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Kedves Újszilvási Választópolgárok!

Ezúton is megköszönöm Önöknek, hogy október 12-én 
elsöprő mértékű felhatalmazást adtak számomra az elkövet-
kező 5 éves ciklusra. Örömmel vettem tudomásul, hogy Ma-
gyarország egyik legerősebb kis közössége vagyunk, hiszen 
a megkezdett munkánk és a felvázolt jövőképünk Telepü-
lésünk szinte minden polgárának, családjának elfogadható. 
Ez a mértékű bizalom, amelyet szavazataikkal kifejeztek, 
nagyon nagy erőt és ambíciót ad nekem a jövő tekinteté-
ben arra, hogy vállalt feladatainkat Képviselő társaimmal és 

Önökkel együttes erővel, összefogással el fogjuk tudni vé-
gezni, azért hogy az élet minél jobb és élhetőbb legyen itt 
Újszilváson mindannyiunk számára. Képviselő társaim ne-
vében is köszönöm megerősítő bizalmukat, melyet az elkö-
vetkező 5 esztendőben meg szeretnénk szolgálni Önöknek! 

Maradok tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba

polgármester

Tájékozatjuk Önöket, hogy településünkön 2014. októ-
ber 12-én zökkenőmentesen lezajlott a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választása.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
értelmében az Újszilvási Helyi Választási Bizottság a szava-
zóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette és megállapította 
a helyi önkormányzati képviselők választásának eredmé-
nyét.

Újszilvás község választópolgárainak száma 2210 fő, a 
választás napján szavazóként megjelent választópolgárok 
száma 945 fő volt. A választópolgárok 42,76 %-a élt a vá-
lasztójogával.

Az eredményt megállapító jegyzőkönyv alapján a pol-
gármesterjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma az 
alábbi:

Dr. Petrányi Csaba 883 (94,84 %)
Gyura-Kiss Edina 48 (5.16%)

A fentiek alapján Újszilvás Helyi Választási Bizottsága 
megállapította, hogy Újszilvás községben a polgármester vá-
lasztás eredményes volt.

Tisztelt Újszilvási Választópolgárok!

A megválasztott polgármester: Dr. Petrányi Csaba 

Az eredményt megállapító jegyzőkönyv alapján a képvi-
selő-jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma az alábbi:

• Boda András    542

• Bolyhos Zoltán    460

• Fülöp Lászlóné    412

• dr. Bertók László   388

• Dobrovics Lászlóné   385

• Ádám József    373

• Tóth László    336

• Pap Sándor    314

• Gergely László    303

• Jansik József Károly   235

• Simon Zsolt    222

• Fuith László    214

• Újszászi Rozália   209

• Tóth Sándor    174

• Hugyi Sándor   141

• Gyura-Kiss Edina   109
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A fentiek alapján Újszilvás Helyi Választási Bizottsága 
megállapította, hogy Újszilvás Községben az egyéni listás 
képviselő választás eredményes.

A megválasztott képviselők:

• Boda András (független jelölt)

• Bolyhos Zoltán (független jelölt)

• Fülöp Lászlóné (független jelölt)

• dr. Bertók László (független jelölt)

• Dobrovics Lászlóné (független jelölt)

• Ádám József (független jelölt)

Újszilvás Helyi Választási Bizottságának eredményt 
megállapító határozata ellen fellebbezéssel nem éltek, a ha-
tározat 2014. október 16-án jogerőre emelkedett. 

A polgármester illetve a megválasztott települési kép-
viselők a megbízóleveleket 2014. október 18-án vették át a 
Helyi Választási Bizottság Elnökétől.

A választópolgárok 2014. október 12-én a megyei listára 
is leadhatták szavazataikat. Pest megyében hat megyei listán 
szereplő pártra szavazhattak a választópolgárok. A három 
szavazóköri jegyzőkönyv alapján Újszilvás községben az 
alábbiak szerint alakultak a megyei listára leadott szavaza-
tok.

 FIDESZ-KDNP   608 

 JOBBIK   156 

 MSZP      86 

 DK      35 

 LMP     19 

 EGYÜTT     12 

A megválasztott Polgármester Úrnak, valamint a Képvi-
selő Hölgyeknek és Uraknak gratulálunk, munkájukhoz sok 
erőt és jó egészséget kívánunk!

Glaj Pál                     Penczi Ildikó
HVB Elnöke               HVI Vezetője

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS

Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Újszilvás 
Község Önkormányzata 2014. szeptember 29-i testületi ülé-
sén döntést hozott arra vonatkozóan, hogy az idei évben is 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. 

A döntés értelmében Újszilvás Község Önkormányzata 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megbízott Embe-
ri Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve, az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoru-
ló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására, 
ezennel  pályázatot hirdet 2015. évre, 

 - felsőoktatási hallgatók részére a 2014/2015 tan-
év második, és a 2015/2016 tanév első félévére vonatkozóan 
(„A” típusú pályázat), 

 - felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiata-
lok számára („B” típusú pályázat).

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támo-
gatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három for-
rás szolgál: 
 - A települési önkormányzatok által nyújtott 
támogatás. (Az önkormányzat a határidőn belül benyújtott 
formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót 
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minimum 1000.-Ft/hó összegű támogatásban részesíti, vagy 
a támogatási igényét elutasítja.)

 - A megyei önkormányzatok által nyújtott tá-
mogatás, (A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel 
kiegészítheti a települési önkormányzati forrásból fedezen-
dő ösztöndíj összegét. (az (1) és (2) együtt: önkormányzati 
ösztöndíjrész)

 - Intézményi támogatás (Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által nyújtott támogatás (intézményi ösztöndíj-
rész, mely megegyezik az önkormányzati támogatás mérté-
kével, de a 2014. évi fordulóban max. 5.000.-Ft/fő/ hó volt.)

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2006. (III.26.) 
Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag a tele-
pülési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelke-
zők részesülhetnek, mely tényt a pályázónak a lakcímkártyá-
jával igazolnia kell. 

"A" TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat il-
letékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallga-
tói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében 
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére 
eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósí-
tásának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére 
a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendel-
kezzen.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást köve-
tő tanulmányi félév (a 2014/2015. tanév második féléve és a 
2015/2016. tanév első féléve).

"B" TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat ille-
tékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 - a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások; illetve

 - felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
ményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016 tanévben először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányai-
kat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama: 3*10 hónap, azaz hat egymást 
követő tanulmányi félév (a 2015/2016 tanév, a 2016/2017 
tanév és a 2017/2018 tanév.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 - középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfo-
kú szakképzésben vesz részt, 

 - a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hiva-
tásos és szerződéses állományú hallgatója,

 - doktori (PhD) képzésben vesz részt,

 - kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jog-
viszonyban

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. november 07.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
ról bővebb felvilágosítás kapható a  http://www.emet.gov.hu 
(Bursa Hungarica) internet címen.
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Figyelem!!!!!

 A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be 
az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelej-
tették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges 

a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel 
kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését 
és feltöltését követően, a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva az önkormányzat polgármesteri hivatalának 
titkárságán kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályá-
zat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meg-
határozott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. 
A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Mindenszentek és Halottak napja

Értesítem a Tisztelt temető látogatókat, hogy a temető a 
Halottak napi ünnepek közeledtével meghosszabbított nyit-
vatartási idővel lesz látogatható.

Tájékoztatom a hozzátartozókat, hogy a sírhelyek hasz-
nálata a kiváltás napjától számított 25 évre terjed. A sírhe-
lyek újra kiváltását a Polgármesteri Hivatalban tehetik meg. 

Az újra nem váltott sírhelyek értékesítésre kerülnek.

Kérem Önöket, hogy a használaton kívüli sírköveket szí-
veskedjenek a gyűjtőhelyre szállítani.

Tisztelettel: Penczi Ildikó
jegyző

SAJTÓKÖZLEMÉNY

befejeződött a napelemek felszerelése a 
közintézmények tetejére!

2014. szeptember 24-én végleg befejeződött a napele-
mek felszerelése az Általános Iskola, az Óvoda és a Falu-
ház tetőszerkezetére, melyre Újszilvás Község Önkormány-
zata nyújtott be pályázatot az Új Széchenyi Terv keretében 
a Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című, 
KMOP-3.3.3-13 kódszámú pályázati kiírásra. 

A projekt bruttó összköltsége meghaladta 99.300.000 
Ft-ot, támogatási intenzitása a megvalósítási helyszínre és a 
projektgazdára (helyi önkormányzat) való tekintettel 100%, 
a támogatás összege így megegyezik a bruttó összköltséggel.

Az Általános Iskola esetében a napelemes rendszer név-

leges beépített teljesítménye 49,98 kW, az Óvoda esetében 
40,43 kW, a Művelődési Ház esetén 34,4 kW. Az három nap-
elemes rendszer éves villamosenergia-termelése meghaladja 
a 125 000 kWh-t.

Az önkormányzat számára kiemelt szempont, hogy a 
működési költségek számottevően ne emelkedjenek, sőt 
lehetőség szerint alternatív energiaforrások bevonásával to-
vább csökkenjenek. E projekttel olyan követendő példát kí-
ván mutatni, melyhez hasonló Magyarország más pontjain 
is felépíthető.

A telepített napelemek egyfajta nyilatkozatai az épüle-
tek tetején a megbízható zöld-energia termelésnek, energia-
számla csökkentésnek és hatékony káros-anyag kibocsájtás 
csökkentésének.
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Tisztelt Lakosok!

Önkormányzatunk fontosnak tartja az Önök vélemé-
nyének, tapasztalatainak megismerését, ezért a decem-
beri Krónikásunkban egy igényfelmérő lapot melléke-
lünk, melynek segítségével szeretnénk megfelelő képet 
kapni a lakosság véleményéről, elképzeléseiről.

A felmérésben érintjük az intézményeket, azok mű-
ködését, az önkormányzati szolgáltatásokat, megvalósí-

tott és megvalósítani kívánt beruházásokat, pályázato-
kat, programokat, további terveinket.     

Kérjük, akinek bármilyen tanácsa, témája van, me-
lyet úgy gondolja, hogy érdemes lenne beletennünk 
az igényfelmérő lapba, küldje el nekünk e-mail-ben a 
szilvasfaluhaza@gmail.com e-mail címre 2014. decem-
ber 8-ig. 

        Községi Önkormányzat  

Lakossági igényfelmérés

Előzzük meg a kéménytüzekkel kapcsolatos káreseményeket

Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben saj-
nálatos módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses 
esetek, naponta riasztják a tűzoltókat robbanások és szén-
monoxid-mérgezések miatt. A gyakran tragikus kimenetelű 
események többsége kellő odafigyeléssel és felkészüléssel 
megelőzhető lenne.

Pest megye kéménytűzzel kapcsolatos káresemények 
szempontjából Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyét követően a harmadik helyen áll. Az igazgatóság 
2013-ban negyvenhat kéménytűzzel kapcsolatos eseményt 
regisztrált, legtöbbször – huszonegy alkalommal - az érdi 
katasztrófavédelem hivatásos tűzoltóit riasztották, legke-
vesebbszer – öt esetben – a gödöllői tűzoltó egységeknek 
kellet vonulniuk. A ceglédi kirendeltség működési területén 
hétszer, a monori kirendeltség működési területén kilencszer 
és váci kirendeltség működési területén tizenháromszor volt 
szükség tűzoltói beavatkozásra kéménytűz miatt.

Szén-monoxid-mérgezéshez ez idáig huszonöt alkalom-
mal riasztották a Pest megyei katasztrófavédelem tűzoltó 
egységeit.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-                        
és egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen 
használatára, a karbantartás és ellenőrzés hiányára, vagy a 
helyiségek nem megfelelő szellőztetésére vezethető vissza. 
Éppen ezért különös jelentősége van a kémények rendszeres 
ellenőrzésének. A nehezen észlelhető színtelen és szagtalan 
szén-monoxid ugyanis jellemzően a tüzelőberendezésen 
vagy a nem megfelelően működő kéményből áramlik vissza 
a helyiség légterébe. Kerülhet mérgező gáz a lakótérbe nem 
kellően tömített kályhából, kandallóból, füstcsőből, kazán-
ból, vagy az elszennyeződött fürdőszobai „átfolyós” vízm 
legítőből is.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki álla-
potú tüzelő, fűtő berendezést használjunk, ezt szakember-

Közvetett célként fogalmazható meg az a példamutatás 
is, mely rávilágít arra, hogy egy önkormányzat is megfelelő 
szervezéssel, előkészítéssel, ésszerű gazdálkodással, vala-
mint el nem hanyagolhatóan külső – EU és Központi költ-
ségvetési - támogatással képes ilyen beruházás megvalósí-
tására.

Hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy a község önkor-
mányzatának éves költségvetését a villamos energia kiadások 

kiváltásával évről évre tehermentesítse, mely felszabaduló 
forrást az önkormányzat munkahelyteremtő beruházásokra 
és az intézmények további fejlesztésére fordítja.
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nek kell beüzemelnie és javítania. A kémény állapotát előírt 
időszakonként – gázüzemű berendezés esetén évente, szilárd 
és olajtüzelésű berendezés esetén félévente – ellenőriztes-
sük. A gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor) is évente 
vizsgáltassuk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzéke-
lő készülék használata, egy megfelelő eszköz életet menthet. 
Ezek azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, 
felülvizsgálatot! 

Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és pára-
elszívó vásárlása, kandalló és minimális légáteresztő képes-
ségű nyílászárók beépítése esetén. Lehetőség szerint hasz-
náljunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes helységekben 
(WC, fürdőszoba, konyha) légelvezetőt, így biztosítható ga-
rantáltan a megfelelő mennyiségű és minőségű levegő.

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt 
ingatlanban a kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizs-
gáltatni magát a berendezést is (vízkőlerakódás, biztonsági 
szelep működőképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes 
tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl 
ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására is, biztosítsuk a megfe-
lelő távolságot a tüzelő, fűtő berendezés és az éghető anyag 
között. A kazán közelében felhalmozott éghető anyagokat 
távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem mű-
veletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon!

Pest Megyei
 Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A TERRE projekt és a megújuló energiaforrásaink

A következő évszázad egyik legjelentősebb stratégiai 
kihívása az energia szükségleteink fenntartható, folyamatos 
biztosítása lesz. Sajnálatos, hogy az emberiség még napja-
inkban is azt hiszi, hogy az olcsó és végtelen mennyiségben 
rendelkezésre álló energia még hosszú időszakon át hozzá-
férhető lesz. Tényként kell kezelnünk azonban, hogy a ha-
gyományos, fosszilis energiaforrásaink végesek, készleteink 
hamarosan kimerülnek.

Elkerülhetetlen, hogy új energiaforrásokat kutassunk fel 
és az eddigi fogyasztási szokásainkon is mihamarabb változ-
tassunk. A saját jövőnk és a következő generációk szükség-
leteinek biztosítására, valamint az élhető környezet megőr-
zéséhez halaszthatatlan a mielőbbi szemléletváltás és a zöld 
energiák alkalmazása.

Az Európai Unió és Magyarország energiastratégiája a 
3x20%-os értéket tekinti alapelvnek:

- a megújuló energiaforrások részarányának 20 százalék-
ra növelését 

- a teljes energiafelhasználás 20 százalékos mérséklését 

- az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20 százalékos 
csökkentését (az 1990-es bázisévhez képest) 

Sokak számára úgy tűnik, hogy az energiastratégia alap-
elveinek megvalósításához kizárólag globális cselekvésre, 
kormányzati intézkedésekre van szükség, az egyén mit sem 
tehet a siker érdekében. Ez azonban nem így van.  Ésszerű 
cselekvéssel, takarékos energiafelhasználással mindenki ké-
pes lehet önmaga is lokálisan hozzájárulni a sikerhez. 

Összhangban az energiastratégia alapelveivel az Euró-
pai Unió 2013-ban a Dél-kelet Európai Transznacionális 
Együttműködési Program keretében egy pályázatot írt ki, 
amelyet TERRE projektnek nevezett el (TERritory, eneRgy 
& Employment - Terület, Energia és Munkaerő alkalmazás). 
Az elméleti projekt alapkoncepciója egy olyan társadalmi 
energia modell kialakítása, amely a rendelkezésre álló helyi 
alternatív energiaforrások (pl. biomassza, nap- és szélener-
gia, mini-vízerőművek) felhasználására épül.

A megújuló energiaforrásokból származó decentralizált 
energiatermelés erősíti az értékteremtést a vidéki területe-
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ken. A megújuló erőforrások alkalmazása hatékonyan csök-
kenti a külső, vagy akár külföldi energiaimport függőséget, 
miközben a megtakarítás a régióban marad és másra fordít-
ható. Hasonlóan településünkhöz egyre több és több bioener-
gia falu mutat jó példát, hogyan használhatjuk a megújuló 
energiaforrásokat összhangban a természettel, megőrizve 
eredeti értékeinket. A zöld energiák felhasználása támogatja 
a vidékfejlesztést, segíti a környezetvédelmet, a természetes 
körforgást, így jelentős mértékben hozzájárul az ökológia 
védelméhez.

A TERRE projekt a megújuló energiaforrásaink közül a 
legjelentősebbnek tekinti a biomasszát, a nap, víz, a szél és a 
geotermikus energiát.

1. biomassza

A biomassza egy biológiai úton keletkezett anyag, amely 
élő, vagy a közelmúltban élő szervezetekből származik. El-
sődleges forrása a növények asszimilációs tevékenysége. A 
biomassza energetikai hasznosítása a fosszilis energiafor-
rások csökkenésével, az energia árának növekedésével vált 
jelentőssé. Az energiahordozóként alkalmazott biomassza 
halmazállapota szerint létezik szilárd, cseppfolyós és gáz 
halmazállapotú anyag. A szilárd halmazállapotú biomassza 
általában közvetlenül is elégethető, felhasználható és nyer-
hetünk belőle égési hőt, hőenergiát, míg a cseppfolyós és a 
gáz halmazállapotú massza többféle eljárást követően válik 
alkalmazhatóvá és ezt követően akár robbanómotorokat mű-
ködtethet, vagy biomassza erőműveket hajthat meg. A bio-
massza átalakítása bio üzemanyaggá többféle eljárás útján 
történhet, amely lehet hő, kémiai vagy biokémiai módszer.

A szén, a kőolaj és a földgáz után jelenleg a biomassza 
a negyedik legfontosabb energiaforrás a világon. A fa, mint 
biomassza alapanyag lehet akár kitermelt erdészeti faanyag, 
vagy akár fa alapanyagú hulladék, kerti, erdei nyesedék, for-
gács, kiszáradt törzs, gyökérzet, ág, lombozat. Az erdészeti 
biomasszából különféle energiafajtákat nyerhetünk (beleért-
ve a villamos energiát, hőenergiát, hő-és villamos energiát, 
folyékony bio üzemanyagot), vagy készíthető belőle számos 
faipari energetikai alapagyag, fa pellet, tégla, brikett, vagy 
aprított tűzifa, amelyek elégetésével lakossági, vagy ipari 
kazánok működtethetők. 

Tágabb értelemben a biomassza magába foglal még szá-
mos mezőgazdasági ágazatból származó növényi, vagy állati 
eredetű anyagot is, amelyeket hasonló módon át lehet alakí-
tani különböző fajta energiahordozóvá, illetve alapanyaggá. 
Ezekből a biomassza alapanyagokból különféle energia-
források nyerhetőek. Készíthető belőle biogáz, vagy metán 

alapú üzemanyag, etanol, vagy biodízel. A lakossági, keres-
kedelmi és intézményi hulladékok szintén jelentős arányban 
tartalmaznak szerves anyagokat, amelyeket hasonlóan át 
lehet átalakítani hasznos energiává. A szerves hulladékok, 
a használt étolaj, az állati zsiradék, a keményítő gyártásból 
származó hulladékok, vagy akár a fahulladék hatékonyan 
felhasználható megújuló energiaforrásként.

A leggyakoribb, biomasszán alapuló megújuló energeti-
kai rendszerek: 

• az apríték fűtési rendszerek

• a biogáz üzemek 

• a biomassza (fa apríték) elgázosító üzemek

A fa apríték égési hőjét alkalmazó fűtési rendszer egy 
nagyon hatékony és népszerű eljárás, amely a fa biomassza 
égési hőjét maximálisan képes kihasználni. Ez egy megle-
hetősen egyszerű rendszer, amely egy kazánból, puffer tá-
rolóból és melegvíz tároló tartályból áll. Működtetéséhez a 
legtöbb felhasználó számára előnyös biomassza alapanyag 
az olcsó nyesedék, faforgács, fűrészpor, vagy faháncs.

A fa apríték elgázosító rendszer hatékonyabb és taka-
rékosabb működési elve miatt alternatívája lehet a hagyo-
mányos fűtési rendszernek. Ezzel az eljárással akár kisebb 
növények és kisebb mennyiségű fűtőanyag is felhasználha-
tó. A klasszikusan alkalmazott fűtési hő nyerése mellett akár 
elektromos energiát is termelhetünk vele. Az elgázosítás ma 
már egy megbízható és tiszta energetikai technológia, amely 
során a biomasszából, vagy a szénből szintetikus gázt is elő-
állíthatnak. A szintetikus gázt egy gázmotor alkalmazásával 
hőenergia, vagy akár villamos energia nyerésére is használ-
hatjuk. Jelentős előnye, hogy a berendezés kompakt módon, 
kis területen, zárt rendszerben üzemel. A hozzá kapcsoló-
dó alapanyagok a kis településeken is megtalálhatóak és jó 
hatásfokkal alkalmazható ott is, ahol villamos energia, gőz 
vagy hő szükséglet jelentkezik.
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A pályázati támogatásoknak köszönhetően, különböző 
gazdasági és ökológiai előnyei, továbbá a lehetséges reális 
bevételi termelőértéke miatt, Európában manapság sok me-
zőgazdaságból élő gazda létesít biogáz üzemet. A biogáz 
előállítható különböző megújuló erőforrásokból. A biogáz 
előállítása során ahelyett, hogy a termelők kötve lennének 
egy bizonyos növénytípus előállításához, alapanyagként 
alkalmas lehet, a helyi adottságoknak leginkább megfelelő 
fajta is. Még a köztes kultúrák, a silótakarmányok, vagy a 
takarmányrépa is lehet kiváló biogáz alapanyag. Nincs még 
egy olyan hatékony kombinált energiatermelő erőmű (co-
generation plant), mint a biogáz-hasznosító üzem, mivel 
egyszerre termelhet hő és villamos energiát. Általánosság-
ban véve a kisebb, kombinált energiatermelő egységek ha-
tásfoka jelentősen nagyobb, mint a hagyományos, nagymé-
retű erőműveké, amelyek csak villamos áramot termelnek.

 A mezőgazdasági vállalkozók, gazdák a biogáz előállí-
tásával hosszú távon a hőenergia költségeiket is csökkent-
hetik, ha az üzemekben keletkezett hőt az épületek fűtésére 
is használják. A biogáz hő értékesíthető, a helyi fűtési rend-
szerekre kapcsolható, rendelkezésre bocsájtható akár külső 
fogyasztók számára, amely további bevételi forrás lehet. 
Kihasználva a megújuló nyersanyag-források és a mező-
gazdasági termékek iránti fokozott igényt, a biogáz termelés 
hozzájárulhat a vidéki területek felzárkóztatásához és az ér-
tékteremtéshez. A hatékony hulladékgazdálkodás és az új-
rahasznosítás szintén jelentős alapanyagforrást biztosíthat a 
biogáz előállításnak.

 
2. nap

A napenergia, a sugárzó fény hasznosítása manapság ta-
lán a legnépszerűbb megújuló energiaforrásunk. A napból 
érkező energia hasznosulhat passzív és aktív módon. 

Passzív hasznosításkor az épület tájolása és a felhasznált 
építőanyagok, szigetelések a meghatározóak. Ebben az eset-
ben az üvegházhatást használjuk ki hő megfogására. Alapjá-
ban véve passzív napenergia-hasznosító lehet minden olyan 

épület, amely tájolási, építészeti kialakítása miatt képes jó 
hatékonysággal felfogni és bent tartani a nap hőjét. A passzív 
napenergia-hasznosítás elsősorban az átmeneti időszakok-
ban, ősszel és tavasszal működik hatékonyan, amikor a külső 
környezet lehűlése miatt az épületben csökken a hőmérsék-
let, de a napsugárzás még képes ezt kedvezően kompenzálni.

Az aktív energiatermelésnek két módja van:

• szolár fűtési rendszerek
• fotovoltaikus napelemes rendszerek

A szolár fűtési rendszerek elsősorban a használati 
melegvíz és kisebb mértékben a fűtési rendszerek támoga-
tására szolgálnak ott, ahol ez műszakilag és gazdaságilag 
kivitelezhető, mint például az alacsony hőmérsékletű fűtési 
rendszerekben. A szolár fűtési rendszerekben a munkaköze-
get, a folyadékot, a nap, sugárzó energiája melegíti fel. A 
felmelegedett folyadék kering a rendszerben és a puffer tar-
tályban. 

Melegvíz tartályok alacsony hő veszteséggel képesek 
tárolni a meleg vizet, amelyet akár az egész nap folyamán 
lehet használni. Az ilyen rendszerek általában kiegészítő 
energiaforrást is igényelnek (fa, biomassza, gáz, villamos 
energia) a kedvezőtlen időszakok áthidalására.

A fotovoltaikus, vagy fényelektromos rendszereket 
kezdetben az elektromos hálózattól távol, a villamosener-
gia-ellátás biztosítására használták, újabban ez a funkció 
kiegészült az elektromos hálózatok táplálásával, a villamos-
energia-termelés kiegészítésével. Fotovoltaikus rendszerek 
foto elektromos eljárással alakítják át a napsugárzást köz-
vetlenül elektromos árammá. A napelem meghatározó része 
a rendszernek. Több napelem összekapcsolható és egységet 
alkotva modullá formálható.

 A fényelektromos modul ugyan képes elektromos ára-
mot termelni, de ez viszonylag alacsony teljesítményű 
(mindössze néhány száz watt).  Több fényelektromos mo-
dul összekapcsolásával azonban már fotovoltaikus erőmű-
vet létesíthetünk, amely már jelentős energiát termelhet. 
A fotovoltaikus erőművek egyenáramot termelnek, amely 
inverter segítségével váltakozó árammá alakítható.

A fotovoltaikus rendszer villamos energia termelése, 
a terület napsütési intenzitása mellett különböző tényezők 
függvénye. A rendszer teljesítményét befolyásolhatja a terü-
let beárnyékoltsága, a modul dőlésszöge, tájolása, műszaki 
jellemzői, a környezeti hőmérséklet, továbbá a hőcserélő jel-
lemzői és a kábelveszteségek is.

Újszilváson kiváló adottság vannak a napenergia hasz-
nosításra. Itt épült fel Magyarország első naperőműve. A 2 
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hektáros területen megépített erőmű összesen 1632 db nap-
elemből áll. A 68 db napkövető panel egyenként 24 napele-
met tartalmaz. Éves energiatermelése 635 000 kWh, amely 
135 db lakóház éves villamos-energia igényének felel meg. 

3. Víz

 A vízi energiája, a 
mozgásban lévő víz mun-
kája, amely segítségével 
elektromos energiát nyer-
hetünk. Amikor az átfolyó 
víz a turbina lapátjait for-
gatja, az mozgatja a gene-
rátor forgórészét, amely a 
mechanikai energiát villa-
mos energiává alakítja át.

A generátor működé-
si elvét Michael Faraday 
fedezte fel. Megállapítása 
szerint, ha egy mágneses 
erőtérben elektromosan 
vezető anyag relatív elmozdulása történik, akkor a vezető-
ben elektromos feszültség indukálódik. Leggyakoribb moz-
gásforma a forgómozgás. Ez a generátor elv.

A generátor egy forgórészből és egy tekercsrendszerrel 
ellátott állórészből tevődik össze. Az állórész csapágyai tart-
ják stabilan a középpontban a forgórészt és biztosítják annak 
sima, egyenletes futását. A forgórészt mechanikai energiával, 
a generátor tengelyére csatlakozó vízturbinával forgatják. 
Ennek a mozgásnak a hatására a forgórész indukcióvonalai 
metszik az állórész tekercsrendszerét, és abban feszültséget 
indukálnak, elektromos energiát termelnek.

A vízenergia hátránya, hogy a folyóvizek mederalakulatai 
módosulhatnak, a víz természetes áramlása, tisztasága, vagy 

a vízhozama változhat. Árvízi magas vízállások és aszályos 
időszakok követhetik egymást. A vízenergia hasznosítás-
hoz folyamatos egyenletes vízhozamot biztosító folyó víz 
az optimális, amely azonban nem mindenhol áll rendelke-
zésre, így Újszilváson sem számolhatunk vele. A vízerőmű 
építésekor jelentős környezeti átalakítás válhat szükségessé, 
amely károsíthatja és veszélyeztetheti a helyi növény és ál-
latvilágot. Más részről viszont a vízenergia elektromos ener-
giává történő átalakítása jelentősen olcsóbb, mint bármely 
más energiatermelési eljárás. Természetesen a vízenergia 
hasznosítás egy megbízható módszer és üzembe helyezését 
követően szinte azonnal használható villamos energianyerési 
forma, ugyanakkor minden esetben célszerű figyelembe ven-
ni a helyi adottságokat és alaposan mérlegelni az előnyeit és 
hátrányait.

4. szél
 
 A szélenergia alternatív módja a villamos energia előál-

lításnak, de telepítési költsége napjainkban még jelentős. A 
szélenergiát már generációk óta használják. Vannak kis telje-
sítményű szélturbinák, amelyek az elektromos hálózatoktól 
távoli, mezőgazdasági területeken, hagyományos eszközö-
ket üzemeltetnek. De vannak olyan új generációs, modern 
turbinák is, amelyek már nem közvetlenül működtetnek be-
rendezéseket, hanem egy tároló rendszerbe termelik az ára-
mot és azt, az igények szerint, a szükségleteknek megfelelő-
en használják fel. Napjainkban a szélturbinák teljesítménye 
kb. 400 watt-tól 1-3 megawattig terjed. 

A szélturbina vízszintes, vagy függőleges tengely mentén 
forogva nyeri ki a telepítési területen mozgó légáramlatok 
energiáját. A helyi aerodinamikai modellezést követően ha-
tározzák meg az optimális toronymagasságot, az ellenőrzési, 
biztonsági rendszert, a lapátok számát és a penge alakját. 

A hagyományos vízszintes tengelyű turbinák három ösz-
szetevőből, a forgórészből, a generátorból és a strukturális 
kiszolgáló berendezésekből állnak. A szélenergia kapacitás 
technikai potenciálját alapvetően befolyásolja a telepítési te-
rület széljárása, illetve szélerőssége. A szélerőmű létesítésre 
tervezett területnek számos követelménynek kell megfelel-
nie, amelyek közül a legfontosabb a szélenergia-potenciál, 
de figyelembe kell venni az elektromos hálózati visszatöltési 
lehetőségeket, ugyanúgy, mint a környezeti és természeti ér-
tékek megőrzését. Míg a hegyvidéki, széljárta területek ked-
vezőek, az alföldi régió, így Újszilvás térsége kevésbé kínál 
kedvező feltételeket szélerőmű létesítésére.

A 400 wattos generátorral szerelt szélturbinák általában 
lakossági célokra használható eszközök, a kis, vidéki gazda-
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ságokban használatosak. A nagy turbinák már kereskedelmi 
mennyiségű villamos energiatermelésre alkalmasak, álta-
lában állítható szárnyú, háromlapátos kivitelben készülnek 
és számítógép-vezérlésű motorokkal működnek. Ezek a be-

rendezések nagy csúcs-
sebességgel, akár 320 
km/h sebességgel is fo-
roghatnak és magas ha-
tásfokon, alacsony for-
gatónyomatékkal, kiváló 
megbízhatósággal üze-
melnek. A szélturbina 
lapátok általában fehér 
színűek és 20-40 méter 
hosszúak.

Az egyik fő érv a 
szélenergia mellett az, 

hogy kimeríthetetlen megújuló energiaforrás. A szélerőmű 
nem termel semmilyen mérgező anyagot, nem bocsájt ki 
széndioxidot, vagy egyéb légszennyező elemet, így ezt tiszta 
energiatermelő rendszerként tarthatjuk számon. A szélturbi-
nák a jelentős telepítési költségük miatt azonban hosszú idő 
alatt térülnek meg.

5. Geotermikus hő

A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó 
energia. A Föld belsejében lefelé haladva a hőmérséklet kilo-
méterenként átlagosan 30 °C-kal emelkedik. Hazánkban ez 
az érték 50 °C. 

A geotermikus energia döntően a Föld belsejében zajló 
radioaktív bomlás révén folyamatosan képződik. 

Magyarországon a geotermikus energia termálvíz for-
májában történő kitermelésére adódik különleges lehetőség, 

mivel a kedvező geotermikus gradiens mellett a Pannon-
medence nagy részén, általában mintegy 800-1200 méter 
mélységben kiváló vízadó rétegek találhatók, amelyekből 
nagy mennyiségű mintegy 45-80°C-os termálvíz, illetve hő 
termelhető ki. A termálvíz fűtésre, valamint gyógyászati, 
(gyógyfürdő-balneológia) célra egyaránt használható. 

Hőszivattyú rásegítésével a lényegesen kisebb hőmér-
sékletű rétegvizek (sőt akár a talajvíz vagy parti szűrésű víz) 
hőenergiája is gazdaságosan kinyerhető és szintén használ-
ható fűtésre. Az elmúlt 10 évben egyre inkább elterjedteb-
bé váltak a fűtésre és hűtésre is alkalmas, a felső 100 mé-
teren belüli rétegek hőenergiáját hasznosító talajszondás 
(földhőszondás) hőszivattyús fűtési rendszerek, amelyek 
családi házak, társasházak, akár nagyobb épületek gazdasá-
gos fűtésére is alkalmasak.

Újszilváson kiváló adottságok találhatóak a geotermikus 
hő kihasználására. A községben 2010-ben megvalósult geo-
termikus energiát hasznosító hőszivattyús fűtési rendszer – 
országosan is egyedülálló módon – a település közintézmé-
nyeinek fűtésén túl a település ivóvízellátását is szolgálja. A 
fűtés során tehát a lehűlt víz jelentős része ivóvízként hasz-
nosul és csak minimális mennyiség kerül visszasajtolásra.

Kézimunka szakkör indul Újszilváson

Felhívjuk a kézimunkázni (hímezni, horgolni, kötni) tudó 
és megtanulni akaró Hölgyek figyelmét, hogy 2014. nov-
emberétől kézimunka szakkör indul az újszilvási Faluház-
ban. 
Várjuk azokat a kicsiket, nagyokat, lányokat, asszonyo-
kat, akik  szeretnék megismertetni és akik  szeretnének 
megismerkedni a kézimunka tudományával és ezáltal 
szebbé, tartalmasabbá tenni a téli estéket.

Első foglalkozásunkat megbeszélés céljából 2014. nov-
ember 5-én (szerdán) 17.00 órakor tartjuk a Faluháza Kis-
termében, melyre minden kedves érdeklődőt és jelentke-
zőt szeretettel várunk!  

a szakkör teljesen ingyenes!

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

Magó Eszter 30 / 284-5566
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Hírek, információk:

- Intézményünk a 2014 / 2015. nevelési évben a mai álla-
pot szerint 83 kisgyermek nevelését látja el, ami azt jelenti, 
hogy az engedélyezett létszám 83%-a kihasznált. 

- Idén 21 kiscsoportos korú gyermek kezdte el első óvo-
dai évét nálunk. 

- Sajátos nevelési igényű gyermekeink száma 1 fő.
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küz-

dő gyerekek száma 2 fő
- A 2014/2015. nevelési évtől az Óvodai Szülői Szerve-

zet elnöki feladatait ismét Tóthné Sallai Viktória látja el.

Ezúttal is szeretném kiemelni és megköszönni mindazok-
nak a támogatását, akik megkönnyítik óvodánk mindennapi 
életét. Köszönöm az Újszilvási Széchenyi Alapítvány kép-
viseletében Gergely Szilviának az alapítvány segítő hozzá-

állását, Szollár Tamásnak és családjának valamint a sok-sok 
kedves szülőknek a támogatásukat, erősítésüket, amiket az 
utóbbi hónapokban kaptunk Tőlük. 

Köszönjük Bolyhos Zoltánnak és családjának a nagylelkű se-
gítségét, felajánlását; köszönjük Farkas Imre bácsinak a láda-
szám szállított barackot, a nekünk termelt tököket; Tóth Csa-
ba családjának az almát, a Zombori családnak és Korpácsi 
Józsefnek a csodás délelőttöt, Magó Eszternek, Újszászi Ro-
záliának, Vásár Ferencnek, Miskolczi Lórántnak, Gál Tün-
dének és Antal Viktóriának, Pap Erzsébetnek valamennyi 
segítségét. 

Ádám Józsefnek az Intézményi Bozsik program megisme-
résében nyújtott figyelmét. Köszönjük a Községi Konyha és 
a Hivatal valamennyi dolgozójának az áldozatos munkáját, 
mellyel szinte minden nap segítenek bennünket. 

Végül köszönjük Újszilvás Község Önkormányzatának a za-
vartalan fenntartás biztosítását.

    Pákozdi Tiborné

Köszönetnyilvánítás:

Itt van az ősz, itt van újra….

Szeptember….  Sok iskolás, óvodás gyermek lepte el 
az utcákat. Kíváncsiságtól csillogó szemekkel lépkednek 
reggelente, milyen újdonságot tartogat számukra az aktuális 
nap. 

Óvodánk újra megtelt élettel. Jókedvű, vidám gyermek-
zsivaj hallatszik a folyosókon, csoportokban. A gyermekek 
örömmel fogadták egymást, a felnőtteket. Vidám története-
ket mesélnek, kivel mi történt a nyáron.  Jó hallgatni őket. 
Sokan elmondják mit segítettek otthon, mert meg kell tölte-
ni a kamrát…. Bizony-bizony…. Elérkezett az ősz… 

Beszélgettünk a betakarításról, verseket, mondókákat, 
dalokat tanultunk. Akik idejártak már, emlékeztek a tavalyi 

jól sikerült mulatságunkra. Várták, nagyon várták… 

Szeptember 15.-én tartottuk idén, az immár hagyomány-
nyá vált szüreti mulattságunkat.  Reggel, még ködös, rejtel-
mes idő volt. Izgultunk, hogy süssön a nap….  Szerencsénk 
volt, mert az egész heti rossz idő ellenére…, csütörtökön szé-
pen ragyogott ránk a nap, csodálatos idő volt. A gyermekek 
tízórai után már izgatottan bújtak a cipőjükbe, várták, hogy 
milyen izgalmas feladatok elé nézhetnek…. 

Az udvaron először beszélgettünk arról, hogy miért is 
gyűlt össze most mindenki, mire készülünk… Minden cso-
port megmutathatta a többieknek, hogy mit tanultak. Majd 
elkezdődött a mulatság.  Szabadon választhattak kedvük sze-
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rint a játékok között. Népi játékokkal készültünk számukra, 
amit nagyon élveztek. Ilyenek voltak pl.: karikadobás, diótö-
rés, százlábú, horgászat, kancsótöltő verseny, stb….. 

A gyerkőcök a népi fajátékokkal játszva nem csak jól 
érezték magukat, hanem ezek használatával megismerkedve 
feleleveníthették a gazdag hagyományú, régi magyar játéko-
kat, a nagyszüleik hagyatékát.

A nap fő eseménye a must készítése volt, melynél a gyer-
mekek Újszászi Rózsika néni gondoskodó figyelme mellett 
sajátíthatták el a préselés műveletét, a Rózsika néni és Édes-
anyja által részünkre bocsájtott sutuval.  

EZÚTON IS HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK A  GYERME-
KEK ÉS MAGUNK NEVÉBEN!

A nap végül is jól zárult, a gyermekek nagyon jól érez-
ték magukat, rengeteget játszottak, ettek-ittak, mulattak. Na-
gyon szépen köszönjük a szülőknek is az általuk behozott 
gyümölcsöket, csemegéket, üdítőket…..

    Dézsiné Szűcs Szabina 
óvónő

BÁLI KEDVCSINÁLÓ

Szeretettel várjuk Önöket! Nemes ügyért, egy kellemes 
estére egy igazi közösség szervezésében, közreműködésé-
vel!

Bálunk, a Széchenyi Alapítvány, önkéntes támogatóink, 
az Újszilvási Kerekerdő Óvoda és a Faluháza Munkatársai, 
Óvodánk Szülői Szervezetének lelkes tagjai, Újszilvási kö-

zépiskolai diákok, valamint Újszilvás Község konyhájának 
Kedves Dolgozói segítségével valósul meg!

Jöjjenek el! Célunk, Óvodánk udvarának építése, szépítése!

Legyenek Önök is részesei!

Kedves Érdeklődők!



14

A bál meghívóját Kenderes Kitti óvónő rajzolta és az óvónők színezték ki.
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Olyan világban élünk, hogy egyre fontosabb felhívni a 
figyelmet már egész kis korban az egészséges életmódra. 
Sajnos tanulóinknál is jelentkeznek a helytelen táplálkozás-
ból, a mozgásszegény életmódból és a rossz minőségű élel-
miszerek fogyasztásából eredő megbetegedések. Egyre több 
allergiás és túlsúlyos kisgyermek van.  Ezért idén is megszer-
veztük Egészségvédelmi napunkat október 15-én.

Igyekeztünk a nap folyamán olyan programokat biztosí-
tani, amelyek példát mutatnak egy egészségesebb életmód-
hoz.  Bemelegítő tornával kezdtünk, majd egy rövidfilmet 
tekinthettek meg a diákok az egészséges táplálkozásról és a 
gyógynövényekről.

Ezt követően közösen elfogyasztottuk a tízórait, amihez 
rengeteg zöldséget és gyümölcsöt tálaltak a szülők. 

Eközben megérkeztek vendégeink, akik között vannak, 
már „hazajáró” kedves ismerősök és vannak új előadók, aki-
ket mindig nagy izgalommal várunk.

Az első évfolyamba Dr. Altsach Rita gyermekorvos ér-
kezett, és az egészségmegőrzésről beszélgetett a nebulókkal. 
Személyes kisugárzása minden gyermekben bizalmat és sze-
retetet ébreszt, ezért egy nagyon jó hangulatú tartalmas órát 
tölthettek el együtt. A szájápolásról és az ép fogazat meg-
őrzéséről tartott előadást Feldman Júlia szakasszisztens. Irá-
nyításával fogat mostak a gyerekek és elsajátították a helyes 
mozdulatokat.  Ceglédről a Vakok és Gyengénlátók Egyesü-
letéből négy vendégünk érkezett, elmaradhatatlan segítőjük-
kel, Suzyval a vakvezető kutyával.

Általuk átérezhetjük a vakok nehéz élethelyzeteit és meg-
tanulhatjuk, hogyan lehetünk hatékony segítőik, ha arra ke-
rül a sor. A negyedik évfolyamosaink az elsősegélynyújtás 
„alapjait” sajátíthatták el a tápiószelei mentőállomásról ér-
kező Győrffi Istvántól.

A bemutató alatt a diákok nagyon szívesen vállalták mind 

Iskolánk eseményeit folyamatosan nyomon követhetik a: www.facebook.com/reformatusaltalanosiskola.ujszilvasi oldalon.

Középpontban az egészség
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a sérült mind az ápoló szerepét, sőt a nap további részében 
büszkén viselték kötéseiket. Dr. Homoki Ildikó abonyi gyer-
mekorvos az ötödik évfolyamnak az egészséges táplálko-
zásról és az egészséges táplálékokról beszélt és kiemelten 
foglalkozott a megfelelő mennyiségű pihenés fontosságával. 
Szomorú tény, hogy sok diákunk késő éjszakáig marad ébren 
és kialvatlanul érkezik másnap iskolába. A hatodikosokhoz 
Ceglédről Farsangné Bartus Mónika kerekesszékes előadó 
érkezett. A gyerekeknek arról beszélt, hogyan lehet legyűr-
ni azokat a mindennapi akadályokat, amik a kerekesszékes 
életből adódnak, hogyan lehet főzni, bevásárolni, gyerekeket 
nevelni. Milyen extra gondot jelent egy hivatalba, orvoshoz 
vagy akár szülői értekezletre való el illetve bejutás.  A ma-
gával hozott plusz tolószéket mindenki kipróbálhatta és egy 
rögtönzött versenyen az ügyességüket is tesztelhették. Diete-
tikus vendégeink a hetedikes tanulóknak idén is megmérték 
a vérnyomását, a vércukorszintjét kiszámolták a testtömeg 
indexét és hasznos tanácsokkal látták el őket. Elmondták a 
gyerekeknek a rendszeres szűrővizsgálatok szerepét, jelen-
tőségét. Sajnos idén is több tanulónál találtak magas vércu-
korszintet és magas vérnyomást. Az ő szüleiket írásban érte-
sítettük, hogy a szükséges további intézkedéseket mielőbb 
megtehessék gyermekük egészsége érdekében. Bűnmegelő-
zési és drogprevenciós témában a ceglédi Rendőrkapitány-
ságról kaptunk segítséget. Nyolcadikosaink megdöbbentő 

tényeket hallhattak a tinédzserek kábítószerfogyasztásáról, a 
velejáró bűncselekményekről és lesújtó kisfilmet nézhettünk 
meg egy fiatal drogfüggő fiúról.

A napot egy mozgalmas sport vetélkedővel zártuk, érde-
kes és vicces feladatokkal.

Bízunk benne, hogy mindenki -diákok, tanárok, vendé-
gek egyaránt- jól érezte magát és sok kedves emléket, izgal-
mas élményt őriz az idei egészségvédelmi napról. 

Molnárné Szabó Szilvia

Szavalóverseny

Október 16-án iskolánk 20 tanulója Tápiószőlősön, az 
iskola minden évben megrendezésre kerülő Halesz szavaló-
versenyén vett részt. 

A megmérettetésen több intézmény képviseltette magát. 
Voltak versmondók Cegléd több iskolájából, Tápiószeléről, 
Farmosról, Tápiószőlősről valamint Újszilvásról. Egy rend-
kívül kellemes, jó hangulatú délutánt szereztek nekünk a 
kis művészek színvonalas, gyönyörű szavalataikkal. A mi 
diákjaink is bizonyították rátermettségüket, hiszen nagyon 

szép eredményeket értek el. A másodikosok korcsoportjában 
Labancz Lilla harmadik helyezett lett. Szintén bronzérmet 
vihetett haza a negyedikes Simon Adél. A felsőseink közül 
ketten is a dobogó legfelső fokára állhattak, Grünberger Gá-
bor és Balasa István.

Gratulálunk nekik és köszönjük a szép szereplést.

Gazsiné Nagy Tünde
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Intézményünk lakóival idén október 4-én ünnepeltük az 
Idősek Napját. 

Józsa József ismét nagy örömet okozott gondozottaink-
nak. Miután átadta a Sipos Karcsi bácsinak hozott, virággal 
díszített, a segéd hajtónak kijáró kalapot, útnak indultak. 

Ezúttal Józsi igazi meglepetéssel készült. Az Újszilvás 
határában lévő Bagolyvár Birtokot vették célba, ahol a tu-
lajdonos Őszi József terített asztallal, szeretettel várta őket. 
Ezúton is szeretnénk neki kifejezni hálánkat és köszönetet 
mondani azért, hogy önzetlenül segített az Újszilvási Idősek 
Otthona lakóinak egy feledhetetlen délelőttöt szerezve szá-
mukra szívélyes vendéglátásával.

Akik nem fértek fel a lovas kocsira, de kedvük volt ki-
rándulni, őket Molnár László, egyik gondozónőnk férje szál-
lította ki autójával, hogy ne maradjanak le az élményről. 

Az idősek napi kiruccanást minden évben izgatottan vár-
ják már gondozottaink, hisz nagy öröm számukra minden 

változás, ami megpezsdíti kicsit a mindennapokat. Az oda 
és visszavezető úton hangosan énekelték kedvenc nótáikat. 
Annak ellenére, hogy az idő kissé szomorkás volt feledhe-
tetlen élménnyel lettek gazdagabbak. A hagyományokhoz 
híven idén sem maradhatott el a bográcsban készülő marha-
pörkölt sem, ami ezúttal is igen finomra sikeredett. Községi 
konyhánk dolgozói gondoskodtak a meglepetésről is, hiszen 
hatalmas csokoládétortát sütöttek az alkalomra. 

Október 1-én délelőtt Óvodánk nagycsoportosai, Dézsiné 
Szűcs Szabina óvónő felkészítésével gyönyörű verscsokor-
ral, énekkel érzékenyítettel el lakóinkat, majd a gyerekek át-
adták a saját készítésű süteményeiket is az időseknek. 

Az ünnepségre ellátogattak 
községünk vezetői is, ahol a Pol-
gármester Úr személyesen mondott 
köszöntőt az Idősek Napja alkal-
mából és adta át a Község ajándé-
kát gondozottainknak.

    
Pákozdi Tiborné
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HÍREK     INFORMÁCIÓK

Megindult az ingyenes házilagos csatorna bekötés 
településünkön!

A szennyvízcsatorna beruházásban a közelmúltban meg-
változott támogatási arányok miatt képződött céltartalékból 
lehetővé vált, hogy a Víziközmű-társulat (a tájékoztató szó-
rólapon előzetesen meghirdetett feltételek szerinti) tagjainál 
díjmentesen megépülhet az ingatlanon belül a hálózatra rá-
kötést lehetővé tevő csatornaszakasz, a házi bekötés.

Településünkön a kivitelezést az ÚJKOM Kft. végzi az 
újszilvási tagok számára, teljes körűen, műszakilag szabá-
lyosan és díjmentesen. Ezzel Önkormányzatunk 6 hónapon 
keresztül foglalkoztatást nyújt, több mint 10 újszilvási mun-
kavállaló részére. 

ÚJKOM KFT.

KMB Hírek 

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

Az idei év kezdete óta továbbra is folytatódik a térségün-
ket érintő 19. megyés fokozott ellenőrzés, melynek keretein 
belül a napi visszatérő rendőri jelenlétet továbbra is biztosít-
juk a község illetékességi területén.

A fokozott ellenőrzések elsődleges célja a lakosságot leg-
jobban irritáló, főleg vagyon elleni bűncselekmények vissza-
szorítása, valamint a térségen áthaladó gépjármű forgalom 
szűrése a fenti okra tekintettel.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi évben 
regisztrált alacsony bűnügyi szám az idei évben sem nőtt, az 
a tavalyihoz képest is ez idáig csökkenő tendenciát mutat.

Ez köszönhető az Önök segítő közreműködésének, tájé-
koztatásának, melyet ezúton ismételten meg szeretnék kö-
szönni.

A rendőrségi statisztikát elemezve megállapítható, hogy 
a jó együttműködésnek, gyors reagálásnak köszönhetően a 
lakosságot érintő vagyon elleni bűncselekmények száma a 
lakosság létszámához képest elenyésző, az az elmúlt három 
évhez képest folyamatos csökkenést mutat.

Ehhez hozzájárult, hogy minden esetben törekedtünk a 
késedelmet nem tűrő azonnalos rendőri intézkedések foga-
natosítására, melynek szinte minden esetben az elkövetők 
tettenérésére, elfogására, valamint velük szemben gyorsított 
eljárás megindítására került sor.

A továbbiakban tájékoztatnám a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az Újszilvási Polgárőr szövetség, valamint az Önkor-
mányzat együttműködése során lehetővé vált a község il-
letékességi területén térfigyelő kamera rendszer kiépítése, 
melynek célja a vagyon elleni bűncselekmények számának 
további visszaszorítása, és az eredményes rendőri munka 
elősegítése.
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Engedjék meg, hogy pár tanáccsal forduljak Önökhöz:

A téli időszakra tekintettel kérem Önöket, hogy a bal-
esetek megelőzése érdekében készítsék fel gépjárműveiket 
a fagyos, csúszós útviszonyoknak megfelelően, különös te-
kintettel a gumiabroncs, fékberendezés, és helyzetjelző te-
kintetében.

Amennyiben rossz látási viszonyok mellett, esti órákban 
kerékpárral közlekednek, úgy a világító test (LÁMPA), fény-
visszaverő felület (UV mellény) viselése az Önök érdeke, 
tekintettel arra, hogy ezen eszközök használatával láthatóvá 
válnak a közlekedésben résztvevő többi személy számára.

A téli időszakban amennyiben fát vásárolnak, és a fát 
nem a megszokott személytől, hanem olcsóbban más telepü-
lésekről rendelik, kérem Önöket, hogy feltétlenül mázsáltas-
sák le, és kérjenek helyesen kitöltött szállítólevelet, melyet 
a fuvarozó aláírásával ellenjegyez. Ez azért fontos, mert az 
olcsó mázsa árak mögött sokszor jóval kisebb kiszállított 
mennyiség áll, és ezen elkövetők az Önök jóhiszeműségét 
használják ki.

Ha megfogadják ezen tanácsaimat megelőzzük, hogy 
Önökből balesetben részes, vagy csalás során sértett váljék.

Végezetül meg szeretném köszönni Árva István polgár-
őr vezetőnek, és valamennyi polgárőrnek, valamint a mező-
őrségnek az áldozatkész, segítő munkáját, melynek során 

közös szolgálatunk óta minden a falut érintő rendezvényen 
derekasan helytálltak, segítették saját, valamint kollegáim 
munkáját.

A közös szolgálatok, azok alkalmával végrehajtott elfo-
gások, felderítések során, valamint a jó információáramlás-
nak is köszönhetően mindkét testület tagjaival csapatmunká-
ban jól, és eredményesen végezzük munkánkat. Remélem, 
hogy az elmúlt három év során Önök is azt tapasztalták, 
hogy csapatmunkában, közösen Önökkel együtt, Önökért 
dolgozunk!

Bízva a lakosság további segítő közreműködésében:

Kégli Norbert r. törzsőrmester 
Elérhetőségem: 06 20/ 489-6714 

KMB iroda: 2768 Újszilvás, Szent István utca 4 szám 
(Faluháza)

A HAJT-A Csapat Egyesület hírei

Tisztelt Ügyfeleink!

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) 
MvM rendelete alapján több támogatási jogcímnél módosul-
tak a határidők!

térségünk ügyfeleit érintő legfontosabb változások a 
következők: 

 - A LEADER TK3-as pályáztatást szabályozó 
35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása alapján a fejlesz-
téseket 2015. március 31-ig kell megvalósítani és kifizetési 
kérelem legkésőbb 2015. május 31. napjáig nyújtható be.

 - A turisztikai pályázatokkal kapcsolatos 104/2013. 
(XI.14.) VM rendelet módosítása alapján az ügyfél a támo-
gatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köte-

les a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámol-
ható kiadásnak nem minősülő nettó elszámolható kiadások 
legalább 10%-ára vonatkozóan (első) kifizetési kérelmet 
benyújtani. A fejlesztéseket 2015. március 31-ig meg kell 
valósítani. Az utolsó kifizetési kérelmet a pályázat megva-
lósítását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. május 
31-ig kell benyújtani.

A módosító rendelet elérhető a következő linken:

http://www.umvp.eu/sites/default/files/mk14126.pdf  

Tisztelt Ügyfeleink!

Hivatalosan is átadták a Tápiószelén kialakított Civil 
Szolgáltató Központot. A 2014. október 7-én tartott projekt-
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átadó ünnepségen avatóbeszédet mondott, majd az épületet 
átadta Czerván György, a Földművelésügyi Minisztérium 
agrárgazdaságért felelős államtitkára, Nagykáta térségének 
országgyűlési képviselője, Pogácsás Tibor, a Belügyminisz-
térium önkormányzati államtitkára, Monor térségének or-
szággyűlési képviselője és Csepreghy Nándor, a Miniszterel-
nökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes 
államtitkára. Az eseményt megtisztelték a HAJT-A Csapat 
Egyesület tagjainak képviselői, így az egyesület települései-
nek polgármesterei, civil képviselői, vállalkozói.

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület

 munkaszervezet vezető

  A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezetének
 ügyfélfogadási rendje:

 Hétfő  8°° - 1200  123° - 183°

 Kedd  8°° - 1200 123° - 163°

 Szerda  8°° - 1200 123° - 163°

 Csütörtök  8°° - 1200 123° - 163°

 Péntek  8°° - 1200 123° - 163°

Irodai elérhetőségek:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.

Telefon: 06-53-583-550
Telefax: 06-53-383-010

E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu

Sport Egyesületi tájékoztató

Egy hónapos felkészülés után augusztus végén meg-
kezdődött a 2014-15-ös Megye III-as bajnokság 14 csapat 
részvételével. A múlt évi bronzérem után sajnos nem úgy 
szerepel a csapat, mint az elvárható lenne, de remélhetőleg 
elindulunk fölfelé a tabellán. Az utóbbi két mérkőzés ered-
ménye: Újszilvás-Farmos 1:0 , Újszilvás-Mende 7:1 bíztató 
folytatást ígérnek.
Az okokról néhány mondatban:

Munkahelyi és egyéb elfoglaltságok miatt gyenge az 
edzések látogatottsága, mintegy 30-40 % és a mérkőzése-
ken is sok a hiányzó, ami rányomja az eredményességre a 
bélyegét. A csapat összetétele az igazolásokkal nem erősö-
dött és sérülés miatt 3 játékosra nem számíthatunk tartósan. 
Krónikus csatárhiányban szenvedünk, ami miatt sok mérkő-
zést egy góllal veszítettünk el. Részletes szakmai értékelé-
sét edzőnk az idény végén, a decemberi Krónikásban fogja 
leírni.

Szeptember 1-vel elkezdődött az utánpótlás képzés mint-
egy 50 igazolt gyermek részvételével. A felkészítés náluk 
korcsoportonként történik. A 7-9-11 éveseknek Hétfőn és 
Csütörtökön 16.30-tól a focipályán tartom az edzéseket. A 
13-14 éves korosztály Miskolczi Lóránt vezetésével Keddi 
és Pénteki napokon 16.30-tól tartja a foglalkozásokat.

Szeptember közepén elkezdődtek az utánpótlás csapatok 
bajnokságai is. 6 település részvételével minden hétvégén 
részt veszünk a Bozsik tornákon a 7-9-11 és 13 évesekkel. 

Indult utánpótlás csapatunk az U-14-es ¾ pályás baj-

nokságban, ahol a gyerekek heti rendszerességgel játsszák 
a mérkőzéseket.

Neveztük fiataljainkat az U-21-es kispályás bajnokságba, 
ahol több csapat részvételével, torna rendszerben játsszák 
a meccseket. Ez jó lehetőség a meccs rutin megszerzésére 
azon játékosok számára, akik még nem szerepelnek a felnőtt 
csapatban.

Az idegenbeli mérkőzésekre a csapatok utazását az Ön-
kormányzat két kisbuszával és néhány szülő személygépko-
csis segítségével bonyolítjuk, amit ezúton szeretnénk meg-
köszönni nekik.

A Bozsik tornák 4 településen zajlanak, Nagykátán, 
Tápiószentmártonban, Tápiószecsőn és Újszilváson. Az 
újszilvási két tornán összesen 250 gyermek vett részt nagy 
sikerrel. 
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Ezúton szeretném megköszönni 3 újszilvási vállalko-
zásnak, hogy már második alkalommal támogatták egyesü-
letünket, abban, hogy minden gyermek és edző kapott egy 
szendvicset a torna nagyszünetében. Ez a három vállalkozás 
az Aranykemence Pékség, a Szilváshús Kft. és az Adams 
Family Bt. volt, amelyek biztosították az alapanyagokat a 
szendvicsek elkészítéséhez.

Egyesületünk célul tűzte ki, hogy a felnőtt csapat után az 
utánpótlás csapatok is kapjanak tréningruhát, hogy az utazá-
sok alkalmával egységesen jelenjenek meg a mérkőzéseken 
és a tornákon. Ehhez a kezdeményezésünkhöz támogatóként 
segítséget kaptunk a Bolyhos és Fia Bt-től, akik 150.000 Ft-
tal támogatták az utánpótlás csapatainkat, amiből az U-13-as 
csapatunknak 13 db tréningruhát, az U-11-es csapatunknak 
13 db széldzsekit, lábszárvédőket és megkülönböztető mel-
lényeket vásároltunk. Köszönjük nekik, hogy hozzájárultak 
utánpótlás csapataink egységes megjelenéséhez és elősegí-
tették gyerekeink kötődését a csapatukhoz. 

folyamatban lévő beruházásainkról…

A napokban fejeződik be Leader pályázat segítségével 
3,1 millió Ft értékben a pálya világításkorszerűsítése, amivel 
lehetőség nyílik az egész pálya megvilágítására.

Elkészült a pálya automata öntözőrendszere, amit a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetségtől elnyert pályázat segítségével 
valósítottunk meg 4 millió Ft összegből.

Elnyert pályázataink:

A 2014-15-ös bajnoki évre a Magyar Labdarúgó Szövet-
séghez beadott pályázatainkból a következő projektek nyer-
tek támogatást.

Sportpálya felújítása:     2.752.500 Ft
Kerítés felújítása és építése:    2.030.998 Ft
Tömörítő henger beszerzése:    1.089.683 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok:     1.387.461 Ft
Napelemek felszerelése:  11.165.989 Ft
   összesen: 18.426.631 Ft

Ezek a beruházások a helyi vállalkozások társasági adó-
jából valósulhatnak meg.

Sportegyesületünk együttműködési megállapodásokat 
köt a vállalkozásokkal, ezáltal a társasági adójukból történ-
nek településünkön a sportfejlesztések. A decemberi Króni-
kásban tételesen tájékoztatom Önöket a támogatások össze-
géről. Nagyon köszönjük ezen vállalkozások felajánlását, 
név szerint: Aranyablak Kft., Altoterra Kft., Bolyhos és Fia 
Bt., Jansik és FIA Kft., Szilváshús Kft., Kiss Pál vállalkozó 
és Tóth László vállalkozó és a tápiószőlősi Ferzol Kft-nek.

Hozzájárultak még egyesületünk működéséhez és beru-
házásainkhoz a következő vállalkozások: az Altoterra Kft. 
305.000 Ft-tal a lelátó hátsó fedése és a kispadok felújításá-
hoz, a Bolyhos és Fia Bt. az utánpótlás eszközbeszerzéséhez 
150.000 Ft-tal, a Jansik és FIA Kft. 100.000 Ft-tal a felnőtt 
csapat eszközbeszerzéséhez, az Aranyablak Kft. 50.000 Ft-
tal a működésünkhöz. A Sa-Ga-Ro Kft. fémipari munkála-
tokat végzett, a Larix-co Bt. pedig asztalos munkákkal segí-
tett bennünket, köszönet érte. És természetesen köszönet az 
Önkormányzatnak, aki a működési költségeink nagy részét 
és a fejlesztések önerejét biztosítja egyesületünk számára. A 
támogató vállalkozásoknak lehetőséget biztosítunk, hogy a 
sportpályán elhelyezzék logóikat. 

Ebben a szezonban az Óvoda és az Iskola is bekapcsoló-
dik az intézményi Bozsik Programba, ami nagyban elősegíti, 
hogy azok a gyerekek, akik nem járnak az egyesületi edzé-
sekre, bekapcsolódjanak a rendszeres képzésbe és a későbbi-
ek során csatlakozhatnak az egyesületi programokhoz.

Bizonyára sokan értesültek róla, hogy a Sportcentrumban 
működik a kondicionáló és fitnessz terem, de a még széle-
sebb megismerés érdekében November 8-án nyílt napot tar-
tunk. Erről és egyéb programjainkról plakátjainkon, a Sport 
Egyesület facebook oldalán értesülhetnek.

Azért a sikertelen szereplés ellenére várjuk szurkolóink 
és a B-közép biztatását a felnőtt csapatunk mérkőzésein, 
hogy mielőbb elkezdjük a bajnokságban a felzárkózást.

Hajrá Újszilvás!

Végül ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Újszil-
vási Választópolgároknak, akik vették a fáradtságot és Ok-
tóber 12-én szavazatukkal vélemény formában döntöttek 
Újszilvás következő 5 éves ciklusának polgármesteréről és 
képviselő-testületének összetételéről. 

Külön köszönöm magam és megválasztott képviselő tár-
saim nevében, hogy bizalmat szavaztak munkánk folytatásá-
hoz Újszilvás további töretlen fejlődése érdekében.

Tisztelettel:
Ádám József 

Újszilvás KSE elnök
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Falunap
Az idei évben is nagy előkészületek előzték meg tele-

pülésünk fennállásának 64. évfordulóját ünneplő Falunapun-
kat, melyre nagy örömünkre rengetegen voltak kíváncsiak…
megérte a sok belefektetett munka.

Már a délelőtti órákban megtelt a vásártér gyermekzsi-
vajjal, főzősök jókedvéről árulkodó nevetésekkel, a focizók 
szurkolóinak kiáltásaival.

Reggel 9 óra tájt, szinte már minden bográcsban rotyogott 
az étel, pontosan 15 főzőcsapat nevezett a főzőversenybe. 
Baráti társaságok, klubok, munkahelyi kollektívák mérettet-
ték meg gasztro tudásukat. Végül nagyon szoros versenyben 
a Kék Fakanál csapat étele bizonyult a legfinomabbnak. A 
legtöbb adagot az Óvoda Konyha munkatársai készítették, 
melyet ezúton is köszönünk. Összesen 400 adag babgulyást 
főztek, melyből bárki fogyaszthatott.

A Szilvás Süteményversenyre elképesztő számú, össze-
sen 26 süti került nevezésre, ezek közül még nehezebb volt 

a legfinomabbat kiválasztani. Nem is lehetett nagyon igazsá-
got tenni, hiszen kinek ez-kinek az ízlett jobban. A legtöbb 
pontot kapó finomság végül Juhász Mihályné süteménye lett 
és így ő vihette el az I. helyezettnek járó díjat.
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Ez idő alatt a focisták sem ücsörögtek, keményen küzdöt-
tek a kispályás foci I. helyéért. A mérkőzések végére Pákozdi 
Tibor vezetésével a PáKo csapat lőtte a legtöbb gólt és került 
a dobogó felső fokára.

Ebéd után a Vadásztársaság jóvoltából solymász és ku-
tyás bemutatót nézhettek meg az érdeklődők, valamint egész 
nap meg lehetett tekinteni a Társaság sátra mellett elhelye-
zett látványos trófeákat.

Meghirdettük falunapi versenyeinket is, melyek remek 
szórakozásnak bizonyultak. Levonva a következtetést: Jövő-
re kibővítjük a repertoárunkat!

Délután megkezdődtek a színpadi programjaink, helyi és 
környékbeli fellépők közreműködésével. Sztárvendégünk az 
Animal Cannibals és Mohamed Fatima volt. 

Az ingyenes ugrálóvárban, és a Szumónál egész délután 
állt a sor. Az elme játékok kedvelői is találhattak elfoglaltsá-
got, méghozzá sakkban mérhették fel tudásukat. Nagy sikere 
volt a tűzoltó autónak és népi játszóterünknek is (nem csak a 
gyerekek körében), melynek játékait az Önkormányzat mun-
katársai találták ki, szerezték be és készítették el, melyet ez-
úton is nagyon köszönünk. 

Aki pedig még mindig nem fáradt el rendesen póni lovagol-
hatott, ha már csak ülni maradt energiája lovaskocsikázhatott 
Józsa József jóvoltából. Bár az idő kissé lehűlt az esti órák-
ban, a Tűzijáték színpompás fényei feledtették azt velünk.

A napot Discoval zártuk, ahol (a hideg ellenére) a fiatalok 
még jó pár órán át ropták a táncot.   

 

Községi Önkormányzat

Államalapítás ünnepe és átadó ünnepség Augusztus 20-án

Mint minden évben, 2014. augusztus 20-án is megren-
dezésre került Újszilváson az Államalapítás, Szent István 
ünnepe.

A kora délutáni órákban csendültek fel a Himnusz dal-
lamai az Abonyi Fúvószenekar megszólaltatásában a volt 

Jegesi Iskola udvarán, jelezvén ünnepségünk kezdetét.

Ezután Földi László országgyűlési képviselő mondott 
beszédet, melyet az Általános Iskola diákja, Csáki Zsanett 
verse és a Rozmaring Nyugdíjas Klub ünnepi műsora, majd 
az új kenyér szentelése és megszegése követett.
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Ez év augusztus 20-án két kitüntető díj átadására 
került sor.

Az oktatásban végzett kiemelkedő teljesítménye elisme-
réséül „Újszilvás Község Oktatásáért” kitüntető díjat ka-
pott Labancz Sándorné.

A köz szolgálatában végzett kiemelkedő teljesítménye 
elismeréséül „Újszilvás Község Közszolgálatáért” kitünte-
tő díjat kapott Újszászi Rozália.

 A két kitüntetettnek a Település Lakossága nevében is 
őszintén gratulálunk!

2014-ben is csatlakoztunk a Legszebb Konyhakert prog-
ramhoz. Idén összesen 14 nevező kertje mérettetett meg. Dr. 
Petrányi Csaba polgármester a verseny eredményét az ün-
nepségen hirdette ki. A verseny díjait, a hungarikum csoma-
gokat és az okleveleket Kis Miklós Zsolt Államtitkár Úr és 
Polgármester Úr adta át a helyezetteknek. 

Legszebb Konyhakert – Újszilvás

I. helyezett – Varga János

II. helyezett – Gulyás Józsefné

III. helyezett – Lesták Lászlóné

Különdíj – Gál Jánosné

Különdíj – Takó Andrásné

Minden díjazottnak és nevezőnek ezúton is gratulálunk 
és köszönjük munkáját, kertjébe fektetett fáradozását.

Augusztus 20-án került ünnepélyes átadásra a térségi 
Napfény Idősek Otthona.

Kovács Attila plébános épületáldása után, Kis Mik-
lós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Földi 
László országgyűlési képviselő, Halmi Tibor az MVH Pest 
megyei vezetője és Dr. Petrányi Csaba adta át az elkészült új 
újszilvási beruházást.

„A korszerű kialakítású Idősek Otthona lehetővé teszi, 
hogy vidám, barátságos környezetben tölthessék nyugdíjas 
éveiket az itt lakók. Ez az új beruházás is, egyfajta tisztelet 
az idősek felé.” – mondta köszöntőjében Kis Miklós Zsolt 
államtitkár.

Az ünnepélyes szalagátvágás után minden érdeklődő 
megtekinthette az új intézményt, majd az Önkormányzat 
svédasztalos fogadással vendégelt meg minden résztvevőt.

       
  Községi Önkormányzat
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Egy műves asztalos műhely és mestere

A Város-és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) - 
mint minden évben 1982. óta - 2014-ben is átadta a Podma-
niczky -díjakat. 

Az Országos Találkozónak és Szakmai Konferenciának 
idén Mezőkövesd városa adott otthont.

A díjakat minden évben az Országos Találkozó alkalmá-
val adják át mindazon magánszemélyeknek és közösségek-
nek, akik foglalkozásuktól, munkahelyi kötelezettségüktől 
függetlenül, vagy azt jelentősen túlteljesítve a legtöbbet tet-
ték épített és természeti környezetünk, kulturális örökségünk 
értékeinek védelmében.

Nagy örömmel 
újságoljuk a Tisz-
telt Lakosságnak, 
hogy településünk 
vállalkozója, Nyíri 
Sándor is eme szép 
elismerésben ré-
szesült.

Részletek Rad-
ványi György DLA 
ajánlásából:

„Ízlés és szerke-
zeti gondosság, mű-
vesség tekintetében 
napjaink építésze-
tének egyik nagy 
hiányterülete az igényes, jó minőségű egyedi nyílászárók 
készítésére alkalmas és kész épületasztalos vállalkozások 
köre. Műemléki, vagy csupán megbecsülésre érdemes, érté-
kes építésű régi épületek épületasztalos restaurálási, rekonst-
rukciós vagy felújítási munkáihoz nagyon nehéz megbízha-
tó asztalosműhelyt, minőségi gyártót találni. Eltűnőben az 
épületasztalosság egyik meghatározó vonása: a művesség. 
Kiszorította a gyártás! Kiszorult, elhalványult a művesség 
ismerete, tisztelete úgy általában, de nem a Nyíri Sándor 
asztalos mester, a vállalkozás tulajdonosának szakmai veze-
tésével működő Larix-co Bt. műhelyéből.”

„Nyíri Sándor kezében az épületasztalos szakma minden 
fogása. Ismeretei a hagyományos szerkezetektől a legújabb 
technológiákig terjednek. Azok közé a mesterek közé tarto-

zik, akikhez az építész-, a mérnöktársadalom fordulhat jó 
tanácsért. Egy egyedi feladat megoldása, trükkös kivitelének 
kidolgozása, épp olyan örömmel tölti el őt magát, műhelyét, 
mint a terv kigondolóját.

A Larix-co Bt. 1995-től működik Újszilváson. Fő 
tevékenyséi körük egyes építési korszakok építőkultúrájához 
igazodni képes műves, egyedi épületasztalos szerkezetek, el-
sősorban minőségi nyílászárók gyártása és beépítése, néhány 
darabos megrendeléstől nagyobb sorozatokig. Termékeik 
LARIX fantázia néven készülnek, 100%-ban szakképzett 
munkatársak segítségével, ÉMI minősítéssel.”

„A Larix-co Bt. 
referenciái egytől-
egyig gonddal kivi-
telezett műves, nem-
egyszer „művészi” 
munkák. Ország-
szerte számos épü-
let tanúsítja Nyíri 
Sándor szaktudását 
és műhelye mun-
kájának színvona-
lát. Mint például: 
Hungária Gyermek-
otthon homlokzati 
nyílászárói, a 14. 
századi várpalotai 
Thury-vár rekonst-

rukciója során készült külső, belső nyílászárók, Gróf Zichy 
Nándor palotája ablakainak, ajtóinak, kapujainak rekonst-
rukciója, Róth Miksa műhelyéből való színes üvegablakok 
restaurálása, a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia ablakai-
nak felújítása és mégsorolhatnánk...”

„Nyíri Sándor példa hozzáállása, komplex szemlélete, 
körültekintéssel végzett munkája, olyan bizalmat érez szak-
mai, megrendelői körben, amit csak kevesen.”

Ezúton is szívből gratulálunk Nyíri Sándornak és jó 
egészséget, további sok szakmai sikert kívánunk az elkövet-
kezendőkben is.

Községi Önkormányzat
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CEGLÉD aut. áll. (átszállás nélkül)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
5.31 , 6.56 , 8.31 , 10.31 , 12.31 , I 13.31 , 14.31 , I 15.31 , I 
15.54 , 16.31 , I 17.31 , 18.31 , I 19.31 , 20.31

CEGLÉD aut. áll. (átszállással)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
4.41 , 5.01 , 6.01 , 14.01 , 15.01 , 16.01 , 17.01 , 18.01

Szabadnapokon és munkaszüneti napokon (szombat, vasár-
nap):
5.01 , 7.01 , 9.01 , 11.01 , 13.01 , 15.01 , 17.01 , 19.01

CEGLÉD Posta:
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
5.31 , 6.56 , 8.31 , 10.31 , 12.31

FARMOS kh. (átszállás nélkül)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
4.41 , 6.46 , 14.01 , 15.01 , 16.01 , 17.01

Szabadnapokon és munkaszüneti napokon (szombat, vasár-
nap):
9.01 , 17.01

FARMOS kh. (átszállással)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
5.31 , 8.31 , 10.31 , 12.31 , 16.31 , I 19.31

NAGYKÁTA vá.
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
6.46 , 14.01 , 15.01 , 17.01

TÁPIÓSZELE vá. (átszállás nélkül)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
4.41 , 5.01 , 6.01 , 6.46 , 14.01 , 15.01 , 16.01 , 17.01 , 18.01

Szabadnapokon és munkaszüneti napokon (szombat, vasár-
nap):
5.01 , 7.01 , 9.01 , 11.01 , 13.01 , 15.01 , 17.01 , 19.01

TÁPIÓSZELE (átszállással)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
5.31 , 8.31 , 10.31 , 12.31 , 16.31 , 18.31 , I 19.31 , 20.31

TÁPIÓGYÖRGYE vá. (átszállás nélkül)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
4.07 , 5.39 , I 15.40

ABONY (átszállás nélkül)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
I 7.04

ÚJSZÁSZ (átszállás nélkül)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
I 7.04

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ újszilvási területi irodájának Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítő Szolgálata  KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉST SZERVEZ (használt játékok, mesekönyvek, ruhák, stb.)
Célja: a településen szerényebb körülmények között élő gyermekek számára is örömtelibbé válhasson a szeretet ünnepe.

Gyűjtés helye:
FALUHÁZA (Szent István u. 4.)

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Antal Viktória és Gál Tünde – családgondozók

Közeleg a Karácsonyi vásár…
Már november végétől karácsonyi vásárok garmada várja a szeretet ünnepére hangolódni vágyókat.

Az előző évekhez hasonlóan Újszilvás idén is megrendezi községi Karácsonyi vásárát, melyet december 5-6-án 15.00 
órától a Polgármesteri Hivatal és a Faluháza közötti téren tart meg. Idén is színes programok, helyi vállalkozók ter-
mékei, óvodások, iskolások és segítőik által készített kézműves termékek között válogathatnak ünnepváró, családias 

hangulatban a látogatók.

Várunk mindenkit sok szeretettel!

AUTÓBUSZ MENETREND
Újszilvás , Orvosi rendelő megállóhelytől

jelmagyarázat:
i = tanítási napokon
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CEGLÉD – BUDAPEST NYUGATI PU. (átszállás nélkül)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
3.08 , 3.28 , 3.48 , 4.08 , 4.28 , 4.48 , 5.08 , 5.13 , 5.28 , 5.48, 
6.08 , 6.13, 6.28 , 6.48 , 7.13 , 7.18 , 7.38 , 7.43 , 7.48 , 8.13, 
8.38 , 8.43 , 8.48 , 9.13, 9.43 , 9.48 , 10.13 , 10.38 , 10.43, 
10.48 , 11.13 , 11.43 , 11.48 , 12.13 , 12.38 , 12.43 , 12.48, 
13.13 , 13.43 , 13.48 , 14.13 , 14.38 , 14.43 , 14.48 , 15.13, 
15.43 , 15.48 , 16.13 , 16.38 , 16.43 , 16.48 , 17.13 , 17.43, 
17.48 , 18.13, 18.38 , 18.43 , 18.48 , 19.13 , 19.43 , 19.48, 
20.13 , 20.38 , 20.43 , 20.48, 21.13 , 21.48 , 22.18 , 22.48

Szabadnapokon és munkaszüneti napokon (szombaton és 
vasárnap):
SZ 3.08 , 3.28 , 3.48 , 4.28 , 4.48 , 5.08 , 5.13 , 5.48 , 6.08, 
6.28 , 6.48, 7.13 , 7.38, 7.43 , 7.48 , 8.13 , 8.38 , 8.43 , 8.48, 
9.13 , 9.43 , 9.48, 10.13 , 10.38 , 10.43, 10.48, 11.13 , 11.43, 
11.48 , 12.13, 12.38 , 12.43 , 12.48 ,13.13 , 13.43, 13.48, 
14.13 , 14.38, 14.43 , 14.48 , 15.13 , 15.43 , 15.48 , 16.13, 
16.38, 16.43, 16.48 ,17.13 , V 17.38 , 17.43 , 17.48 , 18.13, 
18.38 , 18.43, 18.48, 19.13 , V 19.37 , 19.43 , 19.48 , 20.13, 
20.38 , 20.43, 20.48 , 21.13 , 21.48, 22.18 , 22.48

CEGLÉD – SZOLNOK (átszállás nélkül)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
0.03 , 1.03 , 2.03 , 4.24 , 4.51 , 5.24 , 5.54 , 6.21 , 6.54 , 7.18, 
7.23 , 8.18, 8.22 , 9.18 , 9.23 , 10.18 ,10.23 , 11.18 , 11.23, 
12.18 , 12.23 , 13.18 , 13.23, 14.18 , 14.23 , 14.44 , 15.18, 
15.23 , 15.44 , 16.18 ,16.23 , 16.44 , 17.18, 17.23 , 17.44, 
18.18 , 18.23 , 18.44 , 19.18 , 19.23 , 19.44 , 20.18 , 20.23, 
21.24 ,22.24 , 23.24

Szabadnapokon és munkaszüneti napokon (szombaton és 
vasárnap):
0.03 , 1.03 , 2.03 , 4.24 , SZ 4.51 , 5.24 , 6.21 , 7.18 , 7.23 , 
8.18, 8.22, V 8.24 , 9.18, 9.23 , 10.18 , 10.23 , 10.24 , 11.18, 
11.23, 12.18, 12.23 , 13.18 , 13.23, 14.18, 14.23 , 15.18, 
15.23 , 16.18, 16.23 , 17.18 , 17.23 ,18.18 , 18.23, 18.24, 
19.18 , 19.23, 20.18 , 20.23 , SZ 20.24 , 21.24 , 22.24 , 23.24

CEGLÉD – KECSKEMÉT (átszállás nélkül)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig):
5.31 , 6.48 , 7.48 , 8.48 , 9.48 , 10.48 , 11.48 , 12.48 , 13.48, 
14.48 , 15.48 , 16.48 , 17.48 , 18.48 , 19.48 , 20.48 , 21.48

 átszállással: 6.54 , 8.22 , 10.23 , 11.48 , 12.23 , 15.44 , 18.44

Szabadnapokon és munkaszüneti napokon (szombaton és 
vasárnap):
5.31 , 6.48 , 7.48 , 8.48 , 9.48 , 10.48 , 11.48 , 12.48 , 13.48, 
14.48 , 15.48 , 16.48 , 17.48 , 18.48 , 19.48 , 20.48 , 21.48

átszállással: 6.21 , SZ 8.22 , 8.24 , 10.24 , 11.48 , 12.23, 
14.23 , 18.24

TÁPIÓGYÖRGYE-BUDAPEST KELETI PU. (átszállás 
nélkül)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig): 
3.26 , 3.56 , 4.24 , 4.44 , 5.09 , 5.29 , 5.49 , 6.09 , 6.29 , 6.49, 
7.26 , 8.26, 9.26 , 10.26 , 11.26 , 12.26 , 13.26 , 14.26 , 15.26, 
16.26 , 17.26 , 18.26, 19.31 , 20.31 , 21.40 , 22.45 

átszállással: 1.25 , 18.33 , 19.33 , 23.42

Szabadnapokon és munkaszüneti napokon (szombaton és 
vasárnap):
3.26 , 4.24 , 5.29 , 6.29 , 7.26 , 8.26 , 9.26 , 10.26 , 11.26, 
12.26 , 13.26 , 14.26 , 15.26 , 16.26 , 17.26 , 18.26 , 19.31, 
20.31 , 21.40, 22.45 

átszállással: 1.25 , 4.40 , 6.40 , 18.33 , 19.33 , 23.42

TÁPIÓGYÖRGYE-SZOLNOK (átszállás nélkül)
Munkanapokon, szabadnapokon és munkaszüneti napokon:
0.20 , 1.25 , 4.40 , 5.40 , 6.40 , 7.53 , 8.33 , 9.33 , 10.33, 
11.33 , 12.33 , 13.33 , 14.33 , 15.33 , 16.33 ,17.33 , 18.33, 
19.33 , 20.33 , 21.33 , 22.20 , 23.20

TÁPIÓSZELE-BUDAPEST KELETI (átszállás nélkül)
Munkanapokon (hétfőtől péntekig): 
3.33 , 4.03 , 4.31 , 4.51 , 5.16 , 5.36 , 5.56 , 6.16 , 6.36 , 6.56, 
7.33 , 8.33 , 9.33 , 10.33 , 11.33 , 12.33 ,13.33 , 14.33 , 15.33, 
16.33 , 17.33 , 18.33 , 19.38 , 20.38 , 21.47 , 22.52 

átszállással: 1.18 , 23.49

Szabadnapokon és munkaszüneti napokon (szombaton és 
vasárnap):
3.33 , 4.31 , 5.36 , 6.36 , 7.33 , 8.33 , 9.33 , 10.33 , 11.33, 
12.33 , 13.33 , 14.33 , 15.33 , 16.33 , 17.33 ,18.33 , 19.38, 
20.38 , 21.47, 22.52 , 

átszállással: 1.18 , 4.33 , V 23.49

TÁPIÓSZELE-SZOLNOK (átszállás nélkül)
Munkanapokon,szabadnapokon és munkaszüneti napokon:
0.13 , 1.18 , 4.33 , 5.33 , 6.33 , 7.46 , 8.26 , 9.26 , 10.26, 
11.26 , 12.26 , 13.26 , 14.26 , 15.26 , 16.26 ,17.26 , 18.26, 
19.26 , 20.26 , 21.26 , 22.13 , 23.13

További menetrend információkról a www.mav.hu és a www.
volanbusz.hu internetes oldalon tájékozódhatnak.

a menetrendben változások történhetnek!

MÁV MENETREND
Cegléd, Tápiógyörgye, Tápiószele megállóhelytől

jelmagyarázat: sz = csak szombaton
                         V = csak vasárnap
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Háziorvos:

Dr. Egressy Gábor
Tel: 06-30/262-6993; 06-53/387-014
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00-12:00., csü-
törtök: 13:00-16:00.
Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is az Orvosi 
Rendelő udvarán elhelyezett táblán látható!

Ügyelet:

Hétközbeni esti ügyelet: 16:00-08.00 óra, (ha nem szakítja 
meg ünnepnap a hetet) valamint hétvégén és ünnepnapokon 
0-24:00 óra között az Európa Mentőszolgálat Kft. biztosítja 
az orvosi ügyeleti ellátást.
 
Ügyeleti helyiségek: 

2760 Nagykáta, Petőfi Sándor u. 3.
2766 Tápiószele, Jókai u. 1/a.
Központi telefonszám: 06-29/440-074
Sürgős esetben (közúti baleset, vérvesztéssel járó sérülés, 
életveszély, megindult szülés, stb.) változatlanul hívható a 
104, a mentők száma.

Házi gyermekorvos:

Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány u. 68.
Telefon: 06 20 530 5014

rendelési idő: 

hétfő:          8.00 – 11.00   Tápiógyörgye
kedd:         8.00 – 11.00   Újszilvás
  12.00 – 13.00   Tápiógyörgye
szerda:     8.00 – 11.00   Újszilvás
  12.00 – 13.00   Tápiógyörgye
csütörtök:   8.00 – 11.00   Tápiógyörgye
péntek:       8.00 – 11.00   Újszilvás
  13.00 – 14.00   Tápiógyörgye

 egészséges rendelés, tanácsadás:

csütörtök:  11.00 – 12.00  Tápiógyörgye
péntek:   11.00 – 12.00  Újszilvás

Ügyeleti ellátás:
 
hétköznap:  16:00-8:00
hétvége:  0:00-24:00
Tápiószele, Jókai u. 1.
Telefon: 06 29 440 074

Naprakész információk:    
http://draltsachrita.mindenkilapja.hu/

Dr Altsach Rita
Benedek Péter

Fogorvos:

Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt. (székhely: Szolnok, Város-
major út 54. 3 em. 11.) 
Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66. Egészségház, Fog-
orvosi rendelő.
Bejelentkezés: 06-30/470-4561; 
Sürgős esetben bejelentkezés nélkül is lehet a rendelést lá-
togatni!

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.

Fogorvosi ügyelet:  

Központi Stomatológiai Intézet 
Címe: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. 
Telefonszáma: 06/1/317 6600    Faxszáma: 06/1/318 7014

2013. július 1-vel elindult Cegléden a CED-DENT FOGÁ-
SZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.-nél az ügyelet, amely tel-
jes körű fogászati ellátást takar.

a szOlGÁltatÁs térÍtéskötelesen, minden 
szombat, vasárnap és ünnepnap 10:00 órától vehető igény-
be.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:
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Cím:
CED-DENT FOGÁSZAT
2700 Cegléd
Szabadság tér 2.
 

telefon: 53/318-259

mobil: 30/978-4002

Terhességi Nőgyógyászat: 

Kizárólag gyerekágyas és állapotos nők részére!
Dr. Danis Dávid

Minden hó negyedik szerdáján 12.30-tól!

Védőnő és terhes-tanácsadás:

Kengyelné Agócs Marianna
Telefon: 06 70/ 324-3388

Rendelés:
Szerda:     13.00 – 16.00
Péntek :       8.00 – 10.00  Terhes tanácsadás  
      11.00 – 13.00  Orvossal tartott tanácsadás  
      13.00 – 15.00  Csecsemő tanácsadás

Gyógyszertár:

Árpád Patika Fiók Gyógyszertára:

Hétfő, kedd, szerda, péntek:  09:00 - 11:00 és 11:30 - 14:00.

Csütörtök kizárólag csak:    13:30 - 16:30.

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 (Kérjük Önöket, hogy Internet 
elérhetőség esetén kísérjék figyelemmel honlapunkat, hiszen 
itt mindig a legfrissebb információkat találják meg Közsé-
günkkel 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.

Hívható mellékek: 

Polgármester /11 mellék  Dr. Petrányi Csaba;
Jegyző /12 mellék  Penczi Ildikó;
Titkárság /10 mellék         Bató Szilvia;
Gazdálkodás /13 mellék  Sipos Nikolett
Pénztár /13 mellék        Korpácsi Dóra
ÚJKOM KFT. /13 mellék  Birinyiné Éder Edina
Járási ügysegéd /14 mellék Nagy Péter
Szoc.pol  /15 mellék  Kenderes Józsefné,
Munkaügy /15 mellék  Siska Éva
Adóügy /18 mellék  Sándor Lászlóné;   
Anyakönyvezés /18 mellék Farkas Lászlóné                                                                                                   
ÚJKOM Kft. -
műszaki csoport /27 mellék Miskolczi Lóránt
    06-30/598-2512;
LEADER  pályázatok, 
pályázatkezelés /16 mellék  Farkas Tibor;
Öregek Napközi Otthona  /20 mellék  
Általános Iskola /21 mellék   illetve 06-53/387-019
Óvoda /22 mellék

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

Faluházában működő irodák:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.  

Községi Könyvtár és Faluháza:    
   
Telefon:  06-53 / 387-001   /17 mellék    Magó Eszter

Nyitva tartás:   Hétfőtől - péntekig: 09:00- 16:00

eMagyarország:    Hétfőtől - péntekig: 09:00 -16:00

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ Újszilvási kirendeltsége:

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

Antal Viktória (gyermekjóléti szolgálat):

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.   
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Gál Tünde (családsegítő szolgálat):

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.

Körzeti megbízott:

Körzeti megbízott: Kégli Norbert   r. törzsőrmester
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 fel-
adatot időarányosan felosztva Árva István, Hajnovics István 
és Vágány László látják el.

Falugazdász:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Falugazdász Iroda
Dudás László
Tel.: 06 30/ 387-0894 , 06 20/ 242-6532
        06 53/ 312-077 , 06 53/ 500-649
Ügyfélfogadás: 2014. május 21-től visszavonásig
Szerda:   8.00 – 12.00
az újszilvási Polgármesteri Hivatalban

Állatorvos: 

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

Ellátó állatorvos:

Dr. Boldizsár János, 2700 Cegléd, Buzogány u. 2.  

Tel: 06-20/570-2348

Kizárólag csak a következő felsorolt okokból hívható: Ha-
tósági megfigyelés (eb, macska, stb.) céljából, méhvándor-
lás bejelentéshez, vágóállat szállításakor kiegészítő hatósági 
állatorvosi igazolás kiállításához, állami támogatásokhoz 
(szarvasmarha, méh, stb.) szükséges állatorvosi igazolások 
kiadásához!

Csak játszok

Pont jókor, fák alatt avar.
Ideje. Senkit nem zavar.
Őszi a táj. Ősz a tájban.

Finom ízek. Kanál szájban.
Tál gőzöl. Terített asztal.

Tények. Valóság vigasztal.
Vigasztal vagy elkeserít.
Ki hogy veszi szerepeit.

Sorsunk ez. Tovább? Képzelet
elfut, kergeti a szelet.

Kimondhatók. Elmondanak.
Elnézést. Csak játszok. Szavak. 

/dudás sándor/




