzen elő, hogy Újszilvás Önkormányzata
képes legyen a villamos energia felhasználását
saját maga, napenergia hasznosításával
ellensúlyozni.
Közvetett célként fogalmazható meg az a
példamutatás is, mely rávilágít arra, hogy egy

önkormányzat is megfelelő szervezéssel,
előkészítéssel, ésszerű gazdálkodással,

valamint el nem hanyagolhatóan külső –
EU és Központi költségvetési -

támogatással képes akár az ország
legnagyobb „naperőművének”

létrehozására is. Mint bemutató hely
kiváló lehetőséget nyújt a jövő

nemzedéke számára az alternatív
energia hasznosítási mód

megismerésére.

400 kW-os, hálózatra kapcsolódó
fotovoltaikus rendszer építése Újszilváson

- -Sajtóközlemény
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A közelmúltban fiatal közgazdász kutatók
látogattak Újszilvásra. A Bolognai Egyetem
kutatóját, Irena Petkovskát és Szebeni
Dávidot, a Budapesti Corvinus Egyetem
óraadóját dr. Petrányi Csaba polgármester
fogadta.

Irena, bár olasz egyetemen kutat, idén nyáron
visszatér hazájába, Macedóniába. Kutatási
témája nagyon gyakorlat ias: az EU
támogatások felhasználásának legjobb módjait
igyekszik összeállítani. Ennek köszönhetően
figyeltek fel magyar kollégájával Újszilvásra is.
A polgármester egy órás interjút adott,
amelyben felvázolta a megvalósult és
folyamatban lévő projekteket a települést a 4-es
úttal összekötő és a térség szerves részévé tévő
aszfaltút megépítésétől az óvoda- és
iskolafejlesztésen át az intézmények
geotermikus fűtéséig, nem megfeledkezve a
naperőműről és a csatornázásról. A vendégek
ezek után személyesen is megnézték a

polgármesteri hivatal hőszivattyús rendszerét,
az óvodát és a Bolyhos pálinkafőzdét.

Irena Petkovska a látogatás után kiemelte, hogy
a pályázatokhoz szükséges önerő előteremtése
nem csupán Magyarországon, hanem a teljes
közép- és délkelet-európai régióban problémát
je lent az önkormányzatok számára .
Ugyanakkor a megújuló energiaforrások
felhasználása és az újszilvási önkormányzat
proaktív szemléletmódja hosszútávon segít
á t h i d a l n i a n e h é z s é g e k e t . A h e l y i
tapasztalatokat is felhasználva a kutatási munka
eredményeit a hölgy szeptemberben mutatja be
a Bolognai Egyetemen.

:
véleményem szerint egy ilyen kutatás nem
nélkülözhet egyfajta a terepgyakorlatot, ahol
első kézből ismerhetjük meg az EU forrásokra
pályázók sikereit és problémáit. Különféle
projekt helyszíneket látogattunk meg Cegléden
és környékén, hogy pontosabb képet kapjunk a
pályázók véleményéről és a tényleges
eredményekről. Ebben segített, hogy saját
cégem projektmenedzseri és pályázati
megbízásai révén az én tapasztalataimat is
megoszthatom. Szándékunk szerint olyan
munkaanyagnak kell elkészülnie, amely segít
abban, hogy az előcsatlakozási és majdan az EU
tagság révén járó források lehívásakor
Macedónia ne kövesse el újra ugyanazokat a
hibákat, mint Magyarország, a jó példákat pedig
gyorsan átvehesse. Újszilvás helyi fejlődését
példaértékűnek látom, az önkormányzat
fejlesztési koncepciójából más települések is
sokat tanulhatnak. Az egyes projektek itt
egymást erősítő hatással bírnak. Nagyon fontos
ugyanis, hogy a fejlesztési stratégia figyelembe
vegye az egyes projektek közötti össze-
függéseket és ne szigetszerű beruházások
történjenek.

Szebeni Dávid, Budapesti Corvinus Egyetem

Újszilvás a határokon túl is
példaként szolgál

Szebeni Dávid
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Keressük a legfinomabb
újszilvási szilvás süteményt!

Tisztelt Lakosság!

Ezúton is szeretnénk felkérni, biztatni, bátorítani
Önöket, hogy minél többen vegyenek részt a
település napján, a Falunapon, melyet az idei évben
augusztus 13-án rendezünk. Kérjük a családokat,
baráti társaságokat, klubokat, egyesületeket, hogy
töltsék együtt e szép, s programokban gazdag
napot, s főzzenek, süssenek, a szabadban s
nevezzenek a főző- és süteményversenyre, hiszen
nemcsak hírnevet, de értékes nyereményeket
kaphatnak a helyezettek!

Településünk 1950-ben azért kapta az Újszilvás
nevet, mert akkoriban a környéken igen sok volt a
szilvafa, s igen bő volt annak a terméshozama is.
Önkormányzatunk egy korábbi pályázatának
köszönhetően, amikor is a közterületeken 2000 db
Elena szilvafát ültetett el, ismételten megnövekedett
a településen a névadó gyümölcsfák száma. Egy
mostani kezdeményezés szintén a névadó
gyümölccsel kapcsolatos, hiszen a Falunapon
szeretnénk hagyományteremtő cél la l , a
főzőversennyel párhuzamosan egy süte-
ményversenyt is hirdetni, ahová szilvát tartalmazó
süteményeket vár a zsűri.

A szilvás süteményeket a versenyre nevezni a
falunap helyszínén 8.00-12.00 óráig lehetséges, az
információs pul tná l , ahol a nevezendő
süticsodákból egy tányérra valót kell a zsűri részére
leadni. A sütemények értékelésében a főzőverseny
zsűrije fog közreműködni, s az eredményhirdetés is
a főzőverseny eredményhirdetésével egyidőben fog
megtörténni.

A legjobb, legérdekesebb, legfinomabb, s
természetesen a nyertes sütemények receptjeit, a
készítő hozzájárulásával a község honlapján
közzétesszük.

Kérjük tehát a település apraja-nagyját, leányt,
fiatalasszonyt és nagymamát, vállalkozó szellemű
férfiembereket, hogy új, régi, vagy tradícionális
családi recept alapján süssenek augusztus 13-án
valamilyen szilvát tartalmazó süteményt, s ezzel
nevezzenek a Falunapi szilvás sütemények
versenyére.

Újszilvás Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
művelődés szervező és könyvtárosi munkakör

betöltésére.

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Faluháza, Újszilvás, Szent István u. 4.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Községi könyvtárosi feladatok ellátása,

rendezvényszervezés, közönségszervezői feladatok
ellátása, civil szervezetek közművelődési

tevékenységének koordinálása, hagyományápolás,
települési ünnepségek, gyerekprogramok szervezése,
lebonyolítása; reklám-propaganda feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
érettségi bizonyítvány,

magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, újszilvási állandó lakóhely,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
művelődés szervező (népművelő, művelődési

menedzser) végzettség,
közművelődési, könyvtárosi területen szerzett szakmai

tapasztalat,
felhasználói szintű Windows /Office ismeret

német, vagy angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű szervező készség, kommunikációs

készség, problémamegoldás, kreativitás, nyitottság,
csapatmunka,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2011. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának határideje:
a lehető legrövidebb időn belül,

de legkésőbb 2011. augusztus 30.
A pályázat elbírálásának határideje:

2011. szeptember 10.

·
·

·

·

·

·
·

·

F E L H Í V Á S !

Szervezők
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A2010/2011-es tanév eredményei

A Széchenyi István Általános Iskola a
2010/2011-es tanévet a kijelölt feladatok
teljesítésével, sok új törekvéssel, előremutató
eredményekkel zárta. Az előző tanévben
megkezdett módszertani fejlesztések,
kompetenciaalapú oktatás, projektek, nemcsak
változatos oktató-nevelő munkát jelentettek
hanem, számos eredményt hoztak.
Az országos kompetenciamérésen mate-
matikából és szövegértésből az országos átlag
felett teljesítettünk. Megszereztük az
Előminősített Referencia Intézményi címet,
amelyet a jövőben szeretnénk tovább
fejleszteni. Környezetvédelmi tevékeny-
ségünkért elnyertük az Öko-iskola címet. Több
alkalommal tartottunk bemutató foglal-
kozásokat a kistérség számára, melyeket az
idelátogatók elismeréssel véleményeztek.
Részt vettünk községi és azon kívüli
ünnepélyeken, rendezvényeken, ahol
színvonalas műsorokat mutattunk be.
Tanulóink eredményesen szerepel tek
pályázatokon, versenyeken.
A tehetséggondozás, az esélyegyenlőség
biztosítása, a felzárkóztatás kiemelt helyen
szerepel pedagógiánkban.

Tanulóink közel 30%-a kitűnő és jeles tanuló.

Széchenyi-díj: Gulyás László 8. osztály

Magyar-történelem-díj: Ozsváth Dorottya 8.
osztály (A komplex tanulmányi verseny 1.
helyezettje.)
(Jansik József által alapított díj.)

Kitűnő tanulóink:
1. osztály: Veres Viktor, Szarvas Balázs, Oláh
László, Boda Laura, Kispál Dávid, Hegedűs
Laura, Kiss Péter, Kemenczés Dominik, Urbán
Klaudia, LeskóAndrea
2. osztály: Bárándy Dorina, KovácsAlex, Fehér
Kitti, Grünberger Gábor, Tóth Tünde
3. osztály: Balassa Eszter, Burda Alexandra,
Mádi Viktória, Király Ivett, Urbán Viktor, Mága
Boglárka,
4. osztály: László Árpád, László Márk, Veres
László, Balkay Gergő
5. osztály: Bárándy Anett, Csáki Zsanett,
Miskolczi Loránd
6. osztály: Kiss Vivien
7. osztály: Guti Ákos, Kovács Bence, Lévai
Dávid, Szekeres Bence, Csáki Zsuzsanna,
Ledacs-Kiss Dorottya
8. osztály: Gulyás László

Jeles tanulóink:
1. osztály: Gál Vanda, Lengyel Ivonn, Kosaras
Melinda, Kincses Gábor, Varga Enikő, Antal
Zsuzsanna, Mága Dzsenifer, Görög Boglárka,
Bodócs Piroska
2. osztály: Eszenyi Imre, László Olivér, Torma
János, Lőrincz Andrea, Burda Sándor, Bedics
Vivien
3. osztály: Antal Orsolya, Szarvas Gábor, Nagy
Zoltán, Kiss Alíz, Barna Erzsébet, Hegedűs
Mihály, Balassa István, Tóth Krisztián, Tóth
Alexander
4. osztály: Bárándi Zsolt, Nagy Ivett, Tóth
Norbert
5. osztály: Rózsavölgyi Fatime, BatuAlexandra
6. osztály: Farkas Gyula, Kőszegi Zoltán
7. osztály: Orsányi Dorina, Légrádi Attila, Wolf
Zoltán
8. osztály: Ozsváth Dorottya

A Széchenyi István Általános Iskola hírei
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Gyermekeink az év folyamán a mindennapos
iskolai feladatok mellett sok versenyen,
pályázaton, rendezvényen vettek részt.
Szeretnénk bemutatni azokat az eredményeket,
amelyek a helyi sikereken túl a községünk
határain kívül is kiemelkedők voltak.

Székely Kapuk – Zöld Kapuk pályázaton
betlehemes és környezetvédő csapatunk is a
győztesek közt szerepelt, sok helyen
bemutatkozott. (Vezetőik: Pap Sándorné és
Molnárné Szabó Szilvia)
Rajz szakkörünk Kurucz Miklósné vezetésével
az első helyezettek között szerepelt a
Tápiómente rajzversenyen, valamit 3. helyezést
szerzett az Óvd a világot című országos
versenyen.
Környezetvédő csapatunk két országos
versenyen is a legjobb tíz között szerepelt.
(Vezetőjük: Molnárné Szabó Szilvia)
Néptáncosaink és színjátszóink számtalan
színvonalas fellépéssel bizonyították
tehetségüket (Vezetőik: Pap Sándorné,
Dobrovics Lászlóné)

A 3-4. évfolyam csapatai a kistérségi
szövegértési versenyen 2. és 4. helyezést értek
el. (Felkészítőik: Sáfrányné Dudás Marianna,
Hugyiné Simon Anikó, Gazsiné Nagy Tünde,
Kurucz Miklósné)
A DDD német levelező versenyen Csáki
Zsanett 2. helyezést ért el. (Felkészítő: Varga
Ildikó)
Bodócs Piroska körzeti szavalóversenyen
harmadik lett. (Felkészítő: Veres Tiborné)
Az abonyi Kinizsi kupán labdarúgó csapatunk
2. helyezést ért el. (Felkészítő: Pap Sándor)
Széchenyi-estünk ebben az esztendőben is
kiemelkedő színfoltja volt községünk életének.

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

Csiszárné Zakar Ildikó
igazgató

A Szimpatika Gyógyszertárak hálózata pályázatot
hirdetett kicsiknek, nagyoknak, közösségeknek –
mindenkinek, hogy mutassák meg, mit tennének a
környezetükért és egészségükért.
A vetélkedőn iskolánk KÉK SZILVÁK
környezetvédő csapata is részt vett. Feltöltötték a
hat tablóból álló pályamunkájukat a verseny
honlapjára, majd megkezdődött az értékelés, a
szavazás.

A tanév végén örömmel értesültünk róla, hogy a 2.
helyezést sikerült megszerezni. A diákok
szilvásváradi kirándulást nyertek, amelyet
júliusban Cegléden vehettek át.
Köszönjük a szavazatokat, az összefogást
mindazoknak, akik segítették a csapat előrejutását.

A csapat tagjai: Bíró Regina, Fehér Bence, Kiss
Vivien, Kovács Martin, Kovács Bianka, Lévai
Márk, Sándor Márk, Józsa Bianka, Lakatos Vivien,
Boda Bianka, Guti Ákos, Kovács Bence, Lévai

Dávid, Kövesi Vivien, Szabó Nikoletta, Tóth
Cintia 8. osztály.
Felkészítő tanár: Molnárné Szabó Szilvia

A csapat korábban a Carbon Detectives versenyen
is országos helyezést ért el.

Most mutasd meg!Most mutasd meg!

Molnárné Szabó Szilvia
tanárnő

A díjat átvették: Bíró Regina, Fehér Bence, Kiss Vivien,
Kovács Martin és Molnárné Szabó Szilvia tanárnő
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Az idei évről…

EDU-COOP
Pedagógiai Intézet

Zöld Óvoda

Óvodánk élete a 2010/2011-es nevelési évben is
bővelkedett kellemes, emlékezetes élmé-
nyekben. Rendezvényeinket, programjainkat
igyekeztük mindig az éppen aktuális ünnepkör,
témakör kiegészítéseként, összefogásaként
beépíteni gyermekeink életébe.
Idén bekapcsolódtunk az

hálózati tanulás az
óvodában programba, mellyel lehetőségünk
nyílt bepillantani a környező települések
óvodáinak életébe, munkájába, valamint mi is
vállalhattunk szakmai bemutató napot, melynek
keretében vendégül láttuk a környező
települések óvodapedagógusait, vezetőit. E
szakmai tapasztalatcsere jó lehetőséget
biztosított arra, hogy bemutassuk, miként
valósul meg intézményünkben a kompetencia
alapú nevelési, oktatási program.
Az idei év gyümölcse, de hosszú évek
munkájának az eredménye, hogy óvodánk
referencia- intézményi pályázatát beadtuk. A
pályázat előminősítési eljárása lefolytatódott.
Referenciaterületünk a következő minősítést
kapta 2011. április 26-án: A kompetencia alapú
nevelési, oktatási programot átfogóan,
mintaadóan alkalmazó intézmény, referen-
ciahely.
2010 ősze óta büszkén viseljük a megtisztelő

címet is, mely szintén a megelőző
évek komoly munkájának eredménye.

A következő év egyik legnagyobb feladata,
hogy fel kell lépnünk a referenciaintézménnyé
válás következő lépcsőfokára; meg kell
szereznünk azokat a szükséges ismereteket,
amellyel ezt a feladatot tisztességesen el tudjuk
majd látni. Részt kell vennünk olyan
továbbképzéseken, melyeken felkészítenek
bennünket a referencia- intézményi szolgáltatás
kialakítására. Ennek a megvalósításához
sikeresen kell részt vennünk a

pályázaton, melynek előkészületei már
megtörténtek.
A 2010/2011- es nevelési évben 32 kisgyermek
ballagott el óvodánkból, melyből 30-an
továbbra is újszilváson nevelődnek tovább.
Számunkra öröm, hogy szinte ugyanennyien be
is iratkoztak ezzel párhuzamosan.

Szeretnék most egy pár szóban a beszoktatás
időszakáról szólni, hisz úgy gondolom ez most a
legtöbb óvodát váró gyermek édesanyjának a
legfőbb félelme.

Nagy gondot fordítunk nevelésünkben a
beszoktatásra, hiszen meghatározza a gyermek
óvodához fűződő viszonyát. Célunk, hogy a
gyermek az új, ismeretlen környezetben
elsődlegesen biztonságban érezze magát. A
beszoktatásban a fokozatosság és az időbeni
folyamatosság elvét érvényesítjük. A
beszoktatás nem időhöz, hanem a gyermek

TÁMOP-3.1.7-
11/1

Néhány gondolat a leendő óvodások
szüleihez

Kerekerdő Óvoda hírei
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személyiségjegyeihez kötött. Nem az
óvodapedagógus, nem a család, hanem a
gyermek határozza meg azt, hogy beszokott-e
az óvodába. Beszokott a gyermek, ha az
óvónője érzelmi, biztonsági bázissá vált, játszik
óvodás társaival, nyugodtan alszik pihenő
időben, nem alakul ki eddig ismeretlen
viselkedési, magatartási probléma. A
beszoktatás sikerének feltétele a támogató
szülői magatartás.
Legyünk bizalommal az óvónő és az óvoda
iránt. A kicsiknek – mint tudjuk – érzékeny
antennáik vannak, ha pedig azt érzik, hogy
szüleik bizalmatlanok ők is azok lesznek. Az
aggódásukat, félelmeiket is tegyék félre,
ugyanis ezt is biztosan megérzi a gyerek. Ne
aggódjanak, hiszen szakképzett emberek
vigyáznak majd a kicsikre, akik nap-mint nap
ezt a munkát végzik.
Ha a szülői viselkedés azt sugallja
gyermekeiknek, hogy biztonságos és jó helyen
van, nemsokára önfeledten adja át magát az új
élményeknek.
A legjobb, ha partnernek veszik az óvónőt.
Osszák meg velük bátran a gyermekneveléssel
kapcsolatos nézeteiket, ezzel is sokat
segí thetnek, hogy gyermekük minél
könnyebben megszokja az óvodát.

A tényleges beszoktatás szeptember első
heteiben van: általánosságban az a jellemző,
hogy a gyerek néhány napig a szülővel együtt
vesz részt a tevékenységekben, játszik, ebédel,
tisztálkodik, majd az együtt eltöltött idő hossza
fokozatosan csökken. A gyermek egyre
hosszabb időre marad anya, vagy apa nélkül az
óvodában.
Valamennyi feladat közül az édesanyától való
elszakadás a legnehezebb,– még ha eleinte
csak rövid időre történik is. Érdemes
gyakorolni, hogy az első napokban már bátran,
a viszontlátás örömébe vetett bizalommal
tudjon búcsút inteni a kis óvodás. Hívjuk meg
hetente rendszeresen a nagymamát, nagynénit,
szomszéd nénit, hasonló cipőben járó anyukát
vagy akár egy nagyobb iskolás lányt, hogy
együtt játsszunk. Ha megkedvelte őt a gyerek,
hagyjuk őket magukra egy időre. A következő
lépés, hogy a kicsi megy látogatóba hozzájuk.
Fontos a rendszeresség, hiszen így egyik
alkalomtól a másikig emlékszik még az együtt
töltött időre. Szerencsés, ha akad olyan
kortársa, akivel együtt mehetnének majd oviba.
Könnyebb lesz a sok idegen gyerek között, ha
néhány ismerős arcot is lát.
(Bővebben az óvoda honlapján olvashatnak a
beszoktatásról.)

Hírek információk:
Óvodánk a szükséges karbantartási munkálatok
elvégzésének zavartalansága miatt, augusztus 1-től,
augusztus 26-ig zárva tart.
Augusztus 29. (hétfő) nevelés nélküli munkanap.
Augusztus 30-án (kedden) várjuk a gyermekeket:
Ezúton szeretném megköszönni azoknak a
gyermekeknek a részvételét, akik fellépéseikkel
öregbítették óvodánk hírnevét valamint szüleiknek az
áldozatos segítségét. Végül, de nem utolsó sorban a
felkészítő pedagógusok munkáját, akik valamennyi
fellépésre áldozatos munkájukkal készítették fel a
gyermekeket.
Az idei Abonyban megrendezett Művészeti Fesztivál
résztvevői névsora: Bárándi Krisztián, Bedics Ferenc,
Bieber Alex Renátó, Bíró Petra, Csáki Zsófia, Demeter
Kinga Virág, Fazekas Annabella, Grünberger Károly,
Kincses Jázmin, László Eszter, Lénárt Lili Sára, Nagy
Gábor, Simon Adél, Szabó Imre, Szabó Richárd Lajos,
Szollár Viktória, Tunkel Norbert, Varga Ádám

Felkészítő pedagógusok: Légrádiné Tóth Marianna,
Bencsikné Berzeviczi Zsuzsanna, Dézsiné Szűcs
Szabina

Továbbá köszönöm a Szülői Szervezet, valamint
Újszilvás Község Önkormányzatának egész éves,
áldozatos támogatását, segítségét. Végül, de nem
utolsó sorban kollégáim komoly szakmai és emberi
munkáját, hozzáállását.

Pákozdi Tiborné
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Idén első alkalommal, július 2-án szombaton a
Semmelweis-nap „árnyékában” rendhagyó,
családias hangulatú napot tartott községünk
Idősek Átmeneti Gondozóháza. Elsődleges
célunk volt gondozottaink életének színesebbé
tétele. Úgy döntöttünk ezen a napon
magunknak főzzük meg az ebédet, mindenki
munkáját hozzátéve, hasznossá válva. Időseink
örömmel segítettek mindenben. Volt, aki
gyújtóst vágott, tüzet gyújtott, asztalt szerelt,
burgonyát hámozott.

Józsa József áldozatos segítsége által
gondozottaink fogatozhattak. Köszönet érte
neki! Volt, akit létra segítségégével tudott csak
felülni a kocsira, de alig akart leszállni.
Végigénekelték az utat. Kellemes élmény volt
számukra a sétakocsikázás, hisz évek óta nem
látott helyeket, utcákat érintettek a kis pónik.

A kirándulás végére az ebéd is az asztalra
kerültmelyet jó hangulatban együtt fogyasz-
tottunk el.

Pákozdi Tiborné

Idősek Napközi Otthona - Semmelweis-nap

Végéhez ért a „Delikát 8” Főzzünk együtt játszóteret akció!

Az iskolai Szülői Szervezet nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
az elmúlt év során csatlakoztak a „Delikát 8” játszóteres gyűjőakcióhoz, s aktív részvétellel, s
gyűjtőmunkával részesei voltak a példamutató összefogásnak. Az összegyűjtött vonalkódok
beküldése augusztus közepén fog megtörténni, s remélhetőleg a szerencse is ránk molyosog
ezt követően a sorsolás során. Köszönjük !

Iskolai Szülői Szervezet
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Újszilvás Község Önkormányzatának lelkes kis csapata részt vett 2011.
július 16-án a III. Nyársapáti Lecsófesztiválon. A Szarka kúria udvarán a
szép környezetben, családi hangulatban megrendezett fesztiválon igen
nagyszámú, számszerint 19 főzőcsapat versengett a 2011. év legjobb
lecsója címért. A hagyományos hozzávalókon kívül volt, aki a
különlegesebb újításokkal próbálkozott. Volt itt csülkös-babos, gombás-
csirkés, laskás, egzotikus lecsó, sőtt még lecsós pizza is.Asok benevezett
lecsókülönlegesség közül a mi hagyományosnak mondható Szilvási
virslis-kolbászos lecsónk a IV. helyezést érdemelte ki a neves zsűritől. S
büszkén elmondhatjuk, nem csak a zsűrinek ízlett a kb. 3 kg. hagymából, 8
kg. paprikából, 3 kg. paradicsomból, 15 pár virsliből, 5 szál kolbászból és
40 darab tojásból készült bográcsos lecsó, hanem mindenkinek, hiszen e
nagy mennyiség ellenére mind az utolsó cseppig elfogyott. Köszönet a
házigazdáknak a szivélyes fogadtatásért, vendéglátásért, fantasztikus
hangulatért!

Nyársapáti Lecsófesztivál
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A Ceglédi Kistérségi
Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ beszámolója

A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ Újszilvási Területi
Irodája 2011. július 13-a és 15-e között a
következő napközis programokat szervezte az
újszilvási gyermekeknek: 2011. július 13.
Filmklub, délelőtt és délután a Faluháza
klubtermében; 2011. július 14. bográcsozás a
Vadászháznál, ahol egész nap fociztak, játékos
vetélkedőkön vettek részt, társasjátékokkal
játszottak és akrobatikus elemekből álló
táncbemutatót tekinthettek meg a gyerekek.
2011. július 15-én kézműves foglakozás
Szalisznyó Brigitta vezetésével a Faluháza
Klubtermében.

A tábor programjain 15-20 gyermek vett részt
naponta. A programok nem jöhettek volna létre
a következő vállalkozók, illetve magán-
személyek támogatása nélkül, melyet ezúton is
köszönünk! Támogatóink: Újszilvás Község
Önkormányzata; Simon Zsolt húsbolt
tulajdonos; Gergely László vállalkozó; Ádám
József vállalkozó; Pusztai Krisztina; Ladányiné
Karai Erika és családja; Szőke Ildikó;
Szalisznyó Brigitta; Hegyi Ferenc; Pannai
Dávid; Czirják József.

2011. május 6-án idén is megrendezésre került a
Széchenyi est az Általános Művelődési
Központ szervezésében. A résztvevők száma is
azt mutatja, hogy évről évre egyre többen
kíváncsiak arra, hogy az általános iskolás
tanulók és az óvodás gyermekek egész éven át
milyen előadással készülnek ezen jeles napra.
Aki a közönség soraiból szemlélhette az
előadást, az láthatta, hogy mind a gyermekek,
mind a felkészítő tanárok rengeteg munkát
fektettek abba, hogy ezen a napon egy színes
műsorral mutathassák meg a tehetséges
gyermekek rátermettségét, képességeit. A
színvonalas est arról tanúskodik, hogy a
kötelező óraszámon kívül rengeteg szabadidőt
igényelt a felkészülés. A műsor színességét a
díszlet és az öltözékek változatos, egyedi
jellegének is elkönyvelhetjük; minden
bizonnyal hatalmas munka volt a kellékek
kreatív megvalósításában is.
Mintegy két órán keresztül jó volt részese lenni
egy közösségnek, ahol gyermekek és felnőttek
odaadássa l , v idáman muta t t ák meg
tehetségüket. A gyermekek műsorát ismételten
lelkes tanáraik táncos produkciója zárta, mely
nagy sikert aratott mind a közönség, mind a
tanulók körében. Ezúton mondunk köszönetet a
szorgalmas gyermekeknek és a felkészítő
tanáraiknak egyaránt, hogy egy felejthetetlen
estét nyújtottak az újszilvási érdeklődő lakosság
számára.Antal Viktória és Gál Tünde családgondozók

A Széchenyi estről…
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Körülbelül 15.000 látogató, Kiváló
Magyar Élelmiszerek, izgalmas
programok, színpompás könnyű- és

népzenei kavalkád, fergeteges hangulat és
természetesen az elmaradhatatlan pálinka:
dióhéjban ezekkel a szavakkal lehetne
legtökéletesebben összefoglalni az idei VI.
Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál és Kiváló
Magyar Élelmiszerek Kiállítása és Vására néven
megrendezésre került rendezvényt, melyet múlt
hét végén, május 21-én tartottak.
A Fesztivál az ország minden tájáról vonzott
érdeklődőket: Kőszegtől Nyíregyházáig, sőt,
határainkon túlról is érkeztek a látogatók.
Mindenkit egyéni célok vezéreltek. Volt aki az Edda
vagy a Zanzibar zenekarokra volt kíváncsi, voltak
akik első kézből szerették volna megkóstolni a világ
legnagyobb pálinkás üvegéből Bolyhosék finom
ágyas szilvapálinkáját, mások a VI. Országos
törkölyzsáktoló versenyhez vagy a főzőversenyhez
fűztek nagy reményeket és szép számban akadtak
olyanok is, akik családdal, barátokkal érkeztek
szórakozni és mulatni egy jót, csak úgy magyarosan.
A Fesztivál mindenki igényét képes volt kielégíteni,
csapra vert söröshordók és behűtött pálinkák
gondoskodtak a szomjazó közönség hűsítéséről, a
tűző nap ellen pedig a Kiváló Magyar Élelmiszerek
számára dedikált sátor, valamint a Bolyhos Info-
sátorban lelkesen osztogatott ingyenes papírsapkák
nyújtottak menedéket, ahol a sapkák mellett az
odatévedők útbaigazítással, tájékoztatással, illetve
kellemes beszélgetéssel is gazdagabbak lehettek.
No de a KMÉ sátor, az ízek kedvelői számára az volt
aztán az igazi meglepetés! Hazánk különböző
vidékeiről érkező étel- és italkülönlegességei között
vadász szalámik, nemes mézek, finom borok, ízletes
sajtok, gyümölcslevek és megannyi ínycsiklandozó
nyalánkság volt megtalálható, a kóstolási és
vásárlási lehetőség miatt pedig mindenki saját maga
is megtapasztalhatta a gasztronómiai termékeken
keresztül a magyar kultúra változatosságát.
A rengeteg vendég miatt a szervezők óriási sátort és
minden igénynek megfelelő színpadot biztosítottak,
mely az egész napos programokhoz nyújtott ideális
feltételeket. Volt is mihez, hiszen egymást érték a
p r o g r a m o k , v á l t o z a t o s s á g u k b a n é s
dinamizmusukban pedig remek szórakozást
kínáltak a Fesztiválra érkezőknek.

Ahogy már szó volt róla, idén is kimérték a világ
legnagyobb pálinkásüvegéből a Bolyhos
ágyaspálinkát, viszont az üvegbe ezúttal nem
cigánymeggy, hanem szilvapálinka került a
gyümölcsnek megfelelő aszalt szilvaágyon. A
látványos üvegbontást követően körülbelül egyetlen
óra leforgása alatt kiürült az 56 literes üvegben
pihenő 54 liter pálinka, melyhez Kadlott Karcsi
adott fergeteges koncertet. Karcsit a népszerű helyi
hip-hop csapat, a B. MASTERS követte, akik után
pedig Csocsesz, a mulattató következett a
színpadon.
Az előadók és a pálinkák által felfokozott hangulat
miatt immár az is bátorságot gyűjthetett a VI.
Országos törkölyzsáktoló versenyre, aki eddig csak
gondolkodott a nevezésen.

Az - innentől mondhatni - éjszakai Fesztivált az
EDDA Művek nyitotta, akik az összes többi
Fesztiválon fellépő előadóhoz hasonlóan ingyenes
koncerttel kedveskedtek a közönségnek. Újszilvás
ilyet még nem látott! Pataky Attila zenekarának
fergeteges koncertje után az országszerte ismert és
kedvelt ceglédi formáció, a Zanzibar csapata
gondoskodott a jó hangulatról, az éjszakát pedig az
Origo zenekar koncertezte át felidézve a legjobb
magyar és külföldi slágereket a 80-as és 90-es
évekből.
Összefoglalva egy remek hangulatú, igényes
szórakozási lehetőségeket biztosító rendezvény
részesei lehettek az idelátogatók: az újszilvási
fesztiválok történetében minden rekordot megdöntő
idei rendezvényre érkező vendégek közül sokan
visszajeleztek, hogy jövőre is meglátogatnak
bennünket.Aki pedig idén nem tudott eljönni, annak
jó hír, hogy az Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál
olyan, mint a nevében benne szereplő ősi magyar
ital: izgalmas és mindenek előtt hagyományőrző.
Találkozunk a következő évben!

Élménybeszámoló
a VI. Újszilvási Ágyaspálinka Fesztiválról

írta: Nagy Benedek, Újszilvás
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Pár szóban a Rozmaring
Nyugdíjas Klub életéből…

ARozmaring Nyugdíjas Klub 2011. április 9-én
Nyugdíjas Találkozót szervezett alakulásuk 9.
évfordulója alkalmából, melyre meghívták a
baráti klubok képviselőit is. Így részt vett a
találkozón Nagykörű, Tápiószecső, Sülysáp,
Lőrinckáta, Tápiószentmárton, Farmos,
Tápiószőlős, Tápiószele, Tápiógyörgye,
Abony, Ceg léd Nyugd í j a sk lub jának
képviselője is. Köszöntötte a résztvevőket
Perjési Józsefné klubvezető, aki beszédében
kiemelte, hogy a klubot az összetartozás, az
egymással való törődés motiválja. A klub közös
rendezvényein a vidámság, a szórakozás, az
egyhangú hétköznapok megszínesítése a céljuk.
Karácsonykor meglátogatják az Idősek
Otthonában élő nyugdíjas társaikat, ajándékkal
kedveskednek nekik, közösen énekelgetnek.
Megalakult a klubon belül az énekkar, több
helyen felléptek már. Sokat mennek kirándulni,
főként gyógyfürdőket látogatnak. A Nyugdíjas
Találkozó műsorában felléptek Újszilvási
Széchenyi István Általános Iskola tanulói, akik
néptánccal kedveskedtek a résztvevőknek. Az
ebédet jó hangulatú zenés, táncos mulatság
követte.

Meg kell említenem, hogy a Rozmaring
Nyugdíjas Klub 2011. július 02-án Tóalmáson
nagy sikerrel lépett fel a IV. Tápió-Menti
Hagyományőrző Fesztiválon is. Nagy öröm
számunkra, hogy a Rozmaring Nyugdíjas Klub
2011. júniusában új fellépő ruhákat kapott, így
az Abonyi Nyugdíjas találkozón már abban
léphettek fel. Köszönetet mondunk dr. Petrányi
Csaba polgármester Úrnak és Penczi Ildikó
jegyzőnek, akik a Képviselő-testület nevében
támogatják a klub programjait. Valamint
tisztelet és köszönet a klub valamennyi
tagjainak, akik összefogásukkal erősítik a
Nyugdíjas Klub életét.

A Rozmaring Nyugdíjas Klubtól szeretettel
a kedves Lakosságnak:

A szeretet himnusza

/Pál apostol első levele a Korintusiakhoz/

A cikket írta: Perjési Józsefné – klubvezető

„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,

Ha szeretet nincs bennem,

Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.

Legyen bár prófétáló tehetségem,

Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,

Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,

Ha szeretet nincs bennem,

Mit sem érek.

Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek

S vessem oda testem, hogy elégessenek,

Ha szeretet nincs bennem,

Mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,

A szeretet nem féltékeny,

Nem kérkedik, nem gőgösködik,

Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,

Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,

Nem örül a gonoszságnak,

De együtt örül az igazsággal…”



Megalakult az új csapat!

Az új csapatunk elkezdte a felkészülést a 2011-
2012-es bajnoki évadra. Teljesen nulláról kellett
a társaságot összekovácsolni, mert más
csapatokban, illetve már nem aktívan futballozó
játékosokat invitáltunk az újra megalakuló
egyesületbe.
A felkészülést 2011. június 28-án kezdtük el és
nagy örömünkre szolgált, hogy elég szép
létszámban jelentek meg a labdarúgók. A keret
jelen pillanatban, a keddi és csütörtöki
foglalkozások, illetve egy hétvégi felkészülési
mérkőzés alkalmával 25 fővel dolgozik. A 25
fős keretből csak 3 játékos nem újszilvási, a
többiek a település lakosai.
Itt szeretném megkérni a sportszerető
embereket, szurkolókat, hogy jöjjenek ki a
mérkőzéseinkre és biztassák az újból
megalakult csapatunkat, nagy szükség van rá.
Egy kihagyott év után, ismét lesznek
mérkőzések és reméljük, hogy ezek
eredményesen fognak befejeződni. Mindenki
nagy erőbedobással dolgozik - legyen az
vezető, vagy játékos -, hogy ismét megismerjék
Újszilvás nevét a futball világában.
Mérkőzéseinkről a település több pontján
k ihe lyeze t t p laká tokon , va lamin t a
www.ujszilvas.hu honlapon fogjuk tájékoztatni
a kedves futball szerető közönséget.

A csapatunk tagjai a következők: Dézsi Csaba,
Dömők Zsolt, Fehér Zsolt, Gál János, Gál
László, Görbe Sándor, Gulyás Csaba, Hegedűs
Csaba, Józsa Sándor, Kajtár Krisztián, Kóczé
Krisztián, Kornyik László, Menkó Zoltán,
Molnár István, Nagy Nándor, Naggyőr Áron,
Palásti János, Pap Gábor, Rédei Tamás, Sáfrány
József, Szekeres Péter, Tarnóczi Zoltán, illetve
három fő, akik Tápiószeléről és Tápiószőlősről
érkeztek: Gonda Tamás, Ládi Tamás, Laki
Sándor. Tehát jó kis társaság alakult ki, sok
munkával és kitartással reméljük, hogy nem
vallunk kudarcot és Újszilvást újra az élen járó
csapatok között jegyzik majd.

Sporttársi üdvözlettel:

Miskolczi Lóránt - edző

26

S P O R T

Jó hangulatú társastánc-oktatás felnőttek, és akár gyermekek részére is
az újszilvási Faluházában!

Samba, Cha-cha-cha, Jive, Paso Doble, Angolkeringő, Slowfox, Tangó …. stb.
Latin-amerikai és Standard táncórák

keddenként és vasárnaponként 18.00-20.00 óráig a Faluházában.

Jazz-balett óráinkon szívesen látom és várom az Ön gyermekét is
minden kedden 17.00 -18.00 óráig a Faluháza nagytermében.

Jelentkezni és érdeklődni a 06-70/338-35-70-es telefonszámon,
vagy személyesen a táncórákon lehet!

TÁNC

Tanuljon, gyakoroljon, mozogjon és táncoljon velünk!

Lévai Enikő táncoktatóLévai Enikő és Partnere



Védőnő és terhes-tanácsadás:

Gyógyszertár:

Polgármesteri Hivatal:

Győrné Balogh Mária
Rendelés:
Hétfő: 09:00 -11:00 tanácsadó
Kedd: 08:00 - 11:00 tanácsadó
Terhes-tanácsadás minden kedd 11:00 –tól a
gyermekorvosi rendelőben
Szerda: 09:00 - 12:00 tanácsadó

13:00 - 15:00 tanácsadó
Csütörtök: 08:00 - 12:00 tanácsadó

16:00-18:00 tanácsadás
0- 14 éves korig,

Péntek: 08:00 - 12:00
Iskola-egészségügy

A rendelési idők változhatnak, amiről időben
tájékoztatunk mindenkit!

Árpád Patika Fiók Gyógyszertára:
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 09:00 - 11:00 és
11:30 - 14:00.
Csütörtök kizárólag csak: 13:30 - 16:30.

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 (Kérjük Önöket,
hogy Internet elérhetőség esetén kísérjék
figyelemmel honlapunkat, hiszen itt mindig a
legfrissebb információkat találják meg
Községünkkel kapcsolatosan!)

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.
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Dr. Egressy Gábor
Tel: 06-30/262-6993; 06-53/387-014
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek:
8:00-12:00., csütörtök: 13:00-16:00.

, (ha nem szakítja
meg ünnepnap a hetet) valamint

az Európa
Mentőszolgálat Kft. biztosítja az orvosi
ügyeleti ellátást.

2760 Nagykáta, Petőfi Sándor u. 3.
2766 Tápiószele, Jókai u. 1/a.

, Kun-Dentál Bt. (székhely:
Szolnok, Városmajor út 54. 3 em. 11.)
Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66.
Egészségház, Fogorvosi rendelő.

;
Sürgős esetben bejelentkezés nélkül is lehet a
rendelést látogatni!
Szakrendelés:
Hétfő: 12:00-20:00.
Szerda: 08:00-16:00.
Csütörtök: 12:00-20:00.
Magánrendelés:
Kedd: 15:00-17:00.
Péntek: 08:00-13:00.

Háziorvos:

Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is
az Orvosi Rendelő udvarán /kaputól balra/
elhelyezett táblán látható!

Ügyelet: Hétközbeni esti ügyelet,
hétközben: 16:00-08.00 óra

hétvégén és
ünnepnapokon 0-24:00 óra között

Ügyeleti helyiségek:

Központi telefonszám: 06-29/440-074
Sürgős esetben (közúti baleset, vérvesztéssel
járó sérülés, életveszély, megindult szülés,
stb.) változatlanul hívható a 104, a mentők
száma.

Fogorvos:
Dr. Kun Tamás

Bejelentkezés: 06-30/470-4561

Fogorvosi ügyelet: Cegléden megszűnt!

Terhességi nőgyógyászat:
MEGSZŰNT

KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK:



Hívható mellékek:

Faluházában működő irodák:

Polgármester:/11 mellék Dr. Petrányi Csaba;
Jegyző: /12 mellék Penczi Ildikó;
Titkárság: /10 mellék Bató Szilvia;
Gazdálkodás és pénztár:

/13 mellék Siska Éva,
Szőke Ágnes,

Magyarné Gyimesi Irén;
Szoc.pol és anyakönyvezés:

/14 mellék Kenderes Józsefné,
Farkas Lászlóné;

Igazgatási előadó:
/15 mellék Újszászi Rózsa;

Vízmű: /15 mellék Szabóné
KállóAndrea;

Adócsoport: /18 mellék Sándor Lászlóné;

ÚJKOM Kft. - műszaki csoport
Házhoz menő szelektív hulladék-gyűjtés:

/27 mellék Miskolczi Lóránt
06-30/598-2512;

Pályázatkezelés:
/16 mellék Birinyiné

Éder Edina;
LEADER pályázatok:

/16 mellék Farkas Tibor;
Öregek Napközi Otthona

/20 mellék
Általános Iskola

/21 mellék illetve 06-53/387-019
Óvoda /22 mellék

2768 Újszilvás, Szent István u. 4.
Községi Könyvtár és Faluháza:

Faluháza, Telefon: 06-53/387-001 /17 mellék
Nyitva tartás:

Hétfőtől - péntekig: 13:00- 17:00.
eMagyarország:
Hétfőtől - péntekig: 08:00 -12:00; 13:00-17:00.

A könyvtári szolgáltatás átmenetileg
szünetel. Kérjük Önöket, hogy amennyiben
kérdésük, vagy kérésük van, akkor a
Polgármesteri Hivatalban érdeklődjenek!
Amint újra működik a könyvtári szolgáltatás,
azonnal tudatni fogjuk a Kedves Lakossággal!
(Egyébként várhatóan szeptember 15-től!)

Figyelem!

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ Újszilvási kiren-
deltsége:
2768 Újszilvás, Szent István utca 4.
Telefon: 06-53/387-001 /17 mellék

(gyermekjóléti szolgálat):
Ügyfélfogadási idő:
Szerda: 8:00 -12:00; 16:00 -18:00.
Csütörtök: 13:00 -16:00.
Péntek: 08:00 -12:00.

(családsegítő):
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 -12:00.
Kedd: 08:00 -10:00.
Szerda: 13:00 -16:00.
Csütörtök: 08:00 -12:00.
Péntek: 08:00 -12:00.

13:00 -14:00.

-

Iroda: Faluházában (régi ügyvédi iroda).
Fogadóórák ideje: Páratlan héten szerdai
napokon 08:00 órától 10:00 óráig.
Sürgős esetben kérem hívja a 107-es
telefonszámot!

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,
Hajnovics Isván és Vágány László látják el.

,
ügyfélfogadása szerda délutánonként
13:30 órától a Polgármesteri Hivatalban.
Telefonszáma: 06-70/332-1116

Antal Viktória

Gál Tünde

Körzeti megbízott:

Zombori Ervin
Új telefonszám: 06-20/489-6714

Polgárőrség és Mezőőri Szolgálat:

Falugazdász:
Szinok István

Telefonszáma megváltozott!!
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Állatorvos:

Hatósági állatorvos:
Dr. Boldizsár János

Hétvégi (péntek délutántól) és ünnepi (ünnepet
megelőző nap délutánjától) állatorvosi ügyelet a
Polgármesteri Hivatal kapujára van kifüg-
gesztve.

,
2700 Cegléd, Buzogány u. 2.
Tel: 06-20/570-2348
Kizárólag csak a következő felsorolt okokból
hívható: Hatósági megfigyelés (eb, macska,
stb.) céljából, méhvándorlás bejelentéshez,
vágóállat szállításakor kiegészítő hatósági
állatorvosi igazolás kiállításához, állami
támogatásokhoz (szarvasmarha, méh, stb.)
szükséges állatorvosi igazolások kiadásához!
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Állatorvosi ügyeleti szolgálat

A volt nagykátai járás területén az ügyeleti
szolgálat ellátása egy ügyeleti körzetben
történik. Ügyelet i körzethez tartozó
települések: Nagykáta, Szentmártonkáta,
Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka,
Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápió-
szentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős,
Újszi lvás, Tápiógyörgye, Farmos. A
betegbejelentés helye: az ügyeletes állatorvos
lakásán személyesen vagy telefonon. Az
ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot
megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a
munkaszüneti napot követő munkanapon 8
óráig tart.

Dátum:
2011.08.06. – 08.07.

2252 Tóalmás, Deák F. u. 5.
06 (29) 426-616
06 (30) 206-6137

08.13. – 08.14.

2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14.
06 (20) 264-3604

08.20. – 08.21.

2251 Tápiószecső, Munkácsy u. 17.
06 (20) 556-2611
06 (30) 952-1512

2767 Tápiógyörgye, Budai Nagy A. u. 18.
06 (30) 517-5733
06 (53) 383-411

08.27. – 08.28.

2760 Nagykáta, Zárda u. 3/a.
06 (53) 380-181
06 (30) 325-4527

Dr. Grónás Tibor

dr. Csajbók Krisztina

Dr. Kapp Péter

Dr. Crespo Carlos Enrique

Dr. KrevenkaAntal

/Monor, 2011. július 26.
dr. Szakács Árpád/

A Magyar Állatorvosi Kamara

Pest Megyei Szervezetének tájékoztatója

Tóth Mónika:
Főnixmadár

/Dunavecse 2010. 04. 04. /

Számtalanszor söpört végig
testeden tomboló viharként
a hódító orkán,
miközben sajgó lelkedet
rágta ezernyi féregként
belső kórság, s nyögte
nyomorult, bús fiad
a századok mázsányi súlyát.
Idegen hatalom nyeste
szárnyad, s lábaid
az ezredek során,
s álnokul tépte szét testedet
hálája gyanánt.
Hős fiaid, kik téged hűen szerettek,
s érted szerelmet, életet feledtek
csatájukat vesztvén ma
névtelen sírban pihennek.
Most, sok-sok évtizednyi szabadság után
újra tombolni készül a fekete orkán,
s álnok, gaz fiad kezét felemelve
a milliókat harc nélkül vesztve
menekül
a gyáva jogán.
A milliók, kik maradtak,
s kik téged föl
soha nem adnak
egyként imádkoznak érted.
Érted, kinek szárnyait levágták,
s testét vérrel, tűzzel kínozták.
Érted, ki az ezernyi vérből, s tűzből
oly sokszor feltámadtál,
mint a mesebeli főnixmadár.
Érted, Magyarország.
Teérted.
Szép hazám.



Továbbra is szeretettel várom
Kedves Ügyfeleimet biztosítással kapcsolatos

ügyeik intézésében.

Vankó Éva V&K 2003 KFT Független

Tel.: 53/387-372 06 30/359-5006

Több Biztosítótársaság ajánlata közül választhatja
ki az Ön számára legkedvezőbb biztosításokat.

Kínálatunk:

Forduljon hozzám bizalommal, hogy
segítségemmel megtaláljuk a megoldást, mellyel

biztonságban tudhatja önmagát és szeretteit.

Biztosítási Alkusz munkatársa

Lakásbiztosítás
Élet-, betegség-,balesetbiztosítások
Gépjárműbiztosítás (GFB, CASCO)
Nyugdij- és egészségpénztár
Megtakarítási lehetőségek
Felelősségbiztosítások
Utasbiztosítás
Vállalkozói vagyonbiztosítás
Csoportos munkáltatói biztosítás
Diákbiztosítás
Speciális, egyedi igényekre ajánlatkérés
Kárügyek intézésében segítségnyújtás
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AKÁR AZ ÖN OTTHONÁBAN IS!

VÁROM HÍVÁSÁT!

TÓTH ADRIENN

06-20/252-92-66
06-70/324-25-33

FÁJDALOM?

FÁRADTSÁG?

MÉREGTELENÍTÉS?

STRESSZ?

VAN MEGOLDÁS:

MASSZÁZS!
KÖPÖLYÖZÉS!

Ha van kedved egy kis könnyed tornához és
nyugalomra vágysz, akkor szeretettel várunk
minden hétfőn 18.00-20.00 óráig az óvodában
a csoportos jóga-foglalkozásokra (súly-, és
korhatár nélkül). A foglalkozások ára a
részvevők létszámától függően változó.

A jóga lehetővé teszi, hogy rátalálj valódi
önmagadra, belső értékeidre. A jóga
gyakorlatokkal felszabadíthatod a szunnyadó
életenergiát, megnövelheted a kreativitásod,

nagyobbá lesz a nyugalmad,
rugalmasabb leszel és nem

csak izom-ban, hanem
gondol-kodásban is.

Bővebb felvilágosítás:
:

06/30/3595006
:

06/30/2939857

Vankó Éva

Bató Szilvia

Jógázz velünk!

Újszilváson az újonnan épülő Szent Erzsébet
úton, két egymás mellett elhelyezkedő építési

telek eladó. A telkek egyenként 1000 m
alapterületűek, irányár: 350.000,- Ft/db.

Akár a kettő egyszerre is megvásárolható.
Érdeklődni lehet: Józsa Lászlóné

Újszilvás, Alkotmány utca 87. szám alatt,
vagy a 06-30/500-1077-es telefonszámon.

2

Újszilváson az újonnan épülő Szent Erzsébet
úton, két egymás mellett elhelyezkedő építési

telek eladó. A telkek egyenként 1000 m
alapterületűek, irányár: 350.000,- Ft/db.

Akár a kettő egyszerre is megvásárolható.
Érdeklődni lehet: Józsa Lászlóné

Újszilvás, Alkotmány utca 87. szám alatt,
vagy a 06-30/500-1077-es telefonszámon.

2

Elérhetőség:
Légrádi Attila - 06/53/387-053

E L A D Ó
Hemingway márkájú

digitális zongora,
zongoraszékkel,

kitűnő állapotban.
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„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott;
számunkra Te sosem leszel halott
örökké élni fogsz, akár a csillagok”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak,

akik szeretett halottunk

született: Juhász Julianna

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek
és fájdalmunkban Velünk éreztek.

Külön köszönet
Dr. Egressy Gábor háziorvosnak

és Zsadonné Katikának
lelkiismeretes munkájáért.

Gyászoló család

TERÉK FERENCNÉ



Grafikák Újszilvás községről

Szalisznyó Brigitta és Rédei Sándor alkotásai
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