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Beszámoló 
a Képviselő-testület 2010-2014 közötti időszakának munkájáról

Ha elővesszük a Képviselő-testület 2010.évi választási 
programját – melyet ciklusprogramként fogadott el műkö-
dése kezdetén -, összehasonlíthatjuk, hogy mit vállalt és mit 
teljesített az Önkormányzat 2010 és 2014 között. 

Ha összevetjük , előre vetíthető az értékelés, hogy –an-
nak ellenére, hogy nagyon szűkös, visszafogott, önkor-
mányzatokat az adósságkonszolidáción kívül, nem túlzóan 
támogató 4 költségvetési évet valósított meg a Kormány - a 
Képviselő-testület jelentős túlteljesítést ért el a négy év so-
rán.

A Ciklusprogram szerint Testületünk a követke-
zőket vállalta és teljesítette:

-  A Norvég Alap segítségével, geotermális energiát haszno-
sítunk, a hőszivattyúk intézményeinkben történő telepítésé-
vel, 50 %-os energia megtakarítást értünk el az elektromos 
áram és gázenergia tekintetében.  

-  Megépítettük Magyarország legnagyobb, 400 KW-os 
Naperőművét, mellyel az Önkormányzat elektromos áram 
költségét szinte teljesen nullára redukáltuk.

- A meglévő Idősek Gondozóotthonát akadálymentesítettük.

- A 3,5 km-es kerékpárutat - az Abony-Tápiószele összekötő 
út mentén – megépítettük.

Kerékpárút az összekötő út mentén

-  Az Óvoda jelenleg beépítetlen emeleti részét beépítettük, 
az óvodásoknak készülő étkező és az ehhez kapcsolódó 
egyéb helyiségek funkcióba helyezése folyamatban van.

- „Újszilvás ivóvízminőség javítása” projektet eredménye-
sen megvalósítottuk, hogy hosszú évtizedekre megfelelő 

mennyiségű és minőségű ivóvizet biztosítsunk. 

- A Római Katolikus Templom felújítását sikeresen befe-
jeztük, a szomszédos ingatlan területének megvásárlásával 
minőségi parkolót is kialakítottunk.

- A Faluháza akadálymentesítését elvégeztük, melynek se-
gítségével a felső szint is mindenki számára használható vált.

- A Csatorna beruházást megvalósítjuk úgy, hogy megépí-
tett útjaink és egyéb értékeink a lehető legjobban megóvásra 
kerüljenek. Ennek első jelentős jeleként a Kossuth utcát és 
az Ady Endre utcát teljes szélességben aszfaltburkolattal ál-
líttatjuk helyre a Kivitelezővel 2014. szeptember 15-ig kor-
rekt minőségben!

- A mezőgazdasági elkerülő és tanyákat elérő utakat tovább 
fejlesztettük, - a Rózsa utca, a Rozmaring utca, az Erdei út 
mintegy 5 km–es hosszúságban kapott aszfalt borítást- ezál-
tal a közlekedési biztonságot javítottuk a belterületen is.

Az elkészült mezőgazdasági elkerülő út

- Az Arany János utcát, Iskola utcát szilárd burkolatúvá 
tettük, melyre még mart aszfaltos záróréteget tetet majd az 
Önkormányzat.

- Megfelelő helyen fekvő ingatlan megvásárlásával, gyer-
mekorvosi rendelőnek való teljes átalakítással, mint beru-
házással egyben főállású gyermekorvost biztosítottunk, 
Tápiógyörgye községgel együtt összefogva, amelynek segít-
ségével minden hétköznap van valamelyik településen gyer-
mekorvosi szakrendelés. 
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Gyermekorvosi rendelő

- Leader pályázati projektek segítségével gally abriktert, 
darálógépet szereztünk be, gyermek tábort fejlesztettünk a 
Kalász tanyán, néptánc ruhákat szereztünk be az iskolása-
inknak, valamint a Rozmaring Nyugdíjas Klub énekkarának. 
Ezáltal megfelelő népviseleti öltözékben léphetnek fel a ren-
dezvényeken, képviselhetik településünket.

Iskolásaink az új néptáncruhákban

- Tovább virágosítottuk, parkosítottuk a településünk köz-
területeit, megépített értékeink megóvása mellett tisztán 
tartottuk közterületeinket, s erre hatékonyan ösztönöztük az 
ingatlantulajdonosokat is.

- A közbiztonságot és vagyonvédelmet tovább erősítettük- 
mindezt a KMB, polgárőrség és a mezőőrség megfelelő 
koordinálásával.  A Mezőőri őrszolgálat létszámát 3 főre 
fejlesztettük, hogy a 24 órás járőrözés és ügyelet biztosít-
va legyen. Így a térség legbiztonságosabb települése lett 
Újszilvás. A Mezőőrségnek Suzuki terepjárót vásároltunk, 
hogy a külterületen is eredményesen fel tudjanak lépni a bű-
nözőkkel. Kezdeményezésünkre új Suzuki rendőrségi autót 
vásároltunk az újszilvási és tápiószőlősi vállalkozókkal a 
két település KMB-sei számára, az eredményesebb szolgá-
latteljesítésért.

- Gyalogátkelőhelyet létesítettünk az Orvosi rendelő előtt.

Gyalogátkelő az Orvosi rendelő előtt

- A sportpályát és épületét valódi Sportcentrummá alakítot-
tuk. Lelátót építettünk, a salakpályát felújítottuk, fitness és 
kondicionáló termeket hoztunk létre és felszereltük sportesz-
közökkel. Az öntözőrendszer fejlesztését és a pályavilágítást 
tökéletesítettük szintén pályázat segítségével és jelentős ön-
erővel, a Községi Sportegyesülettel közösen megvalósítva.

Új lelátók a Spotpályán

- Megterveztettük a település tanuszoda komplexumát az 
Általános Iskola mögötti 1.5 hektáros önkormányzati terüle-
ten, amelyre jogerős építési engedélyt kaptunk.

 A megtervezett és engedélyezett Tanuszoda
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- Az Önkormányzat, 100 %-os tulajdonú társaságának, az 
ÚJKOM Kft-nek jelentős értékteremtéseit segítette elő. (új 
MTZ 820 traktort vásároltunk pályázat segítségével, 6 mil-
lió forintért KOMATSU rakodógépet, 3 millió forint érték-
ben pedig kézi szerszámokat, kisgépeket vásároltunk, stb.) 
Mindezt a versenyképesség megtartásáért.

Az új MTZ 820 Traktor

Munkagépekkel, eszközökkel gyarapodtunk

- A térmegfigyelő kamerarendszer első fázisa megépült.

- Start mintaprogram keretén belül mezőgazdasági jellegű 
foglalkoztatást valósítottunk meg, valamint gyógynövény

Képzés a Faluházban

termesztés alapjaira képeztük a munkanélkülieket. Ehhez 
egy TZ-4K 14B kistraktort sikerült beszereznünk, valamint a  
mezőgazdasági foglalkoztatáshoz, 3,5 ha állami termőföldet 
sikerült haszonbérletbe vennünk.

- Egészségvédelmi szűrőnapokat szerveztünk a Széchényi 
István Általános Iskola Alapítványával együttműködésben.

- Kemencét és nyári tetőt, beülőt építettünk vállalkozói tá-
mogatással a Tájházhoz.

- A Sportágakban, fociban növeltük az önkormányzati szere-
pet, kiemelten támogatjuk a sportot a községben. 

Az Önkormányzat által a vállalt programpontok közül 
nem valósult meg a térségi otthon megépítése, amelynek 
megépítéséért mindent megtettünk, de sajnos csak részered-
ményeket értünk el. Továbbá a Rehabilitációs munkahely 
megtartása, bővítése, a vonatkozó jogszabályok változása 
miatt nem valósulhatott meg. De nem adjuk fel – nem min-
den napi elképzelésünket -, a következő időszakban ismét 
célul tűzzük az objektum megvalósítását.

A ciklusprogramban nem vállalt, de megvalósított 
beruházások, feladatok, nem a teljesség igényével:

- A Jegesi iskola épületében a Sanamed Kft.-vel közös beru-
házásban, 28 férőhelyes, modern, igényes Öregek otthonát 
alakítottunk ki, mellyel mintegy 10 új munkahelyet tudtunk 
kialakítani a helyi női lakosságból.

- Három önkormányzati intézmény fotovoltaikus napelem-
mel történő felszerelésére nyertünk pályázati pénzt,  melyet 
a további energia kiváltás és takarékosság jegyében készí-
tettünk el. Önkormányzatunk ezzel még versenyképesebbé 
vált a következő évek munkahely teremtési törekvéseihez. 4 
millió+ÁFA értékben a Faluháza tetőszerkezetét megerősí-
tettük, melyet helyi fémipari vállalkozás végzett el. 

- Színpadot építettünk a vásártéren, rendezvényeink minél 
színvonalasabb és takarékosabb megtartásáért.

- 3 Nemzetközi programban vettünk részt egyedülállóan 
Pest megyében az elmúlt 4 évben. Ezek a PLAS projekt, 
mely az aktív időskorral, a RENEWAL, mely településfej-
lesztéssel, és a TERRE mely a megújuló energia hasznosí-
tással  foglalkozik.

- 200 db piros virágú díszgalagonyát és további 800 db Ele-
na szilvafát ültettünk településünk szépítése és közterülete-
ink hasznossá tétele érdekében.
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Pirosvirágú díszgalagonyák a közterületeken

- Mivel Újszilvás Község Önkormányzata, a naperőmű be-
ruházás miatt is kiemelt partnere lett az Áramszolgáltatónak, 
így a települési áramellátást megerősítő DÉMÁSZ beruhá-
zások elvégzését értük el: Parókia előtti trafó csere, József 
Attila utcai trafó csere, Abonyi út mentén több kilométer 
hosszan 20 KV-os légkábel földkábelra való cserélése tör-
tént meg, 

- A Bursa Hungarica ösztöndíjprogramban folyamatosan 
részt vettünk, amivel a  leendő helyi diplomások körét erősí-
tettük önkormányzati segítséggel.

- A Református templom  padjainak elkészítéséhez 700 ezer 
forint támogatást juttatott Önkormányzatunk.

- Minőségi, az EU és Magyar szabványoknak kiválóan meg-
felelő 1000 nm-es játszóteret és parkot építettünk a volt 
géptelep területén a Széchényi István Általános Iskola Ala-
pítványával közösen.

- Színvonalas falurendezvényeket tartottunk az elmúlt 4 év-
ben is, Karácsonyi vásárt indítottunk be közös összefogással 
tradicionális elképzeléssel, színvonalas Tápió Expót és falu-
napokat tartottunk.

Tápió Expo rendezvényünk 2012-ben

- Újszilvási –Nandlstadti gyerekek táboroztatása valósult 
meg testvértelepülésünkkel példátlan újszilvási szülői ösz-
szefogással, mely ezen év mindkét ország választásai miatti 
kihagyását követően - a következő esztendőtől újra folyta-
tódik.

- A szociális biztonság és alapellátások megtartása mellett 
Önkormányzatunk kiemelkedően magas létszámmal, vá-
rosokat is megelőzve vett részt az elmúlt időszakban a köz-
hasznú és közcélú foglalkoztatásban a kistérségen belül.

- Önkormányzatunk tűzifát értékesített nagy mennyiségben 
kedvezményes lakossági áron, a lakosság terheinek csökken-
tése érdekében.

- Lehetőség szerint az újszilvási vállalkozások foglalkoz-
tatását helyeztük előtérbe a projektekjeink megvalósítása, 
valamint az önkormányzati működés során.

A ciklus végéig elkészülő beruházások:

- Az Orvosi rendelőt felújítjuk, akadálymentesítjük.

- A Polgármesteri Hivatalt kibővítése és felújítása, akadály-
mentesítése szeptember végére elkészül.  A bővített részben 
ügyfélszolgálati irodát, kibővített irattárat, új házasságkötő 
termet, vállalkozói-, és pályázati információs irodát hozunk 
létre, felkészülve a következő EU pályázati ciklusra.

Folyik a hivatal bővítése, akadálymentesítése

- Urnafalat építünk a temetőbe, a hamvasztásos temetés le-
hetőség megteremtéséhez.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ugyanakkor:

- a 4 év alatt sem emeltünk helyi adót, azaz 2002 óta azonos 
a mértéke.
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- A fenti beruházások következtében az elmúlt négy éves 
ciklusban - Könyvvizsgáló által kontrolált könyvelés adatai 
szerint - mintegy  2.051.511.000,-Ft értékkel gyarapodott a 
település vagyona, tárgyi eszköz állománya. Ezen több mint 
kétmilliárdos vagyon értékű gyarapodást a pályázati támoga-
tások illetve az önkormányzati saját erő képezte. E komoly 
értéknövekedés ellenére a Kormányzat történelmi jelentő-
ségű intézkedése mellett értékelte Önkormányzatunk taka-
rékos, hatékony és innovatív gazdálkodását, így az Önkor-
mányzat  hitel állomány nélkül zárja a ciklust! 

- Mindemellett, a Magyarországi Falumegújítási Díj 1. 
helyezettje lett településünk 2011-ben, és Magyarországot 
képviselve az Európai Falumegújítási Díj 4. helyezettje lett 
Újszilvás 2012-ben.

Úgy reméljük, hogy tetteinknek és eredményeinknek kell, 
hogy beszéljenek helyettünk!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

                                                                        Dr. Petrányi Csaba
        polgármester

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 

KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS 

POLGÁRMESTEREK

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:
2014. OKTÓBER 12.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről

2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést.

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS
Az önkormányzati választások
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AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.

A választókerületben választójoggal rendelkező választó-
polgár

2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazó-

körben szavazhat.

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási 
helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége leg-
alább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási 

helyén szavazhat. 

Átjelentkezésre irányuló kérelmet 
2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.
valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a 

helyi választási irodában.

A választópolgárok számára az önkormányzati válasz-
tási rendszer teszi lehetővé, hogy lakóhelyükön az a jelölt 
legyen  polgármester vagy a képviselőtestület tagja, akit a 
legalkalmasabbnak találnak arra, hogy a település és az ott 
élők érdekeit képviselje.

Hazánkban négyévente, az országgyűlési választásokat 
követően, októberben tartják az önkormányzati választáso-
kat. Az önkormányzati választások időpontját a köztársasági 
elnök tűzi ki legalább 60 nappal. Magyarországon 1990 óta 
hat önkormányzati választásra került sor. 

Az önkormányzati választásokon szavazhat minden ma-
gyar és nem magyar állampolgár, aki legalább 18 éves és 
bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Magyar-
országon.

Az önkormányzati választás egyfordulós. A választás si-
kerének nincs érvényességi és eredményességi feltétele. Így, 
ha egy településen csak egy ember megy el szavazni, akkor 
az a jelölt lesz a polgármester, akire ez az ember a szavazatát 
leadja, mivel már egy szavazat is elég a győzelemhez.

Az önkormányzati választásokon a választópolgárok pol-
gármestert, helyi képviselőket választanak. 

Az új Alaptörvény elfogadásával megváltozott az ön-
kormányzati választások rendje. Az eddigi négy év he-
lyett öt évre választjuk az önkormányzati képviselőket és 
a polgármestert.

Az önkormányzati választáson az lehet jelölt, aki meg-

felelő mennyiségű ajánlást gyűjt össze. Az egyéni listán az 
lehet jelölt, aki a választópolgárok 1 százalékának ajánlásá-
val rendelkezik. A polgármesterjelölteknek a településen élő 
választópolgárok 3 százalékának ajánlására van szüksége. 

A választópolgár jelöltet a korábban megszokott ajánló-
szelvény (kopogtató cédula) helyett a Helyi  Választási Iroda 
(továbbiakban: HVI) által hitelesített ajánlóíven ajánlhat. 
Jelölt ajánlására az a választópolgár jogosult, aki a választó-
kerületben választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópol-
gár nevét, személyi azonosítóját, anyja nevét és magyaror-
szági lakcímét. Az adatokat más is rávezetheti az ajánlóívre, 
azonban az ajánlóívet a választópolgárnak saját kezűleg 
kell aláírnia!

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöl-
tet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható 
vissza.

A tízezernél kevesebb lakosú településeken a választó-
polgárok ún. egyéni listákon szavaznak. Ez azt jelenti, hogy 
a választóknak annyi szavazatuk van, ahány képviselőből áll 
a testület. 5000 lakosig 6 fő. 

A polgármestert egységes szabály szerint választják. A 
jelöltek közül az lesz a polgármester, aki a legtöbb szava-
zatot kapja. 

Az igazságügyi miniszter 2/2014. (VII. 24.) IM ren-
delet rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött vá-
lasztása eljárási határidőinek és határnapjainak megál-
lapításáról

A jogszabály értelmében:

A választási bizottságok

- A helyi választási bizottság három tagját és leg-
alább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-tes-
tülete legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja 
meg. 

- A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 
2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. 

A szavazóköri névjegyzék

- Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusz-
tus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti 
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szava-
zóköri névjegyzékbe vételéről. 

- Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, en-
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nek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megkül-
deni. 

- A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy 
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe tör-
tént felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 
15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. 

- Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a válasz-
tópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig 
létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. 
október 12-ig tart. 

- Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 
2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodához. 

- Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 
16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. 

- A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye sze-
rinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2014. október 
10-én tartózkodási helyét megszünteti. 

Mozgóurna iránti kérelmek

- 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a 
helyi választási irodához, 

- 2014. október 12-én, pedig legkésőbb 15.00 óráig a 
szavazatszámláló bizottsághoz. 

A jelölt- és listaállítás

- A választási iroda 2014. augusztus 25-én adja át az 

igénylők részére az igényelt mennyiségű ajánlóívet. 

- Az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet 
legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelente-
ni. 

SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, ki-
zárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentke-
zés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő 
felvételről szóló értesítőn szerepel.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemuta-
tásával lehet:

- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító 
igazolvány vagy

- lakcímigazolvány ÉS - személyazonosító igazolvány 
vagy

- útlevél vagy

- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az „Értesítőt” szavazatszámláló bizottság munkájának 
megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

Újszilvás, 2014. augusztus 05.

     Penczi Ildikó
jegyző
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A térség húsz szennyvízberuházással érintett településé-
ből 16 esetében szeptember közepén véget ér a csatornaháló-
zat fektetésének alapüteme. Erre az időpontra elkészülnek a 
várt és végleges helyreállítási munkálatok, mind az úthálózat, 
mind pedig az útpályán kívüli csatornafektetés esetében. Az 
úthálózat helyreállítása sávosan történik a szilárdburkolattal 
rendelkező utak esetében. Ettől eltérni csak a Magyar Közút 
által kezelt két, illetve három számjegyű főutak esetében az 
előírások alapján tud az építési vállalkozó. Az útburkolaton 
kívül fektetett csatornaszakaszok esetében a vállalkozónak 
az eredeti állapotot kell helyreállítania.

Hajrájához érkezik a térségi szennyvízberuházás
csatornaépítési szakasza

Kérjük az érintett lakosságot, hogy az útpályán kívüli 
esetleges problémákat mielőbb jelezze helyben, vagy a köz-
ponti Információs Irodán munkaidőben, Hétfő-szerda: 8.00 
- 16.00 óra, Csütörtök: 8.00 - 17.00 óra, Péntek: 8.00 - 14.00 
óra (Nagykáta, Dózsa György út 2., Telefon: /csak munka-
időben/ 06-29-641-115 vagy 06-80-980-081), hogy azok 
javítása folyamatos lehessen és a szükséges javítások szept-
ember elejére elkészülhessenek. E-mail: info.szennyviz@
gmail.com 

A kisrégiókhoz tartozó szennyvíztisztító telepek és a köz-
ponti komposztáló telep kivitelezése is az ütemezés szerint 

Díjmentes házi bekötés!

A szennyvízcsatorna beruházásban a közelmúltban meg-
változott támogatási arányok miatt képződött céltartalékból 
lehetővé vált, hogy a Víziközmű-társulat (hozzájárulásukat 
teljesítő) tagjainál díjmentesen megépülhet az ingatlanon 
belül a hálózatra rákötést lehetővé tevő csatornaszakasz, a 
házi bekötés.

A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-
társulata úgy döntött, hogy ezt a munkát a csatornaépítke-
zésben részt vevő települések önkormányzatai által javasolt 
kivitelezők, Újszilváson az ÚJKOM Kft. fogja elvégezni, a 
tagok számára teljes körűen, műszakilag szabályosan és díj-
mentesen.

 A házi bekötések felmérése már elkezdődött települé-
sünkön! 

Jelezzék a felmérőknél, hogy Önök is igényt tartanak a 
díjmentes házi bekötésre! (Ehhez fontos előkészíteniük LTP 

szerződésüket vagy társulati azonosítójukat, adókártyájukat 
és az ingatlan helyrajzi számát!)

A rendesen fizető társulati tagoknak, amint az lehetséges, 
„előre kötik” a bekötést és a hálózat próbaüzemének első 
szakaszában szennyvízdíj fizetése nélkül élvezhetik a szol-
gáltatás előnyeit.

Tisztelt Lakosok, kérem Önöket éljenek ezzel a kivételes 
lehetőséggel! Akik pedig első alkalommal visszautasítot-
ták, de időközben meggondolták magukat augusztus 24-ig 
jelentkezhetnek még a Polgármesteri Hivatalban, bekötést 
engedélyező szándékukat jelezve! Kérem Önöket ne hagy-
ják ki ezt a kivételes költségtakarékos lehetőséget!

Tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba

polgármester
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halad. A nagykátai szennyvíztisztító telep próbaüzeme május 
végével megkezdődött.

A tápiószelei kisrégió négy településén a csatornahálózat 
a vállalkozóval folytatott egyeztetések alapján még ebben az 
évben lefektetésre kerül. A végleges helyreállítási munkála-

tok áthúzódnak a jövő évre, azokat 2015. május 31-ig kell 
befejeznie a kivitelező konzorciumnak. Ezzel az ütemezés-
sel biztosíthatónak látszik az egyébként már kész állapotban 
lévő tápiószelei szennyvíztisztító telep próbaüzeme is.

A csatornahálózatra rákötni még továbbra sem sza-
bad! A rákötések ütemezése, és az ehhez szükséges feltétel-
rendszer kidolgozása folyamatban van. Ezek véglegesítése 
után, kellő időben tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Az eset-
leges problémák elkerülése végett kérjük a lakosság türelmét 
ebben az ügyben is. Továbbra is hangsúlyozzuk, a jelenlegi 
kivitelezők nem végezhetnek ilyen munkálatokat és nem ja-
vasoljuk a településekre érkező idegen brigádok megbízását 
az ingatlanon belüli bekötések kivitelezésére.

Kérjük a lakosság további közreműködését és türelmét, 
hamarosan végzünk!

Tápió PR

A megújuló energiaforrások lehetséges hasznosításá-
ról, a területfejlesztésről és munkahelyteremtésről szóló 
TERRE projekt keretében munkaértekezlet és lakossági 
tájékoztató került megrendezésre Újszilváson 2014. má-
jus 14-én a községháza nagytermében.

A média képviselőinek jelenlétében tartott rendezvényen 
településünk polgármestere, Dr. Petrányi Csaba köszöntő-
jében elmondta: ”Szeretnénk, ha az Európai Uniós TERRE 

Célegyenesben a TERRE projekt 

projekt szakmai eredményeit minél többen megismerhetnék 
és az esetleges jövőbeni megújuló energiaforrásokhoz kap-
csolódó fejlesztési irányokat felelősen, a helyi lakosság vé-
leményének figyelembevételével, közösen határozhatnánk 
meg.” 

A South East Europe Program keretében, az Európai 
Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával 2012 
novemberében indult TERRE projekt szakmai-elméleti sí-
kon valósul meg, amely ugyan nem tartalmaz gyakorlati 
megvalósítást, ugyanakkor óriási lehetőséget nyújt a helyi 
önkormányzatnak, mert alapos szakmai vizsgálatok, tanul-
mányok segítségével és a jövőbeni fejlesztési irányok pontos 
feltérképezésével megalapozza a megújuló energiaforrások 
hasznosításához kapcsolódó döntés-előkészítést. A szakértői 
csoport május 14-én mutatta be az vizsgálatok első eredmé-
nyeit. A potenciálelemzés és vizsgálat kiterjedt a nap, a szél, 
a víz, a biomassza, a geotermikus energia és a hulladékhasz-
nosítás területére. 

Újszilvás esetében a megújuló energiaforrásokat figye-
lembe véve, összességében az alábbi elméleti potenciállal 
számolhatunk.
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Megállapítást nyert, hogy a szél és a víz energia hasz-
nosításának lehetősége igen korlátozott térségünkben. A 
vízenergia hasznosításhoz a mozgásban lévő víz munkájára 
van szükség, amely segítségével elektromos energiát nyer-
hetünk. Újszilvás térségében nincs turbina működtetésére 
alkalmas, átfolyó vizet biztosító vízfolyás. 

A szélenergia kimeríthetetlen megújuló energiaforrás. 
A szélerőmű nem termel semmilyen mérgező anyagot, nem 
bocsájt ki széndioxidot, vagy egyéb légszennyező elemet, 
így azt tiszta energiatermelő rendszerként tarthatjuk szá-
mon. Ugyanakkor a telepítési költsége napjainkban még je-
lentős és a szélenergia hasznosítást alapvetően befolyásolja 
a telepítési terület széljárása, illetve szélerőssége. A szél-
erőmű létesítésre tervezett területnek a szélerősség és szél-
járás mellett számos további követelménynek is meg kell 
felelnie. Figyelembe kell venni az elektromos hálózati visz-
szatöltési lehetőségeket, a biztonsági és védőtávolságokat, 
valamint a környezeti és természeti értékek megőrzését is. 
Újszilvás körzetében mindezen szempontokat figyelembe 
véve a potenciálisan beépíthető terület minimális, továbbá 
a jelentős szélmentes időszakok miatt a hatékonyság drasz-
tikusan csökkenne, a megtérülési idő pedig jelentősen meg-
növekedne. 

A biomassza egy biológiai anyag, amely élő, vagy a köz-
elmúltban élő szervezetekből származik. Napjainkban a fa a 
legnagyobb biomassza energiaforrásunk. Az erdészeti bio-
masszából előállíthatunk villamos energiát, hőenergiát, hő-
és villamos energiát, vagy akár folyékony bio üzemanyagot, 
de készíthető belőle faipari energetikai alapagyag, fa pellet, 
brikett, vagy aprított tűzifa. Tágabb értelemben a biomassza 
magába foglal még számos további mezőgazdasági ágazat-
ból származó növényi, vagy akár állati eredetű anyagot is, 
amelyeket hasonló módon át lehet alakítani különböző fajta 
energia alapanyaggá. 

Újszilvás térségében jelentős mértékű mezőgazdasági ter-
melés és erdőgazdálkodás folyik, ezért ez a megújuló energia-
forrás igen komoly mértékű elméleti potenciált képviselhet.

Európában manapság sok gazda létesít biogáz üzemet. A 
biogáz előállítható a helyi adottságoknak leginkább megfele-
lő számos növényfajtából, még a köztes kultúrákból, silóta-
karmányokból, takarmányrépából, vagy akár hulladékokból 
is. A szerves hulladékok, a használt étolaj, az állati zsiradék, 
vagy akár a fahulladék szintén hatékonyan felhasználható 
megújuló energiaforrásként. Amellett, hogy a szerves hulla-
dék jelentős része komposztálható, biogáz, vagy biomassza 
előállítására is alkalmas lehet. Amennyiben Újszilváson 1100 
háztartást veszünk alapul, annak hulladéktermelése átlago-
san 2MW elméleti energia tartalommal bír, ez összességében 
2200 MW elméleti energiatartalmat jelenthet.

A napenergia, a sugárzó fény és a nap hőjének hasznosí-
tására egy sor új technológia szolgál. Az energiahasznosítás 
kiemelt részei a szolár fűtési rendszerek és a fotovoltaikus 
napelemes rendszerek. A nagy mennyiségben rendelkezése 
álló kiaknázatlan vidéki területeket, a napenergia rendszerek, 
főleg a napelemek tehetik vonzó lehetőséggé a lakosság szá-
mára. Fényelektromos rendszereket háztartási és kereskedel-
mi energiatermelésre is lehet használni.

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 
jellemzői és a kábelveszteségek is. Újszilváson a napenergia 
hasznosítás lehetőségei kiemelten adottak, itt működik Ma-
gyarország legnagyobb teljesítményű naperőműve. A vizsgá-
lat során, légifotók alkalmazásával megtörtént a településünk 
- napelemek installálására alkalmas - tetőfelületeinek szám-
bavétele is.

A régióban a napsütéses órák száma éves átlagban 2100-
2300 óra. A meglévő naperőmű 400 kW beépített teljesít-
mény méreténél és kialakításánál fogva meghaladja a 600 
000 kWh éves energiatermelési mennyiséget. A megtermelt 
villamos energiát az áramszolgáltató megvásárolja és a DÉ-
MÁSZ Zrt. ceglédi alállomásába juttatja. A meglévő erőmű 
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bővítése, a napenergia hasznosítás további kiaknázása jó le-
hetőségnek tűnik

A geotermikus energia földünk belső hőjéből származó 
energia. Magyarországon, így településünkön is a geoter-
mikus energia termálvíz formájában 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. Hőszivattyú rásegíté-
sével a lényegesen kisebb hőmérsékletű, kisebb mélységek-
ben lévő rétegvizek (sőt akár a talajvíz vagy parti szűrésű 
víz) hőenergiája is gazdaságosan kinyerhető és fűtésre is 
felhasználható. Az Újszilváson 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 vizsgálatok alapján megállapítható, hogy településünkön 

további lehetőségek kínálkoznak a termálvíz kiaknázására 
akár gyógyászati, akár fűtési céllal.

A szakmai elemzések és számítások természetesen még 
tovább folytatódnak és a TERRE projekt közös adatbázisá-
ban az érdeklődők számára hamarosan hozzáférhetőek lesz-
nek. 

További információk a TERRE projektről községünk 
honlapján a www.ujszilvas.hu, valamint a www.terre-
project.eu honlapon találhatóak.

Készítette: 
Kovács Imre 

WP2 TERRE Projekt Újszilvás

„A projekt a South East Europe Programban az Európai 
Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával való-
sul meg.”

ÓVODAI     HÍREK

Hírek, információk:

• Intézményünk a 2014 / 2015. nevelési évben a mai ál-
lapot szerint 87 kisgyermek nevelését látja majd el, melyből 
20 gyermek lesz új, kiscsoportos óvodás. 

• Óvodánk a szükséges karbantartási munkálatok elvég-
zésének zavartalansága miatt július 28-tól augusztus 22-ig 
zárva tart.

• Falunap 

A rendezvényen Óvodánk is képviselteti magát a 
délelőtt folyamán. Szeretettel várunk minden, a rendez-
vényre kilátogató Kedves Családunkat köreinkbe is egy-
két kedves szóra. Leendő kiscsoportosaink Családját is 
egy kis ismerkedésre, beszélgetésre.

• Augusztus 25. (hétfő) nevelés nélküli munkanap.
• Augusztus 26-án (kedden) várjuk a gyermekeket.
• Augusztus 26-29-ig családlátogatás.

Köszönetnyilvánítás:

Ezúton szeretném megköszönni azoknak a gyermekek-
nek a felkészülését és részvételét, akik az idei nevelési évben 
fellépéseik alkalmával képviselték óvodánkat valamint szü-
leiknek az áldozatos segítségét. Végül, de nem utolsó sorban 
a felkészítő pedagógusok munkáját, akik áldozatos munká-
jukkal készítették fel a gyermekeket.
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Résztvevő gyermekek névsora: Balogh Róbert Márk, 

Banai Bence, Bertók Sándor Dániel, Dudus Alexandra, Föld-

vári András, Juhász Lili, Kincses Péter Domonkos,  Nagy 

Hajnalka Panka,  Naggyőr Boglárka, Ruska Laura,  Szabó 

Ádám, Szabó Szabolcs,  Szarvas Lili, Visnyei Regina Lívia

Felkészítő pedagógusok: Miklósné Kenderes Kitti, 
Dömők Éva

• Köszönöm kollégáim komoly szakmai munkáját és a 
2013 / 2014. nevelési évben is tanúsított emberi hozzáállását.

Pákozdi Tiborné

Kedves Szülők!

Pár gondolatot, információt szeretnék ezzel a rövidke 
cikkel eljuttatni, általa segítséget adni azoknak a szülőknek, 
akiknek kisgyermeke a következő, a 2014/2015-ös nevelési 
évben kezdi el az óvodai élettel való ismerkedést. 

Minden évben egyaránt az új kisgyermekeknek, szülők-
nek, óvodapedagógusoknak, dajkáknak nagy kihívást jelent 
a beszoktatás, ami a gyermekek közösségi életének egész 
későbbi folyamatára kihat. Különösen sok körültekintést, 
türelmet és gyengédséget igényel ez a feladat közvetlenül a 
családból az óvodába kerülő, elsősorban kiscsoportos gyer-
mekeknél.

Az óvodába kerülés éles fordulópont; új életformát jelent 
a piciknek.

A megszokottól eltérő környezet, a szülőktől való elsza-
kadás sokszor nehéz nekik. 

Új az óvoda étrendje, napirendje, újak az emberi kapcso-
latok, amelyekbe a gyerekek maguk is bekerülnek, másabb 
követelményekkel, újfajta tevékenységi lehetőségekkel és 
örömforrásokkal találkoznak.

Óvodánkban is, mint az ország többi óvodájában már a 
beiratkozásnál felmerülnek a szülőkben különböző kérdé-
sek, aggodalmak, mint pl: „Olyan kicsi még, mi lesz, ha so-
kat sír?” , „ Fél a gyermekem, hogy biztos bántani fogják a 
társai!”, „ Nem mer elmenni pisilni idegen helyen!”….stb.

Ez egy természetes félelem, aggodalom, hiszen eddig 
csak a családi nevelésben volt részük a kicsiknek.

Hogy miként, hogyan tehetjük gördülékenyebbé, zök-
kenő mentesebbé ezt a folyamatot azt bizony  sok tényező 
segíti. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már az óvodába érkezés 
előtt, a beiratkozást követően a szülők próbáljanak meg po-
zitívan hozzáállni az óvodai élethez. Beszélgessenek minél 
többet gyermekeikkel, kezdjék el felkészíteni őket a válto-
zásra. Mondják el nekik, hogy „Milyen jó is lesz az oviban, 

biztos lesznek majd aranyos társaik, milyen kedves kis jelük 
lesz, olyan pici a WC, mosdókagyló, de jó lesz majd ott ke-
zet mosni….”

Lehetőség szerint sétáljanak el az intézménybe, nézze-
nek szét! Nyugtassák meg, bátorítsák, biztassák a gyermeke-
iket, nagyon fontos, hogy mindig a valósat, igazat mondják 
Nekik, ne csapják be Őket, gondolok itt arra, hogy mindig 
mondják el, hogy mikor és ki jön értük…

Azt gondolom, hogy minden szülőnek tudnia kell, hogy 
a kiscsoportosok beszoktatása nem 1-2 hét, hanem egy fo-
lyamatos, a nevelési év végéig terjedő időszak. Az először 
közösségbe kerülő gyerekek könnyebben megbetegszenek, 
hiszen szervezetüknek is meg kell szokni az új környezetet. 
Egy-egy betegségből visszatérve sincs okuk megijedni a 
Szülőknek, ez egy természetes folyamat, időre, türelemre és 
pozitív hozzáállásra van szükség mindenki részéről. 

Az emberek csecsemőkortól kezdve felnőtt korig, az éle-
tük végéig játszanak, vagy szívesen nézik, szurkolnak mások 
játékának.

Szeretünk játszani, mert társaságban lehetünk, együtt iz-
gulhatunk és élhetünk át örömteli pillanatokat. Ugyanezt a 
pozitív érzelmeket élik át a gyermekek játék közben, hiszen 
a leggyakoribb tevékenységük a játék, amelyben fejlődnek 
képességeik, személyiségük és egyúttal gyarapodnak isme-
reteik.

Kiscsoportban különösen a gondozás és játék tölti ki a 
gyermekek napjait, de év végére meg kell kívánni az óvoda 
rendjéhez való alkalmazkodást is megfelelő viselkedés ki-
alakítását kell elősegíteni.

A különböző gyermekek fejlődési ütemét figyelembe 
véve azonban türelmesnek kell lenni az óvodapedagógusok-
nak és szülőknek egyaránt, ki kell várni, amíg a gyerekek 
mindenben képesek a követelményeknek megfelelően visel-
kedni. Év végére már kialakulhat a fegyelem, ami a csoport-
élet tartalmasságának, a gyermek érdeklődését lekötő élmé-
nyeknek és tevékenységeknek a következménye. 

A beszoktatásról….
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Kívánom, hogy minden kisgyermekes szülő partner le-
gyen ebben az időszakban és természetesen a következő 
évek folyamán is! Merjenek kérdezni az óvodapedagógusok-
tól, legyenek nyíltak, mondják el a felmerülő aktuális prob-
lémáikat és úgy érzem, ezáltal egy családias, jó hangulatban 

eltelő időszakot fogunk közösen a gyermekekkel, szülőkkel 
átélni!

                                
Bencsikné Berzeviczi Zsuzsanna

                                                               óvónő

Kedves Szülők, Nagyszülők, Hozzátartozók!

Az elmúlt nevelési évben a Kerekerdő Óvoda Szülői 
Szervezetén belül változások történtek. Ezekről a változá-
sokról, valamint a Kerekerdő Óvoda Szülői Szervezetének 
idei tevékenységéről szeretnék egy kicsit bővebben beszá-
molni Önöknek.

Az Óvodai Szülői Szervezet alapvető célja az óvodába 
járó gyermekek szüleinek képviselete. A Kerekerdő Óvoda 
Szülői Szervezetének fontos célja e mellett azonban az is, 
hogy segítse a település óvodáját, amiben csak tudja. 

Az előző években Kincsesné Varga Erika vezetése 
eredményeként nagyszerű csapat állt az intézmény mellett. 
Munkájukkal segítették Óvodánkat, sok élményt és támoga-
tást szerezve az Újszilvási ovisoknak.

Erika elfáradt. A szeptemberi szülői értekezleten szoká-
sos módon megválasztott Szülői Szervezeti tagok előtt le-
mondott. Így a 2013. október 1-i Szülői Szervezeti értekez-
leten engem; Tóthné Sallai Viktóriát, mint egyedüli jelöltet 
a Szülői Szervezeti tagok, 10 fő jelenlévőből 8 fő igennel 
és 2 fő tartózkodással szavazott meg elnöknek. Én szívesen 
vállaltam, hogy az előző elnökünk és csapatának munkáját 
tovább vigyük a mi kis gárdánkkal.

Szülői Szervezetünk új, aktív tagjai elkezdtek dolgozni 
és egy nagyon sikeres és mozgalmas időszakot tudhatunk 
magunk mögött.

2013. október 19-én megrendezésre került a hagyomá-
nyos óvodabálunk. Szülői Szervezetünk a tombolatárgyak 
gyűjtésében és a szponzorok felkeresésében nyújtott segítsé-
get az Intézménynek. Így a színvonalasan megrendezett bál 
céljául kitűzött játszó kuckó a Süni csoportban még Kará-
csony előtt elkészült a gyerekek nagy örömére.

Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak a szülők-
nek és felajánlóknak a támogatását, akik bármely módon 
segítették célunk elérését!

Decemberben megérkeztek az ünnepek. A hónap elején 
Mikulás csomagokat csomagoltunk lázasan. Gyermeki énün-
ket elővéve, tele izgalmakkal láttuk el ezt a feladatunkat is. 

A december közepén megrendezett karácsonyi vásárra 
a Szülői szervezet aktív tagjai saját, házi készítésű sütemé-
nyeket és lekvárt csomagoltak, melynek alapanyagait közös 
döntés alapján maguk finanszírozták. 

Karácsonykor minden csoportszobába új terítők kerül-
hettek a gyermekek munkaasztalaira;  roló az új játék kuckó 
ablakaira. Szülői Szervezetünk, mint minden évben eddig,  
idén is nagy részt vállalt abban, hogy valamennyi csoport 
karácsonyfájának az alja megtelhessen szebbnél szebb és 
hasznosabb játékokkal, amelyeket az óvó nénik szakmai 
hozzáértésükkel, nagy gondossággal válogattak össze. 

Az idei év rendhagyó volt a Kerekerdő Óvoda Szülői 
Szervezetének életében. Akadtak nehézségeink, ám a tör-
vényre és jogainkra támaszkodva, igaz csonka szervezettel, 
de tovább tudtunk dolgozni, így nagy erővel készülődtünk az 
áprilisi fő óvodai programra, a hagyományos Húsvétozással 
egybe kötött Föld Napjára.

Petró Tamás és Családja 16 darab fa virágládát készí-
tett el az óvoda részére, amit Szervezetünk megtöltött virá-
gokkal. Ezúton is hálásan köszönjük ezeket a csodaszép 
ládákat, amiket az óvoda ablakaiba tudtunk elhelyezni!

A hagyományos húsvétozásra meglepetéssel készült a 
Szülői Szervezet húsvéti nyuszija. Csoport szinten a gye-
rekek számára új homokozó játékokkal, 25 darab labdával, 
csoki tojásokkal kedveskedett.  Ezen kívül minden csoport-
ba, az óvodai foglalkozások minőségének javítása érdekében 
a régi elhasználódott zenei lejátszó eszközöket lecseréltük 
egy-egy új, korszerűbb modellre.

Továbbá köszönjük a Fuith Családnak, hogy támogatta 
az óvoda udvar szépítését. Általuk tujafákat tudtunk az óvo-
da udvarára ültetni.

Köszönjük az Új-szilvási Óvodai Szülői Szervezetnek 

Óvodai SZMK hírei
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az általuk adományozott, réztáblákkal ellátott almafákat is, 
melyeket a Föld napi rendezvényen elültettek.

Szülői Szervezetünk sikeresen támogatta Kerekerdő 
Óvodások idei, kulturális fellépését is. Óvodánkat támogat-
va gyönyörű ruhákat varrt a gyermekeknek Boda Lászlóné 
Mónika, melyekhez az anyagokat biztosítottuk. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni Mónika önzetlen munkáját, mely 
eredményeképp településünk lakói több alkalommal is meg-
csodálhatták óvodásainkat különböző rendezvényeken, nagy 
örömet szerezve mindannyiónknak.

Örömmel járultunk hozzá májusban az óvodai balla-
gáshoz is. Szülői Szervezetünk számára szép és fontos ha-
gyomány a ballagó gyermekek óvodai jelével ellátott lufijuk 
útjukra bocsátása, hisz mind a gyermekek, mind a pedagó-
gusok, daduskák számára feledhetetlen pillanat a csapatban 
szálló lufik látványa.

Szervezetünk nevében köszönöm Óvodánk pedagó-
gusainak, daduskáinak áldozatos munkájukat, melyet 
nap, mint nap tettek ebben az évben is gyermekeinkért!

Bár a nevelési év lassan eltelik, de az év még nem. A 
következő pár hónap alatt vannak még teendőink. Szerveze-
tünk mind az óvodai és az önkormányzati programokat to-
vábbra is nagy örömmel és lelkesedéssel segíti és mindenben 
támogatja.

A Kerekerdő Óvoda összbevétele a 2013/14-es nevelé-

si évben 511.545 Ft volt, mely az alábbi tételekből tevődik 
össze:

- 223.945- Átvett pénzeszköz
- 232.600- Óvodabál, Karácsonyi vásár bevétele
- 50.000- Helyi vállalkozó támogatása
- 5000- Fuith Család támogatása

A fent említett összbevételből 317.861 Ft-ból lettek finanszí-
rozva a felsorolt tételek:

- 54.500- Karácsonyi ajándékokra
- 136.800- Házikó a Süni csoportba
- 38.000- Hanglejátszó eszközök
- 12.000- Virágtövek
- 5000- 15 db tuja az óvoda udvarra
- 3600-           Bélyegző készítés
- 9037- Homokozó játékok
- 11.510- Jelmezek anyaga
- 17.014- Sötétítő reluxa, függönypálca, terítők
- 8400- Lufik a ballagásra
- 7000- Gyereknapi pogácsa, szörp

- 15.000- Húsvéti ünnepség, 25 db labda

Jelenleg 193.684 Ft-tal rendelkezik a Szülői Szervezet.

Tóthné Sallai Viktória

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

TANÉVZÁRÓ AZ ÚJSZILVÁSI 
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Az évzáró ünnepélyen kiemelkedő teljesítményért 
jutalmazott tanulók

Széchenyi-díjas tanulóink (nyolc éven át kitűnő tanulmányi 
eredményt értek el): 

Bárándy Anett, Csáki Zsanett, Miskolczi Loránd 

Kitűnő vagy jeles nyolc éven át: Rózsavölgyi Fatime 

Magyar-történelem-díj (Jansik József által alapított díj): 
Csáki Zsanett (8. osztály) 

Megyei Nyelv-Ész Tanulmányi verseny I. helyezés 

Magyar-történelem tanulmányi verseny (Jansik József által 
támogatott verseny)

1. helyezettje: Csáki Zsanett 8. osztály 

2. helyezettje: Balassa Eszter 6. a osztály 

3. helyezettje: Tóth Tünde 5. osztály
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Matematika tanulmányi verseny (Újszilvási Önkormányzat 
által támogatott verseny)

1. helyezettje: Kovács Alex 5. osztály 

2. helyezettje: Csáki Zsanett 8. osztály 

3. helyezettje: Tóth Tünde 5. osztály

Kitűnő tanulóink: 

1. osztály: Borsos Bence, Demeter Márton, Dézsi Lívia, 
Gruller Vivien, Ladányi Lili, Pusztai Richárd, Urbán Róbert 

2. osztály: Günberger Márk, Szabó Imre, Szarvas Boglárka, 
Trepák Andor 

3. osztály Bacskai Barbara, Csáki Zsófia, Simon Adél, Szol-
lár Viktória, 

4. osztály: Boda Laura, Kispál Dávid, Oláh László, Szarvas 
Balázs

5. osztály: Bárándy Dorina, Fehér Kitti, Kovács Alex, Tóth 
Tünde, Varga Antal 

6. osztály: Balassa Eszter, Mádi Viktória, Urbán Viktor

8. osztály: Bárándy Anett, Csáki Zsanett, Miskolczi Loránd

Jeles tanulóink: 

1. osztály: Bedics Dominik, Horváth Martin, Korbély Mik-
lós, Labancz Lilla, Meijerink Hanna, Mekes Márk, Nagy 
Fanni, Varga Csaba

2. osztály: Nagy Bianka, Nagy Gábor 

3. osztály: Demeter Kinga, Kökény Alex, Lénárt Lili 

4. osztály: Urbán Klaudia, Veres Viktor

5. osztály: Karácsonyi Márton 

6. osztály: Balassa István, Király Ivett, Nagy Zoltán

8. osztály: Rózsavölgyi Fatime

Egyéb jutalmak:

Sándor Márk 7. osztály 

Példamutató magatartás, rajzból nyújtott kimagasló teljesít-
mény, rajz verseny 1. helyezés.

Tanulmányi versenyeken való részvételért:

Bertók Nóra 4. b osztály 

Bodócs Piroska 4. b osztály 

Csáki Zsófia 3. b osztály 

Görög Boglárka 4. b osztály 

Kemenczés Dominik 4. b osztály 

Közösségi munkáért:

Bajár Milán 7. osztály 

Nagy Ivett 7. osztály 

Pásztor Viktória 7. osztály 

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

Iskolai SZMK hírei

Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves új-
ságolvasót.

Az előző lapszámban már beszámoltam az SZMK feb-
ruárig elvégzett feladatairól, most az azóta eltelt időszakról 
szeretnék.

Áprilisban a színvonalas Széchenyi esten osztottunk po-
gácsát, frissítőt a szereplő gyerekeknek és minden kedves 
vendégnek.

Május elsején részt vettünk a majálison, ami nem kimon-
dottan a munkáról, hanem kicsit a szórakozásról szólt. A 
gyerekek jót játszottak a felnőttek pedig beszélgettek. Részt 
vettünk a főzőversenyen is, ahol az előkelő 3. helyen végez-
tünk babgulyásunkkal. Egy nagyon jó hangulatú családi na-
pot töltöttünk együtt a kis csapattal.

Május 31-én a gyereknapon szörpöt és pogácsát osztot-
tunk a gyerekeknek.

Sok kisebb-nagyobb rendezvényen részt vettünk a tanév 
folyamán. Voltak olyan rendezvényeink, amiből bevételeink 
származtak: Adventi vásár, Szilveszteri bál és a Farsangi bál, 
de voltak szép számmal olyanok is, amik csak kiadással jár-
tak: Egészségnap, Karácsony, Széchenyi est és Gyereknap.

Az SZMK tanév végén 500.000 Ft-ot ajánlott fel kirán-
dulásra az iskolás gyerekek részére. Ennek keretein belül a 
felsősök május 26-án mentek Szilvásváradra túrázni, az al-
sósok június 10-én Budakeszire a vadasparkba látogattak el. 
Mind a két nap nagyon jól sikerült és a gyerekek élmények-
kel gazdagon jöttek haza.

Úgy gondolom, ezért érdemes volt az SZMK valamennyi 
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tagjának dolgoznia, remélem a jövőben is hasonló eredmé-
nyeket tudunk elérni.

Szeretném megköszönni még egyszer mindenkinek a 
támogatását, a tagoknak a sok-sok munkát és kitartást. Vé-
gezetül szeretnék a nyár hátralévő részére mindenkinek jó 

pihenést és kikapcsolódást kívánni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket:
Bajárné Bezzeg Krisztina

SZMK elnök 

Széchenyi István Általános Iskola Alapítvány tájékoztatója 

Újszilvás községben 1991. nyarán alakult a Széche-
nyi István Általános Iskola Alapítvány, mint magánalapít-
vány. Alapítója Gergely József újszilvási lakos, aki sajnos 
2013.05.05-én elhunyt. Rendelkezése szerint az alapítói jo-
gokat unokája Gergely Szilvia gyakorolja a továbbiakban. 

Az alapítói cél az volt, hogy a lehetőségek szerint az ok-
tató-nevelő munka (általános iskola, és óvoda) támogatást 
nyerjen az alapítvány által. Közhasznú alapítvány vagyunk. 

Folyamatosan részt veszünk az intézmények tárgyi feltét-
eleinek javításában, támogatunk kirándulásokat, versenyek 
szervezését, nyertesek díjazását. Van Széchenyi Emlékér-
münk, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, és a kö-
zösségi életben is jeleskedő, ballagó diákok elismerésére. 

 
Bevételeink magánszemélyektől és cégektől érkező tá-

mogatásokból, SZJA 1 % gyűjtéséből, és pályázati pénzesz-
közökből állnak. 

Ha vázlatosan áttekintjük az utóbbi öt esztendőt, a mér-
leg a következő: 

2010.             1 %-ból 477 e. Ft. érkezett. 

Támogattunk:
színházlátogatás útiköltségét                                       50 e Ft 
tanulók német táboroztatását                                     300 e Ft 
Alma együttes fellépését                                           145 e Ft 
jutalomkönyvek vásárlását                                          40 e Ft 
Széchenyi éremhez                                                      75 e Ft 

2011.            1 %-ból 330 e Ft érkezett. 

Támogattunk:
szilvásváradi táboroztatást                                         200 e Ft 
jutalomkönyvek vásárlását                                          40 e Ft 
tanulmányi verseny díjazását                                      50 e Ft 

Széchenyi éremhez                                                      50 e Ft 
Pályázati pénzeszközből készíttettünk
fellépő táncruhákat                                                1.167 e Ft 
 
2012.            1 %-ból 357 e Ft érkezett 

Támogattunk: 
óvodai kirándulást (Planetáriumi belépők)             150 e Ft 
ÖKO-HETEK megrendezését                                     80 e Ft 
történelmi tanulmányi verseny díjazását                    50 e Ft 
RUGÓVARÁZS pályázat díjazását                           173 e Ft  
Széchenyi éremhez                                                    300 e Ft 
Pályázati pénzeszközből épült a Sport utcában 
a minden igényt kielégítő, 
Uniós előírásoknak is megfelelő játszótér.        13.080 e Ft 

2013.            1 %-ból 331 e Ft érkezett. 
                     
Támogattunk: 
jutalomkönyvek vásárlását                                          70 e Ft 
Ebben az esztendőben a Széchenyi emlékérem nem 
került kiadásra, mivel a meglehetősen magas 
elvárásoknak egyetlen diák sem felelt meg. 

2014.           Az 1 %-os támogatás még nem érkezett meg,
11-12 hónapban várható. 
                    
Április hónapban pályázati pénzeszközből megszerve-

zésre került az  „EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ RENDEZVÉNY 
ÚJSZILVÁSON”                                                       1.000 e Ft 

Ennek keretében szakemberek bevonásával szűrések, 
vizsgálatok, előadások voltak elérhetőek – térítés mentesen– 
az érdeklődők számára.      

Támogatást nyújtottunk 3 fő 

Szécsényi  emlékéremhez                                             150 e Ft 
jutalomkönyvek vásárlásához                                   100 e Ft 
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tanulmányi versenyek díjaihoz.                                  95 e Ft 

Összegezve:  

Az áttekintett öt évben közel 1,5 millió Ft érkezett 1 %-os 
támogatásból, az egyéb támogatás valamivel több,mint 700 e 
Ft. (magánemberek: 350 e Ft, cégek: 400 e Ft.) 

A pályázati pénzeszközökön ( 15.247 e Ft ) kívül több, 
mint 2 millió Ft értékű támogatást nyújtottunk.

Eleget tettünk valamennyi központi költségvetés iránti 
kötelezettségünknek. 

A lehetőségeinkhez mérten az alapító által elképzelt cé-
lok érdekében tevékenykedtünk. 

Tisztelettel megköszönjük támogatóinknak a segítséget, 

kérjük, hogy a továbbiakban is legyenek a segítségünkre, - 
hiszen az oktatás, nevelés, mint cél és feladat minden csalá-
dot érint közvetlenül, vagy közvetve. 

Mi továbbra is aktívan közreműködünk a célok megva-
lósításában, - igyekszünk az iskolából, illetve az óvodából 
minden hozzánk eljuttatott támogatási igényt teljesíteni, ha 
az előbbre viszi a tanulók, az óvodás kisgyermekek isme-
reteinek bővítését, az őket körülvevő élettér minőségének 
javítását. 

Mindehhez kívánunk egészséget, békességet, kitartást és 
szorgalmat mindannyiunknak. 

                                                   A Széchenyi Általános 
Iskola Alapítvány Kuratóriuma  

Doktornő és Védőnő jelenti

Kedves szülők, kedves gyerekek! Az Újszilvási Kró-
nikás jelen számában a védőoltások fontosságára szeret-
nénk felhívni a szülők és a lakosság figyelmét. 

Nem kötelező, ajánlott védőoltások!

A leggyakrabban előforduló és/vagy nagyon súlyos kö-
vetkezményekkel járó fertőző megbetegedések ellen a leg-
több fejlett országban kötelező jelleggel oltják a lakosságot. 
Ilyen többek között a gyermekbénulás, torokgyík, tetanusz 
vagy szamárköhögés elleni vakcina. Számos más, ritkább 
megbetegedés ellen vagy olyan betegség esetén, amely csak 
bizonyos országokban fordul elő, specifikus helyzethez, idő-
ponthoz, munkakörhöz kötött, esetleg kevésbé fenyegető, 
ajánlott, választható védőoltások állnak rendelkezésre. Ezen 
kívül néhány gyakori, súlyos fertőzés ellen még nem sikerült 
hatásos vakcinát előállítani, de bíztató próbálkozások már 
vannak.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány fonto-
sabb, hazánkban is hozzáférhető védőoltásról szólunk.

Pneumococcus

A Streptococcus pneumoniae által okozott megbetegedé-
sek világszerte komoly közegészségügyi kihívást jelentenek. 
E baktériumnak számos törzse, szeropípusa ismert, de sú-
lyos betegséget közülük csak néhány okoz. Az általuk oko-

zott tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás (meningitisz) vagy 
bakteriémia mellett a Pneumococcus okozta középfülgyulla-
dás, melléküreg gyulladás és tüdőgyulladás emberek millióit 
betegíti meg évente. Hazánkban 2014. január óta kötelező 
védőoltás. A két éven aluliak ingyen juthatnak a védőoltás-
hoz, de ajánlott az idősebb gyermekek, a krónikus betegek, 
és főleg a 65 év felettiek oltása is, még ha ezért fizetni is kell. 
1 éven aluliak esetén három, e felett csak 1 oltás szükséges.

Meningococcus

A Neisseria meningitidis nevű baktériumnak a 
Pneumococcushoz hasonlóan több szerotípusa van, amelyek 
közül földrajzi elhelyezkedés szerint más és más (hazánkban 
leginkább a B és C típus) okoz gennyes agyhártyagyulla-
dást. A betegség cseppfertőzéssel terjed, és néhány esetben 
nem agyhártyagyulladást, hanem sokszor órák alatt halálhoz 
vezető meningococcaemiát, vérmérgezést (szepszist) okoz. 
A betegség halálozása az antibiotikus kezelés ellenére is 
10% körül van, és a túlélők mintegy 20%-ban maradandó 
idegrendszeri károsodásokat okoz. A hazánkban jelenleg 
hozzáférhető vakcina a meningococcus A és C és még két 
másik típus által okozott megbetegedés ellen véd. A vakcina 
a meningococcus tok antigénjét tartalmazza, tőle betegséget 
kapni nem lehet. A konjugált vakcina már 2 hónapos kortól 
adható, amely azért fontos, mert a legtöbb megbetegedés 1 
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éves kor alatt fordul elő. Náluk kétszeri adás szükséges az 
alapimmunizáláshoz, míg idősebb korban egyszeri oltás is 
elegendő. A vakcinák nem adnak élethossziglani védelmet, 
5-10 év eltelte után nem számíthatunk védettségre. Csak térí-
tés ellenében kapható, de Meningococcus elleni oltásra 2 éves 
kor alatt 70%-os támogatás van. Örömhír, hogy a hazánkban 
leggyakrabban megbetegedést okozó, a Meningococcus B 
típusa elleni vakcina már hozzáférhető.

Kullancs okozta agyhártyagyulladás

A kullancs nemcsak a Lyme kórt, hanem többek között 
egy bizonyos agyhártyagyulladás vírusát is hordozhatja. 
Szerencsére, míg a Lyme betegség kórokozója az egyes ré-
giókban a kullancsok csaknem mindegyikében megtalálha-
tó, az agyvelőgyulladás (encephalitis) vírusát csak minden 
ezredik, tízezredik hordozza. Bár a betegség kezelésére 
nincsenek specifikus gyógyszerek, tüneti terápia mellett a 
halálozás 1-2%. A megbetegedettek 10%-ában azonban ma-
radandó bénulás alakul ki, és sokan panaszkodnak a gyógy-
ulás után szellemi, fizikai teljesítményük romlásáról. A kul-
lancs encephalitis ellen védőoltással rendelkezünk, amely 
bizonyos munkakörökben dolgozók számára kötelezően és 
ingyenesen áll rendelkezésre, a többiek pedig megvehetik. 
Az alapimmunizálást 3 éves kor után érdemes elkezdeni. Az 
első oltást 1-3 hónap és 5-12 hónap elteltével követi a máso-
dik illetve a harmadik, majd 3 év után megerősítő oltás adan-
dó. Az oltást a továbbiakban 5 évente érdemes ismételni.

Humán papilloma vírus (HPV)

Ebből a vírusból több mint 100 különböző fajta létezik, 
de komolyabb emberi megbetegedést csak néhány magas ri-
zikójú törzs okoz. Szexuális úton terjed, és a nők mintegy 
80%-a valamikor élete folyamán valamikor fertőzésen esik 
át. A fertőzések nagy része nem vagy alig okoz tüneteket és 
spontán gyógyul. Egy kisebb részük genitális szemölcsök 
megjelenésével jár, kis részben (kb. 10%) azonban a fertőzés 
krónikussá válik, és ebből később méhnyak rák, vagy a férfi 
és női nemi szervek más rosszindulatú daganata alakulhat 
ki. Az un. rekombináns HPV elleni vakcina a négy legve-
szélyesebb törzs tisztított fehérjéit tartalmazza és a szexu-
ális élet megkezdése előtt álló, 9-15 éves lányok számára 
javasolt elsősorban, de természetesen későbbi életkorban is 
alkalmazható. Három injekció szükséges, melyet fél év alatt 
kell beadni. Tekintettel arra, hogy a vakcina csak négy törzs 
ellen nyújt védelmet, és egyelőre csak az ismert, hogy 5 évig 
véd biztosan, a rendszeres méhnyak rákszűrést nem helyette-
sítheti. Bár a védőoltás igen drága, de preventív jelentősége 
rendkívüli, hiszen a nők második leggyakoribb rosszindulatú 
betegsége jórészt megelőzhető vele.

Örömhír, hogy a 2014-es tanévben a 6. osztályos lányok 
a védőoltást ingyen megkaphatják. 

Rotavírus

A többféle rotavírus törzs főleg csecsemőkben, kis-
gyermekekben okoz lázzal, hányással, vizes hasmenéssel 
járó megbetegedést. A vakcina bevezetése előtt az Egyesült 
Államokban évi fél millió orvos látogatás és több mint 60 
000 kórházi felvétel oka a rotavírus fertőzés volt. A vakcina 
rutinszerű alkalmazásával a fejlődő világban évi fél millió 
gyermek halála lenne elkerülhető, hiszen a magas csecsemő-
halandóságért ezekben az országokban a rotavírus fertőzés 
nagyban felelős. Bár hazánkban a rotavírus okozta halál nem 
igen fordul elő, de súlyos kiszáradás miatti kórházi felvétel 
annál inkább.Az első rotavírus elleni vakcinát hamar ki kel-
lett vonni a forgalomból súlyos mellékhatása (bélelzáródás) 
miatt, de az ezt követően kifejlesztett – ilyen mellékhatással 
nem rendelkező – két új védőoltás nagy sikernek bizonyult. 
A vakcinák élő, gyengített vírust tartalmaznak, melyek szá-
jon át adhatók. A védőoltást a készítménytől függően 2, ill. 3 
alkalommal 2 hónapos időközzel kell adni, és az első dózis 
már 6 hetes korban adható. A teljes immunizálás után a vé-
dettség csaknem 100 %-os. Az oltás térítésköteles.

Bárányhimlő

Bár a bárányhimlő (varicella) általában enyhe lefolyású, 
csecsemőkben, immunhiányos állapotban életveszélyes le-
het. Cseppfertőzéssel terjed és nagyon ragályos, felnőtt ko-
rára csaknem mindenki átesik rajta. A vírus a bárányhimlőt 
követően megbújik a szervezetben, és a felnőttek egy részé-
ben herpes zooster, vagyis övsömör képében aktiválódik. A 
védőoltás élő, gyengített vírust tartalmaz, ezért terheseknek 
és csökkent immunitású egyéneknek nem adható. A védőol-
tás 1 éven felüli gyermekeknek, és varicellán nem átesett fel-
nőtteknek ajánlott. Két oltás szükséges, 4-8 hetes időközzel.
Térítésköteles. Az utóbbi években övsömör elleni védőoltás 
is hozzáférhető, ezt a 65 éven felüli, varicellán átesett felnőt-
teknek ajánlják.

A fentieken kívül még számos védőoltás létezik. Ilyen 
pl. a munkakörhöz kötött veszettség elleni oltás, a fertőzött 
területre utazók sárgaláz és kolera elleni oltása, vagy pl. a 
hastífusz vagy fertőző májgyulladás (Hepatitis A) elleni ol-
tás. A gyógyszergyárak olyan betegségek elleni oltások ki-
fejlesztésén is fáradoznak, mint a malária vagy a HIV. Ezek 
mindegyike már a kipróbálás stádiumában van, és ha sikere-
sek, emberek millióinak életét menthetik meg.  Egy másik 
területe a vakcina készítésnek a bioterrorizmus elleni felké-
szülés, ennek keretében került sor pl. az antrax (lépfene) el-
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leni védőoltás kifejlesztésére és a földünkön már természetes 
módon nem előforduló himlő elleni vakcinák újbóli előállí-
tására gyártására. Új és igen ígéretes területe a védőoltások 
fejlesztésének a különböző daganat ellenes oltások, melyek 

lényege, hogy a szervezet immunvédekezését serkentve se-
gítik a rosszindulatú daganat elleni küzdelmet.

Dr. Altsach Rita és Kengyelné Agócs Marianna

Elköszönünk a Mező családtól

2014. június 15-én hivatalosan is elköszöntünk, elbú-
csúztunk Mező István református lelkésztől , Mező István 
lelkész asszonytól és családjuktól.

Mező István 1996. október 19-től volt a Tápiószele-
Tápiószőlős-Újszilvás és Farmosi Református Egyházköz-
ség lelkésze. Ő és családja 18 éven keresztül tevékenykedett 
az újszilvási hitélet fellendítésében is, amivel sok ember 
hitéletét tartalmassá tették. Nekik is köszönhető, hogy 
ezidőszak alatt is a településen fokozódott, épült a közösségi 
összetartó erő.

Köszönjük, hogy a Református Templom évekig tartó 
épülésében közreműködtek, koordinálták, irányították azt, 
ezzel értékesebbé tették a település tárgyi értékeit, és mél-
tó helyet biztosítottak a református helyi közösségnek. Az 
üzemeltetésből adódó Általános Iskolával kapcsolatos több-
letterheket magukra vállalták. Valamennyi községi rendez-
vényünkön, ünnepségeken, beruházások átadásakor meg-
tiszteltek bennünket, új értékeinket megáldották.

Köszönjük az itt töltött éveket, a településen teljesített 

lelkipásztori szolgálatukat, amivel a „nagy újszilvási család” 
jeles tagjaivá váltak.

A település lakossága nevében kívánunk Mező István 
lelkipásztornak, Mező Istvánné nagytiszteletű asszonynak 
és gyermekeiknek sok családi örömet az életükben, sikeres 
további szolgálatot és mindezekhez jó egészséget .

Dr. Petrányi Csaba
polgármester

Bemutatkozik az új református lelkipásztor

Nagy József – Mihály vagyok, Szilágy megye Zilah vá-
rosában születtem 1970 április 17 –én. A Református Teoló-
giát Kolozsváron végeztem 1993 – 1998 között. A Teológia 
elvégzése után 16 éven át, az Arad megyei, Feketegyarmat 
kis falucskájában szolgáltam mostanáig. 

Feleségem Nagy Hajnalka, akivel 2000 szeptemberében 
kötöttük össze életünket Isten színe előtt. Házasságunkat Is-
ten öt gyermekkel is megáldotta, akiknek nagyon örülünk 
és akiket nagyon szeretünk. Neveik: Johanna, Abigél, Máté, 
Debóra, Eszter. 

Régebben azt gondoltam, nagyon egyszerű átlépni az or-
szághatárt és elköltözni, de ez nem így van. Nem lehet úgy 
átültetni egy fát, hogy a régi helyén gyökerek ne maradjanak. 

A szelei gyülekezet megkeresése után nagy harcok vol-
tak bennünk. Igyekeztünk egyetlen egy szempontra figyelni, 
mégpedig arra, hogy Isten hol akar látni bennünket. Harca-
ink válaszaként sok bátorítást kaptunk Istentől a mindennapi 
bibliai verseken keresztül. Az egyik Ige ez volt a Jelenések 
könyvéből: „Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki be 
nem zárhat.” (Jel.3,8) A valóságát ennek a bibliai versnek 
rendkívüli módon megtapasztaltuk harcaink során. Hiszem, 
hogy Isten lelkiekben is nyitott ajtót, nyitott szíveket ad 
mindazoknak, akik közé küldött szolgálni Újszilváson, Tá-
piószőlősön, Farmoson, Tápiószelén és egész Magyarorszá-
gon. 

Nagy József
református lelkipásztor
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A szent, aki pápa is volt

Karol Wojtyla 1920-május 18-án az Osztrák-Magyar 
Monarchia kulturális örökségét hordozó krakkói vajdaság-
ban (Wadowice) született. A bölcsészeti tanulmányokat a há-
ború miatt megszakította. Kétkezi munkásként dolgozott. De 
meghallotta Isten hívását, és a krakkói szemináriumba ment. 
A lengyel katolicizmus történelmi és népi gyökereiből is táp-
lálkozó hitét Rómában, a világegyház központjában végzett 
teológiai tanulmányai érlelték korszerű és szakszerű teoló-
giai műveltséggé. A kommunista uralom alatt élő lengyel 
egyházba tért vissza (1948), de olyan egyházba, amelyet az 
ateista hatalom soha nem tudott térdre kényszeríteni.

A fiatal Wojtyla doktor megismerte az ifjúság paszto-
rálását éppúgy, mint az egyetemi katedrát; a szépirodalmi 
alkotást éppúgy, mint a morálteológia művelését; segéd-
püspökként majd érsek-metropolitaként a szocialista világ-
ban élő lengyel egyház kormányzását éppúgy, mint bíbo-
rosként a világegyház központját és közeli-távoli országok 
katolicizmusát. 58 éves korára, 1978-ban történt pápává 
választásáig szédületesen gyors és magasra ívelő karriert 
futott be. Amikor megválasztották Szent Péter 264-ik utód-
jává, a világ nemcsak meglepődött, az olaszok nemcsak 
megdöbbentek,(hiszen 455 éve az első nem olasz pápa, és 
az első szláv), hanem az útkeresésben élő katolikus világ-
egyházban nagy várakozással is fogadták a szláv Keletről, 
mondhatni az ismeretlenségből jött új pápát.

1978. október 16-án a pápaválasztás konklávé nyolcadik 
szavazási fordulója után Karol Wojtyla, Krakkó bíboros-ér-
seke lett II. János Pál néven a katolikus egyház pápája. Pió 
atya ezt megjövendölte neki: „Egy rövid életű pápa után 
pápa leszel”. Amikor I. János Pál meghalt, aki 33 napig volt 
pápa, felsóhajtott: „Jaj Istenem pápa leszek”. A Szentlélek 
Őt állította az Egyház élére, hogy szent életével példát mu-
tasson, hogy ebben a mai világban hogyan kell igazi keresz-
tény, Istennek tetsző életet élni. 

II. János Pált a legtalálóbban a „remény pápájá”-nak ne-
vezték. Jó pásztorként látogatta végig a nyájat, a világegyhá-
zat (104 utazása során 129 országot keresett fel), és vitte el 
a legtávolabb élő hívekhez, a legelesettebbeknek is a krisz-
tusi üzenetet. A „világ plébánosa” nem trónusra emelt, tiarás 
uralkodóként jelent meg hívei körében, hanem leginkább 
mosolygó, hús-vér emberként.

Tudós volt, számtalan könyvet, irodalmi, zenei művet ha-
gyott maga után. Az általa kiadott enciklilák, még évtizede-
kig fognak utat mutatni az Egyház számára. Megcsodálhat-
tuk mély emberségét. Különösen szívén viselte a szegények, 

elesettek, védelemre szorulók sorsát. Szoros kapcsolatban 
volt a fiatalokkal, személye mindannyiszor fellelkesítette 
őket. Mély hite, példamutató volt mindannyiunk számára. 
Különösen is megindító volt látni, ahogy a betegséget hor-
dozta tudatosan. Meg akarta mutatni, hogy Istennek a beteg 
emberre is szüksége van. Nem szállt le a keresztről! Akik le-
mondásra próbálták felszólítani, mintha magát Jézust kérték 
volna, hogy szálljon le a keresztről. Ő sem szállt le, végig 
futotta a pályát, melyet Jézus bízott rá. 

A Gondviselés hihetetlen finom megnyilvánulása, hogy 
annak az irgalmasság vasárnapjának előestéjén hunyt el, 
(2005. április 2-án) amelyet ő hirdetett meg 2000-ben, az 
egyházban.

Eltávozott közülünk, de nem hagyott itt minket, köszön-
jük a Gondviselésnek, hogy egy ilyen nagyszerű pápával 
ajándékozott meg minket, jó lenne legalább egy kicsit ha-
sonlítani hozzá. 

Kétszer találkozhattam vele, és kétszer foghattam ke-
zet vele. A szentelés után, (1983) amikor eljuthattam hozzá 
Rómába, és először kezet foghattam vele, belenézett a sze-
membe, és azt mondta: „Jézus vezessen”. A második alka-
lommal akkor történt, amikor először jött Magyarországra 
(1991). A Hősök terén együtt miséztünk, és a szentmise után 
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mindannyiunkkal kezet fogott. Amikor kezet fogtunk, azt 
hittem, hogy földbe gyökerezik a lábam, hiszen azt mondta: 
„Mi már találkoztunk! Jézus vezetni fog téged!”

Felmerült bennem a kérdés, hogy ezek nagy szent öregek 
lassan meghalnak, de ki fog a helyükre lépni? Nincs más út, 
nekünk kell! Mi mit fogunk magunk után hagyni? Kell, hogy 
az ő példájuk segítsen, lelkesítsen minket, hogy igen, lehet 
ilyen nagyszerű életet élni, az Ő példája mutatja, igen érde-
mes így élni. Előttünk járva taposta azt az utat, mely a sze-
retet civilizációját építi, ott ahol élünk nekünk kell folytatni 
ezt az utat. ISTENÜNK! KÖSZÖNJÜK, HOGY NEKÜNK 
ADTAD ŐT!

Kovács Attila
plébános

A mosoly értéke

Egy mosoly semmibe sem kerül, mégis nagyot visz véghez.
Gazdaggá teszi azt, aki kapja, és aki adja nem lesz szegé-

nyebb.
Csak egy pillanatig tart, de emléke olykor örökké él.
Senki sem elég gazdag ahhoz, hogy nélkülözni tudná,

és senki sem olyan szegény, hogy ne tudná adni.
A barátság érezhető jele! A mosoly nyugalmat ad a fáradt 

embernek,
bátorságot önt a csüggedőbe.

Ha valamikor találkozol valakivel, aki nem adja meg neked, 
a megérdemelt mosolyt, légy nagylelkű, és ajándékozd Te Őt 

meg mosolyoddal!
Mert senkinek sincs akkora szüksége egy mosolyra, mint 

annak,
aki már maga nem tud, mosolyogni másra.

/Szent II. János Pál pápa/

HÍREK     INFORMÁCIÓK

TÁJÉKOZTATÁS    

A   házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés további 
időpontjairól:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. július-
tól-decemberig az ÖKOVÍZ Kft. a következő időpontokban 
végzi a szelektív hulladékgyűjtést településünkön:

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés - szállítási naptár 
2014 / VII-XII. hónap

Ú J S Z I L V Á S

Hulladék típus   Nap    Hónap            Dátum

Újrahasznosítható hétfő Augusztus 18.

    Szeptember 15.

    Október  20.

    November 17.

    December 15.

       
                      ÚJKOM KFT.

Tisztelt Lakosság!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a települé-
sünkön alvállalkozási szerződés keretén belül az Újszilvás 
Község Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő 
ÚJKOM KFT. látta el.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Újszilvás Kom-
munális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. és az 
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. között a közszolgáltatásra vonat-
kozó alvállalkozási szerződés 2014. július 31. nappal meg-
szűnt. A továbbiakban az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. látja el 
a hulladékgazdálkodási közfeladatot. Településünk Vezető-
sége úgy döntött, hogy az ÚJKOM KFT. tevékenységi körét 
kibővíti, melynek alapján egyéb feladatokat fog ellátni a Kft. 
Továbbra is közreműködik az építkezésekben, önkormány-
zati beruházásokban, fejlesztésekben, a Tápiómenti Telepü-
lések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulatának alvállalko-
zásaként például az ÚJKOM Kft. fogja végrehajtani a házi 
bekötések megbízását.
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Tájékoztató a Tigáz-DSO Kft. ellátási területén található 
fogyasztási helyek helyszíni ellenőrzéséről

A TIGÁZ nagy hangsúlyt fektet a szabálytalan vételezé-
sek (gázlopás) visszaszorítására, melynek célja egyrészt a 
veszteségek csökkentése, másrészt annak megakadályozása, 
hogy a tisztességesen fizető felhasználóknak kelljen részben 
megfizetniük a tolvajok által okozott kárt, végül pedig a fel-
használók biztonságának védelme, hiszen a szabálytalanul 
kiépített házi megoldások kivétel nélkül életveszélyesek és 
fenyegetik a vagyonbiztonságot is!

A felhasználási hely ellenőrzése azzal kezdődik, hogy a 
TIGÁZ szakemberei megjelennek a helyszínen. A fogyasztó 
kérésére szerelői kártyákkal vagy a megbízólevéllel igazol-
ják, hogy a TIGÁZ megbízásából járnak el és tájékoztatják 
a jelenlévő felhasználót vagy képviselőjét a munkavégzésük 
céljáról. A felhasználási hely ellenőrzése során a rendszer ki-
építettségének szabályosságát, valamint a gázmérőt vizsgál-
ják meg. Ez utóbbi esetében azt ellenőrzik, hogy vannak-e 
esetleg olyan sérülések, vagy rongálási nyomok, amelyek 
szabálytalan vételezésre utalnak. Ha bármilyen rendelle-
nességet tapasztalnak, akkor a felhasználó vagy képviselő-
je jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett, leszerelik a 
gázmérőt (dobozolják), és új gázmérőt szerelnek fel, kivéve, 
ha a felhasználási helyen olyan szabálytalanságot állapítanak 
meg, amely az élet– és vagyonbiztonságot veszélyezteti. Ki-
emelendő, hogy amennyiben rendellenességet észlel, mun-
katársunknak nincs mérlegelési lehetősége, hiszen ő nem 
szakértő; a legkisebb kétség esetében is a fentiek szerint kell 
eljárnia. A fentiek kapcsán fontosnak tartjuk kiemelni, hogy 
a munkatársak a gázmérők leszereléséért nem kapnak extra 
juttatást. A leszerelés után a leszerelt és dobozolt gázmérő 
igazságügyi szakértői vizsgálatára kerül sor a vonatkozó 
jogaszályi előírások alapján. Minden esetben tértivevényes 
értesítést küld a TIGÁZ a felhasználó részére a gázmérő 
vizsgálatának időpontjáról és helyszínéről.

Honnan lehet tudni, hogy valóban a Tigáz jön?

Csak olyan embernek nyisson ajtót, és engedje a TIGÁZ 
nevében eljárni, aki szerelői kártyával vagy a megbízólevél-
lel igazolja magát és tájékoztatást ad az eljárásának a céljá-
ról. Ezt elősegítendő, összefoglaltuk, hogy mely ügyekben 
kereshetik fel a felhasználóinkat, és milyen hivatalos jelzé-
sek alapján azonosíthatják őket.

A két legfontosabb dolog:

• a TIGÁZ munkatársai és megbízottaik igazoló ok-
mányokkal (igazolvány, megbízólevél) rendelkeznek, és ké-
résre ezeket kötelesek felmutatni; illetve

• soha, semmilyen körülmények között nem jogosul-
tak készpénz átvételére vagy átadására, kivéve olyan külső 
megbízottakat, akik felhatalmazással rendelkeznek arra, 
hogy a TIGÁZ felé fennálló pénztartozást beszedjék, vagy 
behajtsák, 

Ha a TIGÁZ munkatársai által a felhasználási helyen 
végzett tevékenység díjköteles, vagy fizetési kötelezettséget 
állapít meg, azt mindig postai úton eljuttatott számla, illetve 
csekk ellenében kell kiegyenlíteni.

Különösen a következő ügyekben kereshetik fel Önöket 
személyesen, otthonukban, segítségüket kérve:

• Műszaki átvétel

• Mérő és házi nyomásszabályozó felszerelés

• Hitelesítési mérő- és házi nyomásszabályozó csere

• Fogyasztási hely kikapcsolás, visszakapcsolás 

• Mérőhely ellenőrzés

• Mérőhely leolvasás (Hangsúlyozzuk, hogy az éves 
leolvasás alkalmával csak a számlálót olvassák le, a mérő 
állapotának ellenőrzésére nem kerül sor.) 

• Névátírás, fogyasztó váltáskori ellenőrzés

• Hibaelhárítás

• Díjhátralék behajtás

A TIGÁZ munkatársai munkájuk elvégzése során min-
dig:

• jelzik, a fenti tevékenységek közül melyik elvégzé-
se céljából jelentek meg 

• átadnak a felhasználónak az elvégzett tevékenység-
ről egy hivatalos dokumentumot (a mérőhely leolvasás kivé-
telével!).

Amennyiben valaki a TIGÁZ nevében kopogtat az Ön aj-
taján, de nem tudja, vagy nem akarja igazolni magát, kérjük, 
ne engedje be!
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KMB Hírek

Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról sze-
retném 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 legjobban irritáló főleg vagyon 
elleni bűncselekmények visszaszorítása, valamint a térségen 
áthaladó gépjármű forgalom szűrése a fenti okra tekintettel. 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a tavai évben 
regisztrált alacsony bűnügyi szám az idei évben sem nőt, 
az a tavaihoz képest is ez idáig csökkenő tendenciát mutat. 
Ez köszönhető az Önök segítő közreműködésének, tájékoz-
tatásának, melyet ezúton ismételten meg szeretnék köszön-
ni. A rendőrségi statisztikát elemezve megalapítható, hogy 
a jó együttműködésnek, gyors reagálásnak köszönhetően 
a lakosságot érintő vagyonelleni bűncselekmények szá-
ma 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 foganatosítására, 
melynek szinte minden esetben az elkövetők tettenérésére, 
elfogására, valamint velük szemben gyorsított eljárás meg-
indítására került sor. 

A továbbiakban tájékoztatnám a tisztelt lakosságot, hogy 
az Újszilvási Polgárőr szövetség, valamint az Önkormányzat 
együttműködése során lehetővé válik a község illetékességi 
területén térfigyelő kamera rendszer kiépítése, melynek célja 
a vagyon elleni bűncselekmények számának további vissza-
szorítása, és az eredményes rendőri munka elősegítése. 

Ezúton szeretném megköszönni az elmúlt évben tapasz-
talt Újszilvási Mezőőrség, Polgárőrség, valamint az Ön-
kormányzat segítő munkáját, amely a fenti eredményekhez 
nagymértékben hozzájárult. 

Végezetül felhívnám figyelmüket, hogy szeptemberi hó-
naptól megkezdődik a község területén az általános iskolai 
tanítás, amely Önöktől, mint közlekedőktől fokozott figyel-
met, és türelmet igényel a balesetek elkerülése, megakadá-
lyozása céljából. Ezen időszakban számíthatnak fokozott 
rendőri jelenlét biztosítására, melynek fő célja a balesetek, 
tragédiák megakadályozása, valamint az iskolás gyerekek 
közlekedésének elősegítése. 

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!

2014. augusztus 1-től december 31-ig tart az idei má-
sodik kifizetési kérelem benyújtási időszak, amely a III. és 
a IV. tengely jogcímeihez kapcsolódik. A hatályos rendel-
kezés alapján a kifizetési kérelem benyújtási időszak 2014. 
december 31-ig áll nyitva, ezért a támogatási rendeletekben 
megjelölt végső benyújtási határidő (2015. január 31.) elle-
nére kizárólag ez év végéig áll fenn a benyújtási lehetőség. 

Kifizetési kérelem továbbra is csak elektronikus formá-
ban nyújtható be. 

Fokozottan figyeljenek arra, hogy történt-e adatváltozás 
a meghatalmazott személyében (névváltozás, lakcímválto-
zás), mert így akadályba ütközhetnek a belépéskor. 

A www.mvh.gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/
dokumentumtar.html  honlapról letölthetőek a vonatkozó 
közlemények a kifizetési kérelem formanyomtatványokkal 
együtt.

Ismételten felhívjuk a 35/2013. (V. 22.) VM rendelettel 
(továbbiakban: támogatási rendelet) érintett LEADER nyer-
tes pályázóink figyelmét, hogy a támogatási rendelet módo-
sult. Ennek értelmében: „Amennyiben a támogatási rendelet 
3.§ (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. 
§ (1) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, 
amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, 
akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt 
követően megnyíló első benyújtási időszak megnyílásától 
számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.”
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A támogatási rendelethez kapcsolódó 91/2013. (VI. 06.) 
számú MVH közlemény is módosult a fentiekkel összhang-
ban.

Tisztelt Ügyfeleink!

Örvendetes tény, hogy a Darányi Ignác Terv Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program III-IV. tengelyének  kerete-
in belül a 2007-2013-as európai uniós költségvetési időszak 
pályázati fordulóiban a HAJT-A Csapat Egyesület tervezé-
si területéről összesen 419 db támogatási kérelem érkezett 
be, és ebből 263 db támogatásban is részesült. Térségünk az 
említett időszakban 2 milliárd 240 millió forint fejlesztési 
forrást tudott mozgósítani. 

  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

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület

 munkaszervezet vezető

Sport Egyesületi tájékoztató

Befejeződött a 2013-14-es Megye III-as bajnokság, ahol 
felnőtt csapatunk Miskolczi Lóránt vezetésével a 14 csapatos 
bajnokságban a 3. helyen végzett. Az évadzáró vacsorán a 
bronzérmeket Benkő Tamás, a Pest Megyei Labdarúgó Szö-
vetség elnöke adta át a játékosoknak. A bronzérem értékét 
növeli, hogy a télen 7 tápiószelei és ceglédi játékos hagyta 
el a csapatot és a helyükre igazolt újszilvási labdarúgók sike-
resen épültek be a csapatba. Ez a helyezés feljogosított ben-
nünket, hogy a Megye II-ben folytassuk a szereplésünket, 
de mivel nem sikerült meghatározó labdarúgókat igazolni 
továbbra is a Megye III-ban folytatjuk a bajnokságot

Az egyesület május 25-én sikeresen megrendezte az U-7-
es, U-9-es és U-11-es Területi Bozsik Tornát, mintegy 200 

gyermek labdarúgó részvételével, ahová a szülők elkísérhet-
ték és megnézhették csemetéik szereplését a tornán. A terü-
leti vezetők kiválónak ítélték meg a torna megszervezését és 
a jövőben is lehetőséget biztosítanak egyesületünk számára 
hasonló események lebonyolítására.

A felnőtt csapat július közepén elkezdte a felkészülést a 
bajnokságra, ami előreláthatóan augusztus végén indul. Az 
utánpótlásképzés és a bajnokság szeptember 1-je után indul, 
a gyerekeket az iskolakezdés után értesítjük az edzések pon-
tos időpontjáról. Továbbra is várjuk azon gyerekek jelentke-
zését, akik kedvet éreznek a labdarúgás iránt és eddig nem 
vettek részt a foglalkozásokon.
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A Sportcentrumban április 1-je után megkezdte műkö-
dését a Kondicionáló és Fitnesz terem, aminek nagyon jó a 
látogatottsága.

Nyitvatartása: 

Hétfő – Szombat:  7.00-9.00 16.00-21.00
Vasárnap:   7.00-9.00 16.00-20.00

Várjuk azon sportolni vágyó újszilvási lakosokat, akik 
még nem próbálták ki az edzőtermeket, éljenek ezzel a lehe-
tőséggel. Hetente egy alkalommal György Kinga személyi 
edző vezetésével köredzést tartunk, ahol személyre szabott 
edzéstervet kapnak a résztvevők.

A nyitvatartási idő alatt működik a teniszpálya, ahol a 
teniszütők és a labdák rendelkezésre állnak, kérjük próbálják 
ki minél többen!

Szeptembertől tervezzük nyílt napok tatását, melynek 
keretében minél többen megismerhetik a tenisz alapjait és 
szabályait, hogy minél többen kedvet kapjanak ezen sport 
művelésére is.

Mindezekről és minden új eseményről egyesületünk 
facebook oldalán értesülhetnek.

Beruházásainkról…
Jelenleg készül a pálya automata öntözése, ami a Labda-

rúgó Szövetségtől elnyert TAO pályázatból finanszírozzuk.
Ezzel párhuzamosan készül a nagy pálya világítása 

Leader pályázat segítségével.

Támogatóinkról…
Az előző Krónikásban megköszöntük támogatóinknak a 

TAO-s támogatást, melynek segítségével megépült a Sport-
centrum.

A jövőben szintén szeretnénk a segítségüket kérni a kö-
vetkező TAO-s pályázatok megvalósításához. Ezért szemé-
lyesen fogom megkeresni és tájékoztatni a vállalkozásokat.

Szeretném megköszönni a Sagaro Kft és Nyíri Sándor 
segítségét, hogy az öltözőbe a padokat és fogasokat elkészí-
tették nagyon jó minőségben. Köszönjük az Altoterra Kft. 
mintegy 300.000 Ft-os támogatását, melynek segítségével 
elkészültek az 1X2-es futballkapuk, befedjük a lelátó hátulját 
és felújításra kerülnek a kispadok is. Szeretném megköszön-
ni a Szilváshús Kft. képviselőjének, Cziczás-Tóth Marianná-
nak a fitnesz centrum fejlesztéséért tett felajánlását, amiből 
Music centert és fali tükrök kiegészítését biztosította több 
mint 100.000 Ft értékben. Támogatásáról biztosított a Boly-
hos és Fia Bt., amiből az U-13-as csapatunk fog tréningruhát 
és széldzsekit kapni, akik már az idén ¾ pályás bajnokság-
ban fognak szerepelni. Felajánlotta támogatását Jansik Jó-
zsef a felnőtt csapat számára, aki egy garnitúra mezt vásárolt

Köszönjük minden vállalkozás támogatását, ami nagy-
ban hozzájárul a felnőtt és utánpótlás csapataink jó szerep-
léséhez.

Az őszi idényben is várjuk szurkolóink (B-közép) buzdí-
tását csapatunk minél eredményesebb szereplése érdekében.

Ádám József
Újszilvás KSE

elnök

Falunapi versenyek

Tisztelt Lakosság!

Ezúton is szeretnénk felkérni, biztatni, bátorítani Önöket, 
hogy minél többen vegyenek részt a település napján, a Fa-
lunapon, melyet az idei évben augusztus 16-án rendezünk. 
Kérjük a családokat, baráti társaságokat, klubokat, egyesü-
leteket, hogy töltsék együtt e szép, s programokban gazdag 
napot, főzzenek, süssenek a szabadban s nevezzenek a főző- 
és süteményversenyre, melyen értékes nyereményeket kap-
hatnak a helyezettek!

A főzőversenyre nevezni lehet bármely féle levessel, pör-
költtel és egyéb kategóriával

Ezzel párhuzamosan egy süteménysütő versenyt is hir-
detünk, ahová szilvát tartalmazó süteményeket vár a zsűri. 

A versenyekre nevezni a falunap helyszínén 9.00-13.00 
óráig lehetséges vagy előzetesen telefonon a 53/ 387-001 /17 
melléken (Magó Eszter). 

A nevezendő alkotásokból egy tányérra valót kell a zsűri 
részére 13.00-ig leadni. Az eredményhirdetés 14.00-kor fog 
megtörténni a kulturális műsorok kezdete előtt.

A főzőversennyel párhuzamosan kispályás focit, illetve 
a délután folyamán a Falunapi játékok keretében kötélhú-
zó, zsákban futó, lángos evő és sörivó versenyt szervezünk, 
amelyre szeretettel várjuk a versengeni, mozogni, enni-inni 
vágyókat! A falunapi játékokra jelentkezni 14.00-ig lehet a  
helyszínen az információs pontnál.

Szervezők
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Újszilvási emlékek – Újszilvás régen
Tisztelt Lakosság!

„Újszilvás régen” címmel településünk múltját bemutató 
képgalériát hozunk létre, amelyet nagy szeretettel ajánlunk 
majd az érdeklődők figyelmébe

Amennyiben Ön is rendelkezik Újszilvásról régi fényké-
pekkel, kérjük, ossza meg Velünk (régi utcaképek, régi épü-
letek, mezőgazdasági munkák, stb.). 

Ha valakinek régi fényképe van, kérjük hozza be a Pol-
gármesteri Hivatalba és digitalizáljuk. Amennyiben digitális 

képpel rendelkeznek, azokat elküldhetik a szilvasfaluhaza@
gmail.com e-mail címre. Fontos, hogy pár szóban ismertesse 
a fotón található épületet, utcát, eseményt, stb.

A fotókat folyamatosan az „Újszilvás régen” című map-
pába töltjük fel Újszilvás facebook oldalára és a település 
honlapjára.

Állítsunk össze közösen egy fotóalbumot Újszilvásról!
Együttműködő segítségüket előre is köszönjük!

Községi Önkormányzat

Nem volt hiány rendezvényekből…
Márciusi Krónikásunk megjelenése óta számos kisebb-

nagyobb rendezvény volt településünkön.

Március végén mobil szűrővizsgálatot és egészségmeg-
őrző rendezvényt szervezett az Önkormányzat, ahol ingye-
nes vizsgálatokon vehettek részt az újszilvásiak.

Áprilisban felszentelésre került a Református Templom. 
Az Óvoda Föld napi és Húsvéti mulatságot rendezett a gyer-
kőcöknek és családtagjaiknak. Az egész ország ránk figyelt, 
amikor a Magyarországi Falumegújítási Díjátadón összesen 
több mint 200-an vettek részt Minisztériumokból, magyar-
országi településekről, média munkatársaktól, különböző 
regionális szervezetektől. Amint vége lett a díjátadó ünnep-
ségnek, kezdődött az Iskola Széchenyi-estje.

Nem kellett túl sokat várni a következő eseményre, rend-
hagyó módon május 1-én is fesztiváloztunk, amire nagy örö-
münkre sokan látogattak ki. Május 17-én a Központi Sport 
Egyesület Bozsik tornát rendezett, ahol 120 ifjú focista rúgta 
a bőrt és versengett.  Eltelt 1 hét és ismét nagy sikerrel, szín-
vonalas programokkal fejeződött be a Bolyhos család által, 
immár 9. alkalommal szervezett, Újszilvási Ágyaspálinka 
Fesztivál. És ezzel nem ért véget a hónap, összefogva még 
31-én a gyerekek kedvére tettünk és megtartottuk a Gyerek-
napot.

A június sem maradt üresen, a 12. évfordulós Nyugdí-
jas bálban 150-en ropták a táncot, a Motorostalálkozó pedig 
megint sok motoros lelkű embert hozott össze egy tartalmas 
hosszú hétvége erejéig.

Ezen kívül ballagások, különböző ünnepekhez, hetekhez, 
napokhoz tartozó témák kerültek megrendezése az intézmé-

nyekben, voltak nyugdíjas találkozók, bálok. Vállalkozások, 
szervezetek, magánszemélyek által szervezett események.

Sokan tudjuk, hogy ezekhez a rendezvényekhez rengeteg 
lelkes ember és munka szükséges. Jó pár oldalt meg lehetne 
tölteni a segítők, támogatók felsorolásával, ezért MINDEN-
KINEK EGYBE SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI bár-
mely nemű segítségét, amivel hozzájárult egy-egy rendez-
vény létrejöttéhez!

A legtöbb rendezvényről készült képet megtekinthetik a település és az Óvoda honlapján, illetve az Iskola facebook oldalán. 

Községi Önkormányzat
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II. Japán kistraktor találkozó
2014.06.28-án kora reggeli órákban már megkezdődött az 

Újszilvási lovas tanyán a sürgés-forgás, hisz a 9 órakor kez-
dődő találkozóra minden tökéletes kellett, hogy legyen. Sa-
nyi bácsi már az előző napon elkezdte a babgulyás főzéshez 
az előkészületeket, én meg a kis családommal a helyszínen 
rendezkedtünk, a piciny kis falumban táblákat helyeztünk el, 
hogy mindenki oda találjon a találkozó helyszínére, hisz az 
ország több pontjáról érkeztek a japán traktor tulajdonosok, 
még Szlovákiából is ellátogattak hozzánk. 10 órára szinte 
mindenki megérkezett, szerencsére 8 traktor és jó pár mun-
kaeszköz is teljes pompájával felsorakozott a megnyitóra. A 
megnyitó után gyorsan megleptük a traktorokat és kíváncsi-
an mustráltuk meg a munkaeszközöket, az egyik fórumtár-
sunk például egy saját készítésű váltva forgatós ekét is hozott 
hát annak csodájára jártunk nagyon szépen és precízen meg 
csinálták. A traktornézegetés közben megismerkedtünk az új 
fórum tagokkal is, akik nagyon hamar feltalálták magukat 
és beilleszkedtek ebbe a szuper kis csapatba. Dél fele járt 
az idő, amikor Sanyi bácsi jelezte felénk, hogy a babgulyás 
elkészült, hát az valami csodálatos volt, annyira jóllakott a 
csapat, hogy elég nehéz lett volna felszerelni a traktorok-
ra az ekéket és kivonulni az ekéket és a munkaeszközöket 
tesztelgetni. Még szerencse, hogy ebéd után megérkeztek az 
Abonyi Akrobatikus tornaklub lányai és egy csodálatos be-
mutatót tartottak mindenki megelégedésére. 

A bemutató végére már leülepedett annyira az ebéd, hogy 
elindultunk egy parlagon maradt földterületen való traktor és 
munkaeszköz próbájára, hisz mindenki kíváncsi volt a vál-
ta forgós ekére és a Bagodi gyár új ekéjének a munkájára 
is.  Hát mit mondjak, mind a kettő tökéletes munkát vég-
zett. Ezek után a vállalkozó szellemű emberek kipróbálhat-
ták milyen ügyesek, például egy nagyon öreg rozoga lovas 
kocsit kellett egy traktorral az egyik kaputól a másig-kapuig 

eltolni, ami nagyon érdekes volt, mivel az a fránya lovas ko-
csi minden fele ment csak arra nem amerre szerettük volna, 
buzdító szavak és jó tanácsok persze akadtak, de nem sokat 
értek. Egy vödör vizet is érdekes volt elvinni, persze tolatva 
és egy vékony padlón. Ez idő alatt a család többi tagja sem 
unatkozott, a gyerekek meglepték az ugráló várat, ami rop-
pant módon tetszett nekik, hisz egész nap rendelkezésükre 
ált. Később lovagolhattak is, és Újszilvás látványosságait 
egy sétakocsikázás alkalmával megtekinthették. A késő esti 
órákban, aki itt tudott maradni és még nem fáradt el teljesen 
az egy kisseb tábortűz mellet-szalonnát sütögettet és nagyon 
sokáig elbeszélgetett.

Ezúton is köszönet mindenkinek, aki részt vett ezen a 
családias Japán kis traktoros találkozón. Külön köszönet a 
helyi önkormányzatnak, aki a az ebédhez valót felajánlotta, 
köszönet az Agroteknik KFT-nek a pólókért és az anyagi tá-
mogatásért, a Kelet-Agro KFT-nek a szalmakalapokért és az 
anyagi támogatásért, és végül de nem utolsó sorban a Rugó 
Center KFT-nek az anyagi támogatásért.  

Üdvözlettel: Vágó Család. „ Rendezők”

FELHÍVÁS!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyermekjóléti 
Szolgálat ügyfélfogadása az alábbiak szerint változik 2014. 
augusztus 1-től:
    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: 10.00 – 12.00

Antal Viktória
családgondozó

A Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadása változatlan marad!

Köszönetnyilvánítás

Önkormányzatunk ezúton szeretné megköszönni Juhai Im-
rének, hogy a Tájház udvarán épített kemencének munka-
díját felajánlotta. A falu és a Nyugdíjas Klub (mondhatjuk, 

hogy a Tájház üzemeltetője) nevében köszönjük az igényes, 
szép kivitelezést.

Községi Önkormányzat



30

ÚJSZILVÁSI SIKER, 
A SIÓFOKI „SPARTAN 300” CROSSFIT VERSENYEN!

2014. július 26-án került megrendezésre Siófokon a 
„Spartan 300” elnevezésű Crossfit verseny, amelyen telepü-
lésünket Lévai Krisztián képviselte.

Az emberi teljesítőképesség, erő és állóképesség határa-
in kellett küzdenie a többi versenyző ellen egy 300 intenzív 
gyakorlatból álló pályán, amelyen Krisztián végül is a szen-
zációs 4. helyezést érte el a felnőtt férfi kategóriában!

Eredményére méltán lehet büszke családján és edzőtársa-
in kívül Újszilvás valamennyi lakosa, hiszen ezek a sikerek 
is hozzájárulnak községünk nevének megismertetéséhez!

Szép volt Krisztián!

Gratulálunk és Köszönjük!
Vígh Krisztián ICT trainer

Tippek az ökotudatos iskolakezdéshez

Tervezzük meg a vásárlást!

Írjunk listát! Csak olyan iskolaszert szerezzünk be, 
amelyre valóban szükségünk van. Nem feltétlenül kell min-
dent újonnan beszerezni. Nézzünk szét otthon és írjuk össze, 
mi az amit még fel tudunk használni (pl. iskolatáska, torna-
zsák, füzet stb.).

Válasszunk környezetbarát iskolaszereket!

Műanyag dosszié helyett papírmappát, műanyag vonalzó 
helyett favonalzót, új papír helyett újrahasznosított papírt, 
illetve újratölthető tollakat, ceruzákat válasszunk! Keressük 
az FSC tanúsítvánnyal ellátott termékeket. Ez a minősítés 
ugyanis garantálja, hogy a termék megfelel a környezettu-
datos és társadalmilag felelős termelés, gyártás feltételeinek

A tartósabb, hosszabb élettartamú termékek mellett 
döntsünk!

A tartósabb, minőségibb termékek talán jobban megter-
helik a család költségvetését, azonban nem kell azon bosz-
szankodnunk, hogy hamar elkopnak, elromlanak, és a követ-
kező évben újat kell vennünk.

Figyeljünk a csomagolásra!

Nem teszünk jót környezetünknek, ha minden nap új mű-
anyag zacskóban, vagy alufóliában visszük a tízórait. Hasz-
náljunk inkább textil szalvétát, vagy műanyag tároló dobozt! 
A hulladékot vigyük szelektív gyűjtőbe!

Óvakodjunk a mérgező anyagoktól!

Lehetőleg olyan iskolatáskát, tornazsákot válasszunk, 
ami nem PVC-ből készült. A tolltartó lehet például textilbőr, 
de akár mi magunk is megvarrhatjuk otthon, így biztosan ga-
rantált az egyediség. A ceruza külső lakkbevonata mérgező 
anyagot tartalmazhat. Válasszunk lakkozatlan, viaszolt ceru-
zát, vagy utántölthető rotringot! Lakkozatlant keressünk az 
ecsetekből is! Csak a legegyszerűbb, kaucsukból készült gu-
miradírt, víz alapú filctollat vásároljuk meg! A színes, szagos 
radírok ugyanis általában PVC-ből készülnek.

Bringázzunk, sétáljunk a suliba!

A séta és a kerékpározás egészségünk és a környezetünk 
megóvása szempontjából is a legjobb megoldás. Ha pedig 
az iskola kilométerekre van, használjunk tömegközlekedést. 
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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 /kaputól balra/ elhelyezett táblán lát-
ható!

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
szerda:     8.00 – 11.00   Újszilvás
csütörtök:   8.00 – 11.00   Tápiógyörgye
péntek:       8.00 – 11.00   Újszilvás 

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  

Vízmű /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

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!

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
és akit szeretünk,soha nem feledünk!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, kik szerették, 
tisztelték őt.

Szeretett jó férj – apa – testvér 
Tóth Lajos búcsúztatóján részt vettek, virággal búcsúztak, gyá-

szunkban osztoztak.
Köszönjük!

A gyászoló család

Tóth Ferenc 24., Tóth Zoltán 8. és Tóth Sándor 6. évfordulójára 
emlékezünk.

 „Sírnom kéne?
Ha elmentetek is kisfiaim, nem lesztek messze,

itt maradtok mindig, itt a szívünkben.
Így hát nem búcsúztok, bennünk éltek örökre,

minden dalunkban, minden énekünkben.
Hát induljatok bátran gyermekeim az égi lajtorján,
a lelketeket már várják ott fönt a Menyországban.

Szomorú vagyok nagyon, 
de vigyázz rám az én őrangyalom.”

GYÁSZ KÖSZÖNET



Családi ház eladó!
2 szobás családi ház, 

bútorozottan, nagy kerttel eladó!
Újszilvás, Rákóczi u. 40.

Érdeklődni: 06 30/ 572-8695-ös 
telefonszámon.






