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A csatorna-beruházás elérkezett végfázisához, az egész 
település vezetékhálózata és átemelő rendszere elkészült. 
Folyik az Alkotmány utca rekonstrukciója. Mindemellett az 
élőre kötések is elkezdődtek. A településen az Újkom KFT. 
végzi a házilagos bekötéseket ingyenesen, a lakosság számá-
ra. Ezúton is kérek mindenkit, hogy igényelje a Polgármeste-
ri Hivatalban, mivel utolsó lehetőség van erre. Amennyiben 
most nem kerül sor a házilagos bekötésre, élőre kötésre, azok 
az ingatlanok rövidesen, néhány hónap múlva talajterhelési 
díjat fognak fizetni. A talajterhelési díj összege várhatóan na-
gyobb mértékű lesz, mint a csatornadíj.

Tájékoztatásként szeretném még elmondani, hogy a kép-
viselő-testület döntése alapján pályázatot nyújtottunk be az 
Alkotmány utca mintegy felére, annak helyreállítására, új 
aszfaltréteggel történő beborítására. A másik felének aszfal-
tozására a csatorna kivitelezőjét köteleztük.  Ha elnyerjük a 
pályázatot, a teljes beruházásnak augusztus végére meg kell 
valósulnia. Az S kanyartól a Greman-sarokig új aszfaltréteg-
gel kerül beborításra az útszakasz, teljes szélességében.

A csatorna-beruházásról tiszta érzésekkel elmondhatom, 
hogy egyetlen településen sem történt ilyen helyreállítás a 
csatorna-beruházás során a 20 település közül, mint Újszil-
váson. Arra is méltán lehetünk büszkék, hogy szép települé-
sünk összközművessé vált. A csatornázást követően szinte 
észrevehetetlen lesz, hogy most folyt a csatornázás.

Útfejlesztés kapcsán szeretném megerősíteni Önöknek, 
hogy a Tápiógyörgye –Újszilvás összekötő út Újszilvás 
körforgalomtól számított rossz állapotban lévő 2 kilomé-
tere Tápiógyörgye irányában felújításra kerül várhatóan 
október végéig legkésőbb. Ezt a tájékoztatást erősítette meg 
számunkra a Magyar Közút területi Igazgatója. Ezúton is 
köszönjük az illetékeseknek, hogy kérésünk meghallgatás-
ra került, így gyakorlatilag minden településünkre vezető út 
komfortossá válik a tömegközlekedés és a lakosság egyéni 
használata számára is.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a 300 adagos 
közkonyhának 500 adagosra történő növelésére, ehhez 
biztosítva mind a technikai, műszaki feltételek javítását, bő-
vítését, melyet támogathatónak ítélt a Belügyminisztérium 
– ahová benyújtottuk -, de az idei évben forráshiány miatt 
tartaléklistára került fejlesztési elképzelésünk.

Megpályáztuk a Szent István utca 29. szám alatti Idősek 
Otthonának további fejlesztését is, amely az eszközbeszer-
zést, és energiahatékonysági fejlesztést foglalja magában. 
Ennek eredményéről Önkormányzatunk értesítést még nem 
kapott. 

Folyamatban lévő beruházásunk még az úgynevezett 
ASP programban való részvétel, az Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalában, egy új közigazgatási irányítási rend-
szernek a felállítása. 

Ennek eredményeképpen 10 munkaállomást új számí-
tógépekben, új szerverben és új szoftverekkel nyert el az 

Önkormányzat, illetve egy új színes fénymásolót. A projekt 
keretén belül egy új közigazgatási programrendszer került 
bevezetésre Önkormányzatunknál. Minden elektronikus 
úton kerül rögzítésre az ügyintézők által, és a Belügyminisz-
térium folyamatosan és akár azonnal nyomon tudja követni 
az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkáját mun-
kaállomásonként.

Arról is be szeretnék számolni Önöknek, hogy pályázatot 
nyújtott be az Önkormányzat Tanyagondnoki járműcseré-
re, nevezetesen a Renault Trafic gépjármű cseréjére, melyet 
elnyertünk. Egy új 9 személyes kisbusz kerül beszerzésre, 
amivel takarékosabb üzemanyag felhasználást tudunk biz-
tosítani. A tanyagondnoki feladatokat, így kulturáltabb esz-
közkörülménnyel tudjuk ellátni az igénybevevők nagyobb 
megelégedésére. 

Mindemellett pályáztunk a polgárőrséggel egy új mező-
őri autóra, melyet elnyert az egyesület, ennek köszönhetően 
egy Suzuki Vitara összkerekes meghajtású gyors, és rendkí-
vül üzemanyag takarékos járművet fognak kapni mezőőre-
ink, amely által a 24 órás mezőőri őrszolgálat készenléte, 
rendelkezésre állása gyorsabbá, takarékosabbá válik. Kérem 
Önöket forduljanak mezőőreinkhez továbbra is bizalommal, 
az egyszerű kóbor eb bejelentésétől az esetlegesen észlelt 
bűncselekmények megakadályozásához való azonnali felhí-
vással a 30/5295383-as mobilszámon!

Beszámolnék még arról, hogy az Önkormányzat és a Ár-
pád Patika Gyógyszertár jelenlegi tulajdonosa közti együtt-
működés alapján megindult az új  gyógyszertár terveztetése, 
ami rövidesen az engedélyezés fázisába ér. Ennek értelmében 
a Gyermekorvosi Rendelő mögötti területen kerül elhelye-
zésre egy 10x10 méteres alapterületű nagyobb gyógyszertár, 
amiben már gyógyszer előkészítés is folyhat a későbbiekben. 
Megtalálható lesz benne egy mediációs konzultációs helyi-
ség, raktárak, illetve egy kulturált eladótér várakozó résszel. 
Reményeink szerint ősszel pályázati kiírás fog megjelenni 
erre vonatkozóan, amire Önkormányzatunk  a Gyógyszertár-
ral együtt fog pályázni, annak érdekében, hogy minél hosz-
szabb nyitva tartással tudjon üzemelni majd a későbbiekben 
Újszilváson a gyógyszertár.

Ezúton is tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy szep-
temberben elindul Újszilvás rendezési tervének aktuali-
zálása, módosítása. Az erre vonatkozó adatbegyűjtés és a 
fórum, falugyűlés megtartása is az őszi hónapokban várható, 
annak érdekében, hogy a településen milyen rendezési tervet 
érintő újabb fejlesztési területek kerüljenek elhelyezésre. Itt 
hívom fel mind a vállalkozók, magánszemélyek figyelmét 
arra, hogy ez az utolsó lehetősége a településünknek, hogy 
beleszóljon abba, hogy hosszútávra mi lesz még elhelyezve 
a településen, és milyen fejlesztés valósulhat meg. Beleértve 
a mezőgazdasági gondolatokat- szőlő, gyümölcstelepítés -, 
terveket. A magánszemélyeknek, mezőgazdáknak is be kell 
jelenteniük, nem csak a vállalkozásoknak az ipari vállalko-
zási övezet bővítését. Kérem, hogy keressék a lehetőséget, 
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hogy bekapcsolódjanak saját érdekükben is a település to-
vábbi jövőjének kialakításában, terveinek megvalósításában.

Azt is szeretném megerősíteni az Újszilvásiaknak, hogy 
őszre pályázatok jelennek meg országosan, sok területen, 
melyet igyekszünk közreadni az önkormányzati weblapon 
illetve a facebook oldalunkon. Kérem, figyeljék a lehetősé-
geket, és az Önkormányzat Pályázati irodáját keressék bő-
vebb információért és segítségért, szívesen állunk rendelke-
zésükre. Közös érdekünk, hogy minél több pályázati pénz 
kerüljön ismét Újszilvásra a 2014-2020-as EU-s költségve-
tési időszakban. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Olvasók, ezúton is 
hívom és várom Önöket, rokonaikat, ismerőseiket, barátai-
kat az 2015. augusztus 15-én tartandó Újszilvási Falunap-
ra, amely bő választékkal, jó programokkal várja a helyi 
lakosságot és az idelátogatókat. Ezen napon kiemelném azt, 
hogy testvértelepülésünk és leendő testvértelepülésünk lép 

fel, mutatja be kulturális műsorát. Az Újszilvásról elszár-
mazottakat is várjuk megvendégelésre, jó beszélgetésre, 
szeretnénk barátságot építeni, és jól érezni magunkat, ezen 
a napon. Mindenkit bíztatok, hogy főzzön a helyszínen, a 
fesztiváltéren, és a szilvás sütemények versenyén is nevez-
zen. Mindamellett baráti társaságok nevezését is várjuk a 
foci bajnokságra, melynek értékes díjai lesznek, hasonlóan 
a főzőversenyéhez. 

Kérek mindenkit, hogy közterületeink tisztaságára, tele-
pülésünk szép rendezettségére, szemétmentességére figyel-
jünk oda együtt, így kialakítva élhető környezetet magunk 
körül, hogy minél jobban érezzük magunkat együtt Újszil-
váson

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Maradok tisztelettel: 

dr. Petrányi Csaba  polgármester

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!
Új lakásvásárlási támogatás, Szocpol helyett jön a CSOK! 

Családok otthonteremtési kedvezménye váltotta fel jú-
lius 1-jétől a szocpolt. 

Újdonság, hogy a vissza nem térítendő támogatást már 
egy gyermek vállalása, illetve használt lakás vásárlás esetén 
is igénybe lehet venni. 

Milyen célra igényelhető a kedvezmény és mikortól?

• Új vagy legalább komfortos használt lakás vásár-
lásához, a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés 
megkötését követő 120 napos határidőn belül (legkorábban 
2015. április 6-a után kötött adásvételi szerződések esetén). 

• Új lakás építéséhez, a használatbavételi engedély 
vagy a használatbavétel tudomásul vételét igazoló hatósági 
bizonyítvány kiadása előtt (de legkorábban 2015. július 1-ét 
követően).

• Meglévő lakás bővítéséhez, a kedvezményre vonat-
kozó kérelem benyújtását (legkorábban 2015. július 1-jét) 
követően megkezdett bővítési munkálatokra igényelhető, 
feltéve, hogy az ingatlan hasznos alapterülete legalább egy 
helyiséggel bővül. 

Ki igényelheti a kedvezményt?

• a szülő a vele közös háztartásban élő, általa eltar-
tott, 16 évesnél – oktatási intézmény nappali tagozatán tanu-
ló, gyermek esetén 25 évesnél – nem idősebb, vagy legalább 
egy éve megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy 
örökbefogadott gyermeke, illetve legalább 24 hetes magzata 
után,  

• a gyám a gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele 
együtt élő és általa eltartott gyermek után,  

• a 40. életévét be nem töltött házaspár – meglévő 
gyermekei létszámától függetlenül – a kedvezmény megelő-
legezett folyósítása fejében négy éven belül vállalt egy, illet-
ve nyolc éven belül vállalt két gyermeke után.  

Mitől függ a kedvezmény mértéke? 

A családok otthonteremtési kedvezményének összege 
függ

• a meglévő, illetve előzetesen vállalt gyermekek 
együttes számától. 

• a lakás hasznos alapterületétől. 
• a lakás energetikai minősítésétől a következők sze-

rint: 
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A kérelem benyújtása

A családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelmet 
a hitelintézethez kell benyújtani. Csak egyes hitelintézetek 
lesznek szerződött partnerei a Magyar Államkincstárnak, 
ezért érdemes előre érdeklődni, hogy melyek lesznek ezek.

Hogyan folyósítják a családok otthonteremtési kedvez-
ményét? 

A kedvezmény utólagosan vehető igénybe az alábbiak 
szerint: 

• új lakás építése és bővítés esetén a készültségi fok-
kal arányoson, utólagosan és a családok otthonteremtési ked-
vezményének utolsó részletét a használatbavételi engedély 
vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági 
bizonyítvány kiadását követően történik a folyósítás. 

• lakás vásárlása esetén egy összegben történik a fo-
lyósítás. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető tá-
mogatott személy a családok otthonteremtési kedvezményén 
és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésé-
re/vásárlására már felhasználta. 

 Csak saját névre szóló, az áfatörvénynek megfelelő 
számlákat fogadnak el

A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a hitelinté-
zet részére bemutatja az építési munkák (lakásépítés, bőví-
tés) esetén a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség 

70 százalékáról, illetve ha az igénybevett támogatás összege 
ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő. saját nevére 
szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá 
tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított 
számlákat.

Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben 
szereplő teljes vételárról kiállított számlát kell bemutatni.

Mik a további feltételek?

1. A lakás (meglévő, vagy bővítés utáni) hasznos alap-
területe

- nem lehet kevesebb mint:
• egy gyermek esetén 40 nm, 
• két gyermek esetén 50 nm,
• három gyermek esetén 60 nm, 
• négy vagy több gyermek esetén 70 nm 
- és nem haladhatja meg a 160 nm--t. 

2.  Lakás vásárlása esetén a vételár nem lehet több mint 

- új lakásnál 300-350 ezer Ft/nm,    
- használt lakásnál egységesen 350 ezer Ft/nm 

A családok otthonteremtési kedvezménye a később szü-
letett gyermek után is igénybe vehető, melynek összege 
gyermekenként 400 ezer Ft.

A CSOK összege új lakás építése vagy vásárlása, használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén, Ft 
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Újszilvás Község Önkormányzata számlavezető pénz-
intézetet váltott. A 2015. II. félévre esedékes helyi adókat 
már az ÚJ számlaszámok javára kell megfizetni csekken, 
vagy átutalással. 

Az értesítők készítése folyamatban van, hamarosan kéz-
besítésre kerülnek, melyek már az új számlaszámmal ellátott 
csekkeket tartalmazzák. Az adót pótlékmentesen szeptember 
15-ig lehet megfizetni. Kérjük a fizetési határidő betartását. 

Tisztelt Adózók!

2015. március 5-ei hatállyal megváltoztak a szabadtéri 
tűzgyújtás szabályai. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
értelmében belterületen TILOS szabadtéri égetést végezni, 
kivéve, ha arról a helyi rendelet másként rendelkezik.

Újszilvás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi környezetvédelemről szóló 10/2004. (VI.09.) önkor-
mányzati rendeletében szabályozza a szabadtéri tűzgyújtást.

A Rendelet 5. § (1)-(5) bekezdése az alábbiak szerint ren-
delkezik a belterületi avar és kerti hulladékok égetéséről:

(1) Avar- és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban 
komposztálással történhet.

(2) Avar- és kerti hulladék égetésére csak a legvégső eset-
ben – vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor 
– kerülhet sor. Égetés csak október 1-je ás április 30-a kö-
zött, megfelelő légköri viszonyok esetén, hétfőtől-péntekig 
8.00-18.00 óra közötti időszakban lehet.

(3) Fák, cserjék, tűzelhalásos betegségekor (Erwinis 
amylovora ) a Megyei Növényegészségügyi Állomás előírá-
sai szerint kell eljárni.

(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni 
és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.

(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű 
hulladékot ( műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve 
ezek maradékait ).

Külterületi szabadtéri égetést a tűzvédelmi hatósággal 
engedélyeztetni kell, ez ügyben forduljanak a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségéhez (2700 Cegléd, Széchenyi István út 24-26. )

Külterületen legfeljebb 10 Ha egybefüggő területen irá-
nyított égetés végezhető, a hatóság engedélyével.

Az égetésre vonatkozó kérelmet, 3.000.-Ft összegű eljá-
rási illetékkel ( illetékbélyeg ), az égetés tervezett időpont-
ját megelőzően 10 nappal korábban kell benyújtani írásban, 
postán, e-mailen, faxon, személyesen a Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséghez.

A tűzvédelmi hatóság a jogszabálytól eltérő, vagy enge-
dély nélkül végzett tűzgyújtási tevékenység esetén tűzvé-
delmi bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított tűzgyújtás 
nem engedélyezett azokon a napokon sem, melyeken a helyi 
rendelet engedi!

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, 
vagy grillsütő használata állandó felügyelet mellett nem til-
tott a tűzgyújtási tilalom idején sem.

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vo-
natkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a 
szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvé-
delmi előírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elő, alapeset-
ben 100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjed a tűzvédelmi 
bírság, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság 
beavatkozására is szükség volt, 200.000 forinttól 3.000.000 
forintig. Az okozott károkért a tűz okozóját felelősség terhe-
li, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak 
károsodnak, vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó 
ellen büntetőeljárás is indulhat.

Tűzgyújtás!

Kötelező a parlagfű-mentesítés!
Légi felderítéssel is ellenőriznek a hatóságok!

A Földművelésügyi Minisztérium rendelkezése alap-
ján 2015. augusztus 10-11-én Pest megye teljes területét 
érintően légi (helikopteres) parlagfű felderítésre kerül 
sor. A felderítés célja, hogy a megyében található va-

lamennyi parlagfűvel fertőzött termőföldterületet fel-
mérjék a hatóságok annak érdekében, hogy megakadá-
lyozható legyen a növény súlyosan allergén pollenjének 
levegőbe kerülése.
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Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pol-
lenje az arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést 
válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttsé-
gének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. 
A parlagfű-pollenallergia kialakulásának megelőzése, a föld-
területek parlagfű fertőzöttségének visszaszorítása, ember-
társaink egészségének megóvása közös feladatunk.

Mint ismeretes a termőföld használója, illetve tulajdono-
sa köteles az adott év június 30. napjáig a parlagfű növényen 
a virágbimbó kialakulását megakadályozni, és azt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani.

A földi felderítéseket június 30. napját követően kezdték 
meg a földhivatalok mezőgazdász munkatársai – elsősorban 
az előző évek tapasztalatai és a bejelentések alapján összeál-
lított – útvonalterv alapján. A földi felderítések hatékonyabbá 
tétele érdekében az idei évben is sor kerül a légi felderítésre, 
melynek eredményeképpen – az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján – várhatóan több száz hektárnyi parlagfűvel fertő-
zött termőföldterület tulajdonosa/használója volt kénytelen 
a törvény által rendelt szankciók viselésére. A parlagfűvel 
fertőzött területek tulajdonosai/használói ugyanis a fertőzött 

terület nagyságától függően 50 ezer forint és 5 millió forint 
közötti bírságra számíthatnak.

Belterületen az önkormányzat jegyzője jogosult az in-
gatlanokon helyszíni szemlét tartani, és a parlagfő észlelése 
esetén azonnali hatállyal közérdekű védekezést elrendelni. 

A védekezést elrendelő határozatot a földhasználó elő-
zetes értesítésének mellőzésével az önkormányzat hirdető-
tábláján kifüggesztéssel teszi közzé, mely azonnal végrehajt-
ható. A fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. A közérdekű 
védekezés költsége és az egyéb,  járulékos költségek az in-
gatlantulajdonost terhelik. 

A parlagfű észlelése esetén külön felszólításra nincs lehe-
tőség, azonnal el kell rendelni a kényszerkaszálást. 

Kérem az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy 
az ápolt, egészséges környezet, a lakosok egészsége érde-
kében végezzék el saját területükön, valamint azzal határos 
közterületeken a gyommentesítést, és gondoskodjanak ezen 
gyommentes állapot folyamatos fenntartásáról. Ezzel nem 
kizárólag a növényvédelmi bírság kiszabását kerülhetik el, 
hanem segítséget nyújthatnak a környezetükben élő allergiás 
megbetegedésben szenvedő gyermeknek, felnőttnek és idős 
embernek.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése szerint 
a „Települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, 
fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultsága 

a) tárgyév augusztus 1-jén fennáll, augusztus hó-
napjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, november hónap-
jára tekintettel

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, 
ruházat, valamint tanszervásárlásra felhasználható Erzsé-
bet-utalvány formájában. „

A jogosult gyermekek részére az önkormányzat 2015. 
augusztus 7-éig megigényli és az Erzsébet Utalványforgal-
mazó Kft. augusztus 25-éig juttatja el a települési önkor-
mányzat részére.

Az Erzsébet utalványok kiosztásának időpontjáról az 
önkormányzat pénztárától értesítést kapnak.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy akinek a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsá-
ga 2015. augusztus 1-je előtt lejárt és nem igényelte újra, 
visszamenőleg nem állapítható meg részére támogatás, így 
az Erzsébet utalványra sem jogosult, ezért kérünk mindenkit, 
kísérje figyelemmel jogosultsága lejártának időpontját.     

Erzsébet utalvány iskola kezdésre

Dr. Gál János ügyvéd úr tájékoztatása alapján közérdekű 
közleményként, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, 
2015. május 02-tól hatályos új szakaszára hívjuk fel figyel-
müket. 

Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása
89/A. § (1) A tulajdonos - e törvény végrehajtására kiadott 

rendeletben meghatározottak szerint - 2016. december 31-ig 
kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántar-

tott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési 
ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

(2) A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól ki-
vett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meg-
határozott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant 
meg kell osztani.

Megtisztelő figyelmüket megköszönve.
Penczi Ildikó

JOGI TÁJÉKOZTATÁS
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Magyar Délután Nandlstadtban

Újszilvás évek óta hűen ápolja barátságát német testvér-
településével, Nandlstadttal, mely az idén ünnepli fennállá-
sának 1200. évfordulóját.

Ennek kapcsán 2015. június 19-én, egy 22 fős delegáci-
óval látogattunk el Nandlstadtba, ahol az évfordulós rendez-
vénysorozat egyik kiemelt eseményeként, egy hangulatos 
Magyar délutánt tartottunk a helyi lakosság számára. 

Ottlétünk alatt német családoknál voltunk elszállásolva, 
így még szorosabb és személyesebb kapcsolatot tudtunk 
kialakítani. A minket fogadó családoktól teljes ellátást kap-
tunk.

A szombati napon lehetőségünk nyílt bemutatni a magyar 
és az újszilvási kultúrát, ízeket. A Magyar délután folyamán 
végig szólt az élő nóta, mellette pedig pálinkát és helyben 
főzött gulyást értékesítettünk a németek számára.

Természetesen ez a gesztus nem marad viszonzatlan, au-
gusztus 15-én testvértelepülésünk fog tradicionális műsorral, 
valamint étel- és sörkóstolóval részt venni Falunapunkon, 

melyre ezúton is invitáljuk Önöket, újszilvásiakat, hogy még 
közelebb hozzuk ezt a két kultúrát egymáshoz.

Községi Önkormányzat
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2015. június 30-án befejeződöttaz elektronikus köz-
igazgatási infrastruktúra fejlesztése Újszilvás Község 
és Ceglédbercel Község Önkormányzatánál. A két Ön-
kormányzat a projekt megvalósítására az Elektroni-
kus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című, 
KMOP-4.7.1-13 kódszámú pályázati kiírás keretében                       
28 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 
az Új Széchenyi Terv keretében.

Újszilvás Község Önkormányzata és Ceglédbercel Köz-
ség Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a pro-
jekt megvalósítására. Az alkalmazás-szolgáltató (Application 
Service Provider - ASP) központhoz való csatlakozással és a 
választott 6 db központi szakrendszer(Gazdálkodás, Ingat-
lanvagyon kataszter, Adó, Iratkezelés, Ipar és kereskedelem, 
Települési Portál) igénybevételével a célunk az volt, hogy 
a jelenlegi külön-külön üzemelő szoftvereink helyett egy 
egymással összekapcsolható és kapcsolódó modulokból álló 
rendszert tudjunk üzemeltetni, amely az információkhoz 
való hozzájutás javításával növeli a munkatársak munkavég-
zési hatékonyságát, valamint az egyes ügymenetek gyorsítá-

sával a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatba kerülő ügyfele-
ink elégedettségét. 

A projekt révén a szakrendszerek keretrendszere, vala-
mint az e-ügyintézési modul kiépítésre került. A pályázat 
keretében lehetőségünk nyílt a szükséges hardver, szoftver 
és eszközbeszerzésre, valamint a kapcsolódó szolgáltatás-
fejlesztések megvalósítására, az ASP szolgáltatások igénybe 
vételéhez szükséges helyi előfeltételek kialakítására.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI 

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE!

TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
SAJTÓKÖZLEMÉNY

„TÁPIÓ MENTI RÉGIÓ SZENNYVÍZELVEZETÉSE 
ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA” 
(KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021)

Végéhez közeledik a szennyvízberuházás a Tápió-
vidéken

A csatornahálózat alap és kiegészítő beruházásának vé-
geztével lassan végéhez ér a sok éve elkezdett előkészítés 

és bő két évnyi kivitelezés után a Tápió-vidék 20 települé-
sét érintő beruházás. Megközelítőleg 800 km gravitációs 
és nyomott vezeték lefektetése mellett elkészült az öt regi-
onális szennyvíztisztító telep Nagykátán, Szentlőrinckátán, 

Újszilvás Község Önkormányzata

Cím: 2768 Újszilvás, Szent István u. 6.

Telefon: +36 (53) 387-001

E-mail: ujszilvas@ujszilvas.hu

Honlap: www.ujszilvas.hu
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Tápiószelén, Tápiószentmártonban és Sülysápon. A kibővült 
nagykátai és a négy új szennyvíztisztító telep képes lesz a 
térségben keletkezett és a csatornahálózattal összegyűjtött a 
térségben élő 80.000 lakos napi tevékenysége által termelt 
szennyvizet kezelni. 

Az alapberuházás során közel 27.000, a kiegészítő beru-
házás által pedig 1.015 ingatlan került ellátásra. A két sza-
kasz időben kissé összeért, de a csatornafektetési munkák 
befejeződnek. A csatornahálózatok a mérnökszervezet által 
átvételre kerültek és a projekt műszaki zárásakor az „akti-
válás” során átadásra kerülnek az összes projekt elemmel 
együtt az önkormányzatok osztatlan, közös tulajdonába és 
indulhat a kötelező öt éves fenntartási időszak.

Az elmúlt időszakban megkezdődött minden telepen a 
próbaüzem, ahol is minimum 6 hónapig bizonyíthatóan el 
kell érni az egyébként nagyon szigorú tisztítási paramétere-
ket. Mivel a próbaüzem Nagykátán korábban elkezdődhetett 
a településen korábban kiépített csatornahálózat (I. ütem) 
miatt, ott a próbaüzem május végével sikeresen le is zárult. 
Az ottani tapasztalatok azt mutatják, hogy három hónap alatt 
be lehet üzemelni és be lehet állítani a telepeket, amennyiben 

rendelkezésre áll a teljes kapacitásának legalább 30 százalé-
ka.

Ennek biztosítására kezdte el megteremteni a 20 érintett 
település vezetése a kedvezményes ingatlanon belüli rákötés 
– ami nem képezi a projekt támogatott részét – kiépítését, 
levéve egy jelentős terhet a lakosság válláról és gyorsítva 
a rákötések ütemét. Erre azért nyílt lehetőség, mert az el-
nyert jelentős pályázati támogatás mellé a kedvezményezett, 
a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás sikeresen pályázott 
plusz önerő támogatásokra is.

Befejeződött a központi komposztáló telep próbaüze-
me is. A telep hivatott megoldani a szennyvíztisztítás során 
keletkezett víztelenített szennyvíziszap kezelését. A próba-
üzem során több féle struktúra anyagként működő kiegészítő 
anyaggal folytak a kísérletek (szalma, faapríték, zöldhul-
ladék) és mindre kielégítő eredményt kaptunk. A zsákoló 
berendezés kiépítése folyamatban van, így nem lehetetlen, 
hogy hamarosan találkozhatunk forgalomban is a BIOMASS 
Super Tápió Komposzt elnevezéssel.

Tápió PR

Az aratással összefüggő alapvető tűzvédelmi szempontok

Az aratással összefüggő alapvető tűzvédelmi szempontok
Kalászos termény betakarításának helyszínén a tűzvédel-

met alapvetően meghatározza:

 - a tűzoltó készülékek megfelelősége,

 - a mezőgazdasági erő- és munkagépek és egyéb 

járművek tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzése (jegyző-

könyv, gépszemle),

 - az erő- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörő 

műszaki állapota, tisztán tartása,

 - a tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezése,

 - a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési 

előírások betartása,

 - a dohányzásra kijelölt hely megfelelősége,

 - a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhe-

lyezése,

 - az OTSZ által előírt területen a védőszántás kiala-

kítása,

 - a mezőn összerakott kazal tárolási kialakítása,

 - a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.

 Kalászos termény betakarításkor a telephely tűzvédelmét 
alapvetően meghatározza:
 - a megfelelő tűzvédelmi szabályzat,
 - az OTSZ szerinti tűzveszélyességi osztályba soro-
lás,
 - a munkavállalók tűzvédelmi oktatása és annak 
nyilvántartása,
 - a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök 
nyilvántartása (jegyzék, kimutatás) és érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező munkavállalók foglalkoztatása,
 - a villamos- és villámvédelmi berendezések tűz-
védelmi felülvizsgálata és annak igazolása (jegyzőkönyv, 
minősítő irat),
 - a terményszárítás szabályainak betartása.

Tűzvédelem az aratás idején is

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igény-
bevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen 
tűzveszélyesek is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészül-
ni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő 
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erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi 
hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betar-
tása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az ara-
tás tűzvédelmi szabályai

 A szabályok betartása különösen fontos, évente több 
száz mezőgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint ka-
zal-, illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak. A ka-
lászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási 
és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek 
megfelelő, legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz 
oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és mun-
kagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédel-
mi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető 
elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meg-
győződni. Ennek tervezett időpontját, ötnél több mezőgaz-
dasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, tíz nappal 
előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre 
be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni.

Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolá-
sa, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való 
megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, 
hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulikafo-
lyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedé-
sét. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illet-
ve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A járműveken nyílt láng 
használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni 
gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen 
e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng 
meggyújthat.

Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén 
kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter 
széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszán-
tást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kom-
bájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 mé-
ter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás 
veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a 
járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad 
dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 
méterre lehet dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó 
edényt kell elhelyezni.

A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak 
olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy 
az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipu-

fogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. 
Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 
ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között 
legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól 
legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre 
kell elhelyezni ezeket.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédel-
mi Szabályzatról

109. Aratás

221. § (1) A kalászos termény betakarítását a közút és a 
vasútvonal mentén kell először elvégezni.

(2) A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállo-
mástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, 
és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

(3) Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és 
munkagépek vezető fülkéiben is tilos.

(4) Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méter-
re éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet 
lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtésé-
hez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó 
edényt kell elhelyezni.

110. Szérű, rostnövénytároló, kazal

222. § (1) A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű 
és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység 
és a környező

a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállí-
tására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgal-
mazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,

b) egyéb építményektől legalább 100 méter,
c) vasúti vágányoktól - a rostnövénytároló ipari vágányát 

kivéve - legalább 100 méter,
d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 

méter és
e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a leg-

felső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszoro-
sa, de legalább 20 méter tűztávolságot kell tartani.

(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő 
alomszalma- és szálastakarmány- szükségletet üzemi táro-
lásnak kell tekinteni.

(3) A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sor-
ban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.

(4) A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazal-
magasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot 
kell biztosítani.

(5) A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rost-
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növény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell 
körülvenni.
223. § Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 
30 méter távolságra szabad.
224. § (1) A rostnövény osztályozása esetén egy időben leg-
feljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható meg.
(2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 
10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden 
megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres tűztávol-
ságot kell biztosítani.

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon 
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben 
és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulla-
dék szabadtéri égetése tilos.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érde-
kében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője 
köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4 
méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles 
védősávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell 
tartani.
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes ál-
lapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, 
kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

112. A mezőgazdasági erő- és munkagépek

229. § (1) A kalászos termény betakarítási, szalma- össze-
húzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B 
vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is 
ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, 
amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást meg-
előzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről 
szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák 
során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő 
műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 
nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelen-
teni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.
(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés 
megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és 
munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-
vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a 
rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
(3) A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, 
a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra 
kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes te-

rületen.
(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, 
javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag 
elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytá-
roló területén nem végezhető.
(5) Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az 
egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarló-
tól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell el-
helyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. 
Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter 
széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb 
munkagépet elhelyezni.
(6) Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumuláto-
rát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem veze-
tő anyagú védőburkolattal kell ellátni.
(7) Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés 
közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.
230. § (1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép 
az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra köze-
lítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elveze-
tő csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő 
erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg 
kell tisztítani.
(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg 
az 1000 m2-t.

113. A terményszárítás szabályai

231. § Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén 
a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos 
üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő 
személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során 
a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.

259/2011. (XII. 7.) KORM. RENDELET

A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ 

SZERVEZETEKRŐL, A TŰZVÉDELMI BÍRSÁGRÓL ÉS 

A TŰZVÉDELEMMEL FOGLALKOZÓK KÖTELEZŐ 

ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSÁRÓL

II. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG
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A tűzvédelmi hatóság az alábbi tűzvédelmi szabálytalan-
ságok esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot 
szabhat ki.

Az 1. és 2. sorban rögzített szabálytalanságok esetén a 
tűzvédelmi hatóságnak nincs mérlegelési lehetősége, a tűz-
védelmi bírság kiszabása kötelező.

Hírek, információk:

 •Intézményünk a 2015 / 2016. nevelési évben a mai 
állapot szerint 83 kisgyermek nevelését látja majd el, mely-
ből 24 gyermek lesz új, kiscsoportos óvodás, további 3 kis-
gyermek került előjegyzésbe.
 •Óvodánk a szükséges fertőtlenítési, nagytakarítá-
si munkálatok elvégzésének zavartalansága miatt augusztus 
17-től augusztus 19-ig zárva tart.
 •Augusztus 31.(hétfő) nevelés nélküli munkanap.
 •Augusztus 24-28-ig családlátogatás
 •A 2015/ 2016. nevelési év első napja: 2015. szept-
ember 1. (kedd)

Köszönetnyilvánítás

 •Ezúton szeretném megköszönni azoknak a gyer-
mekeknek a felkészülését és részvételét, akik az idei ne-
velési évben fellépéseik alkalmával képviselték óvodánkat 
valamint szüleiknek az áldozatos segítségét. Végül, de nem 
utolsó sorban a felkészítő pedagógus, valamint a pedagógiai 
munkát segítő kollégáim munkáját, akik áldozatos munká-
jukkal készítették fel a gyermekeket.
Résztvevő gyermekek névsora: Matalin József, Király Re-
gina, Varga Zoltán, Karlecz Janka, Fekete Ádám, Kovács 

Róbert, Papp Ágnes, Ládi Melinda, Karácsonyi Zalán, Fehér 
Rebeka, Borsányi Vivien, Bartha Kiara, Varga Dániel Zol-
tán, Varró Dominika, Nagy Réka, Szalóki Levente, Balogh 
Vanda, Gruller Krisztián

Felkészítő pedagógus: Szűcs Szabina
Segítő kollégák: Lévainé Újvári Rita, Szabóné Bódi Melinda

Köszönöm kollégáim komoly szakmai munkáját és a 2014 / 
2015. nevelési évben is tanúsított emberi hozzáállását.

Pákozdi Tiborné
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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

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

1. helyezettje: Balasa Eszter 7. a osztály 

2. helyezettje: Fehér Kitti 6. osztály 

3. helyezettje: Tóth Tünde 6. osztály

Matematika tanulmányi verseny (Újszilvási Önkormányzat 
által támogatott verseny)

1. helyezettje: Varga Richárd Antal 6. osztály 

2. helyezettje: Kovács Alex 6. osztály 

3. helyezettje: Fehér Kitti 6. osztály

Kitűnő tanulóink: 

1. osztály: Meló Flóra Anna, Molnár Viktória, Oláh Mónika, 
Petrányi Zsófi, Szűcs Csaba
2. osztály: Labancz Lilla, Borsos Bence, Demeter Márton, 
Urbán Róbert, Korbély Miklós, Meijerink Hanna, Dézsi Lí-
via, Gruller Vivien, Dömök Jázmin, Pusztai Richárd
3. osztály: Nagy Bianka, Szabó Imre, Szarvas Boglárka 
4. osztály Simon Adél, Szollár Viktória, Bacskai Barbara, 
Csáki Zsófia, Demeter Kinga, Kökény Alex
5. osztály: Boda Laura, Oláh László
6. osztály: Bárándy Dorina, Fehér Kitti, Kovács Alex, Tóth 

Tünde, Varga Richárd Antal 
7. osztály: Balasa Eszter

Jeles tanulóink: 

1. osztály: Banai Bence, Ruska Laura Katalin. Baráth Adri-
án, Baráth Tamás  
2. osztály: Antal Izabella, Varga Csaba, Horváth Martin, La-
dányi Lili, Nagy Fanni
3. osztály: Czigler Alexa, Trepák Andor  
4. osztály: Bárándi Krisztián, Lénárt Lili 
5. osztály: Kemenczés Dominik, Kispál Dávid, Szarvas Ba-
lázs 
6. osztály: Karácsonyi Márton, Szombati Dorina
7. osztály: Balasa István, Urbán Viktor 

Egyéb jutalmak

Használt sütőolaj gyűjtő verseny: Hegedűs Laura és Ladányi 
Lili 
Napközis munka: Gruller Vivien

Gratulálunk minden kiemelkedően eredményes tanuló-
nak és felkészítő tanáraiknak, s kívánjuk, hogy további si-
kereket érjenek el és követendő példát nyújtsanak diáktár-
saiknak. 

Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves újság-
olvasót.

Az iskolai Szülői Szervezet az idei tanévben befolyt be-
vételeiből tanárok összefogásával június 3-án egy játékos 
sportnapot tartott a Lovastanyán, aminek a teljes költségét 
mi áltuk.

  A gyerekek indulás előtt egy-egy szendvicset kaptak 
reggelire. Az elsősök lovaskocsival, a 2-8. évfolyamosok 10 

csoportra osztva akadályverseny keretében kijelölt útvona-
lon jutottak ki a helyszínre. Útközben különböző feladatokat 
kellett elvégezniük a gyerekeknek. Például: éneklés, hulla-
hopp karikázás, célbadobás, ugrókötelezés.

  Ezalatt mi szülők nekifogtunk az ebéd elkészítéséhez, 
ami paprikás krumpli volt virslivel. Közben lelkesen vártuk 
a beérkező csapatokat és rögtön frissítővel kínáltuk őket. 
Az ebéd elkészültéig mindenki kedvére játszhatott, lehetett 

Iskolai SZMK hírek
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társasozni, kártyázni, tollaslabdázni, focizni, az árnyékban 
pihenni, beszélgetni. Az elsősök Zsuzsi nénivel festhettek, 
színezhettek.

  Az ebéd elfogyasztása után került sor az akadályverseny 
eredményhirdetésére. Minden gyerek kapott egy-egy csokit 
a részvételért, az első 3 helyezett: Kovácsné Ilonka, Fehér-
né Szilvi és Szarvasné Tímea jóvoltából egy-egy tortát, az 
igazgatónő felajánlásából az a csapat, akik legcsöndesebben 
teljesítették a távot különdíjban részesültek.

Szeretnék köszönetet mondani:
- Molnárné Szabó Szilvia tanárnőnek a verseny meg-

tervezéséért és a tanároknak a lebonyolításért. 
- A résztvevő szülőknek az egész napos munkáju-

kért, akiket szeretnék név szerint is felsorolni:
Antalné Váradi Valéria, Bodáné Ica néni, Csivincsik 

Magdolna, Dömők Tünde, Fehérné Pap Szilvia, Gavaldik 
Éva, Gál Pál, Horgos József, Kazinczi Erika, Kispál János, 
Kovács Mihályné Ilonka,  Labancz Sándor, Labanczné Barna 
Andrea, Ladányi István, Ladányiné Karai Erika, Ládi Gábor-
né Emőke, Nagy Edit, Szarvasné Túróczi Tímea, Táncosné 
Jutka néni, Tóthné Balogh Zsuzsanna, Tóth Sándor, és fér-
jemnek az egész napos készenlétért, bármire szükség volt, 
már ment is érte.

- A nyersanyagok beszerzéséhez segítséget nyújtó 
vállalkozásoknak: Szilváshús Kft., Simonné Marika néni, 

Aranykemence Pékség, Korpusz Diszkont. A Bolyhos és 
Fia Bt-nek a főzőüst felajánlásáért, amiben egyszerre meg 
tudtuk főzni a 270 fős adagot, valamint dr. Petrányi Csaba 
polgármester úrnak és Kalász Zoltánnak a helyszín biztosítá-
sáért.

Úgy gondolom ezzel a nappal ismét bebizonyítottuk, 
hogy az összefogás mire képes és munkánk gyümölcseként a 
gyerekeknek maradandó élményt tudtunk szerezni.

Utoljára szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, 
akik a vezetőségem alatt támogatták a Szülői Szervezet mun-
káját, rendezvényeit, köszönöm a sok bíztatást, támogatást, 
kitartást azoknak, akik mellettem álltak mindvégig. Szeret-
nék a Szülői Szervezet további munkájához sok-sok sikert és 
kitartást kívánni.

Végezetül egy idézettel búcsúzom:

„Az élet szép, csak küzdeni kell érte,
boldog az ki célját elérte,

akarni kell és minden sikerül,
akarni és bízni rendületlenül.”

Köszönöm megtisztelő figyelmüket:
Bajárné Bezzeg Krisztina

SZMK elnök

Egy kis újszilvási történelem…
Szőrösparcella egykori általános iskolája és környéke

/ Darázs Istvánné Elma néni visszaemlékezései/

Aki a rohamosan fejlődő Újszilvás községen végig ha-
ladva eléri a központját, el sem képzeli, hogy évtizedekkel 
ezelőtt ezen a területen keveset érő homokos földek, szőlő, 
meg homokbánya volt látható. Maga a község 1950-ben há-
rom lakott terület egyesítéséből alakult, hozzávetőleg 3 ezer 
lakossal. A legnépesebb Jeges volt, mellette Újföld, majd 
harmadikként a legtávolabbi terület: Szőrösparcella. A kilenc 
kilométerre fekvő Tápiógyörgye felől érkezve, a jegesi részt 
érjük el először. Cegléd felől jövet (20 km) pedig Újföldet. 
Így érkezünk el a " Greman sarok"-ra, ahol a község főút-
ja, a mai Alkotmány út kezdődik, (A nevesítés előtt csak " 
Györgyei út" volt a neve.) és tart a községen végighaladva 
az útkereszteződésig ahol jobbról Abony, balról pedig Tá-
piószele felől érkező utak találkoznak a Tápiógyörgyeivel. A 
forgalmat gondozott, virágos körforgalom látványa szépíti és 
könnyíti meg a közlekedést!

Az előbb említett " Greman sarok" -nál a betonút tovább 
folytatódik Szőrösparcella felé. Nem is olyan régen, ezt a 
szakaszt csak " köves útnak" nevezték, ami egy éles kanyar 
után a régi járási határig folytatódik. Ezt nevezték Határ-út-
nak, de Bicskei-útnak is. Most már Parcellán vagyunk, ahol 
az éles kanyarnál ("Magó sarok") letérünk a középső dűlőút-
ra. Ezzel párhuzamosan halad jobbról és bal felől is egy-egy 
dűlőút. Mindhárom hosszan, egészen az Abonyi határig ter-
jed. Az ezeket keresztező ugyancsak dűlőút pedig kivezet az 
Abony felé haladó betonútra.  Parcella szomszédja egyfelől: 
keleten az abonyi határ, délről pedig a ceglédi földek. Ennek 
neve: Cegléd-Homokpuszta, az említett város legtávolabbi 
része, ami a város központjától 13 km-re esik. 

A lakosságnak sosem jelentett akadályt a különböző ha-
tárvonal. Akadálytalanul találkoztak a területek családjai: 
fiatalok, öregek egyaránt. Ismeretségek, barátságok, há-
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zasságok kötődtek. Homokpuszta népes település volt már 
1902-ben is. Mint vallásalapítványi birtok, tiszttartó intéz-
kedése mellett, a környék lakosaiból kerültek ki leginkább 
a bérlők. Az iskolakötelesek számára már 1902-ben létesült 
itt egytantermes iskola, majd későbbi rendelkezés folytán 
1914-ben egy új épült, az egyetlen magaslaton, fontos dűlőút 
mellett. Ez Parcelláig terjedt, ami a terület számára biztosí-
totta a közlekedést Ceglédre, a régi 4-es főúton át. 

Parcella lakosai szinte valamennyien szőlőműveléssel 
foglalkoztak a második világháború előtti uradalmi birtokon. 
Tulajdonosát sosem látták, (lehet, hogy ő sem ezt a birtokát) 
mert elbeszélésekből ítélve, külföldön élt. A terület irányí-
tását itt is megbízott végezte. Központja a Kapitány-tanyán 
alakult ki. A három egyesítésre került területet az uradalmi 
megbízott irányította. A mostani Aranyablak Kft. területén 
épült kastély volt családjával együtt a lakhelye. Később az 
Állami Gazdaság igazgatói lakása. 

Már csak hallomásból volt tudható az akkori öregektől, 
hogy dohány és cukorrépa termesztés is folyt itt, amit a kes-
keny nyomtávú vágányon közlekedő kis teherkocsikon szál-
lítottak be Tápiógyörgyére, a vasúthoz. Az üzemen kívüli 
vágányok még az 50-es évek első felében is láthatóak voltak 
a györgyei-út mentén. A dohánytermesztés bizonyítéka a do-
hánypajta nagy kőépülete a Kapitány-tanyán. 

A második világháború után, a munkás családok tulaj-
donosok lettek. A szőlőtermesztés tovább folyt, most már 
egyénileg. A központ sem változott. Ez lett a mai Újszilvás 
elődje! Postával, Szövetkezeti-bolttal és raktárral bővült, 
valamint italbolttal. Az előző épületeket alakították át a 
feladatnak megfelelően. A dohányfeldolgozó egykori nagy 
kőépülete adott helyet a fiataloknak a táncos mulatságokra. 
Szerény színpada is létezett. Petróleumlámpa fénye mellett 
ropták a táncot. 

A fúvószenekar erőteljes hangja mellett gyakran belere-
megett a lángja, akár ki is aludt az oxigén kellő hiányából 
adódóan. Mindez nagy derültséget váltott ki, de a mulatság 
folytatódott. Meg kellett ragadni minden ilyen lehetőséget 
a vidám időtöltésre, mert a "közeli" Abony, vagy Szele, 
gyalogosan sok cipőtalpat koptatott, a kerékpár pedig ritka 
" madár" volt még akkoriban. Ha rá is szánták magukat a 
fiatalok a " sétára", bandába verődve tették. Így biztosították 
magukat, az esetleges támadásokat kivédve. Ugyanis a más 
területről jövő " idegent" nem mindig nézték akkoriban jó 
szemmel! Főleg azok a helybeliek, akik " kakaskodásra" ke-
restek okot. Ma már talán ez egészen a múlté!?

A Kapitány-tanyán foglalkozott a Szövetkezet megbí-
zottjaként a terület tojásbegyűjtője és naposcsibe ellátója, 
akit mindenki csak "a tojásos Bözsi"-nek hívott. Nagyon 
dolgos, szorgalmas, fáradhatatlan szervező volt. Mindenki 
tisztelte élete végéig is példamutató magatartásáért. 

A központban állt a bővizű artézi-kút, aminek kifolyó 
vize - a körülötte lévő lapos részt- " kacsaúsztatóvá" alakí-
totta. Kútjánál mindig akadt valaki, aki teleengedte kannáját, 
vagy vödrét a jóízű vizével. De kézikocsival is álltak ott oly-
kor erre vállalkozók, akik a jó lágyvizét szállították a nagy-
mosáshoz készülő háziasszonyoknak. 

Az Állami Gazdaság megalakulásával, az itteninek lett 
a központi területe. A különböző traktorok karbantartásához 
gépjavító műhely létesült. Dolgozói biztosították a zökkenő-
mentes munkát és oktatták az utánpótlást jelentő tanuló nö-
vendékeket. Igazgatójuk Salomvári László széles látókörű, 
rátermett, barátságos és következetes vezetőként működött. 
Az ÁG. sok hektáros cseresznyéssel és komlótermő terü-
lettel rendelkezett. Idénymunkában a község lakosságának 
nyújtott munkát a helybeliek alkalmazásával. Bő termés ide-
jén szívesen vette említett igazgatójuk- személyes megke-
reséssel- a Homokpusztai ált. isk. társadalmi segítségét is, 
a tanulók örömére, főleg, ha cseresznyeszedésről volt szó. 
Finom germersdorfit termesztettek. 

Az előbb említett artézi-kút később apadni kezdett. A 
központi kút megszűnt. Helyette -kevesebbet adó vizét- ki-
vezették a betonúthoz. Ott alakítva ki a kútfőt, ahonnan még 
sokáig jó vizéhez juthatott a lakosság. A kacsák, libák " úsz-
tatója" már csak a vízlevezető árok maradt. 

Parcellán a szőlő mellett gyümölcsöt is termesztettek. 
Fontos almát (réteshez), nyári vajalmát, a piros cirmos, il-
latos asztrahánt, körtéből az árpával érő apró, de jóízűt, fi-
nom sárga kajszi barackot, leves őszibarackot, meg korai 
vörösszilvát is. Ezt " pocsékszilvának" nevezték, mert gyor-
san megérve, vékony héja hamar felrepedt dús leve miatt. 
Kevés cukortartalma volt, ezért nem értékelték a pálinkát 
főzők. Inkább kedvelték az őszi magbaváló kékszilvát. Min-
den szemét felszedték, mert " értéket" képviselt. Helyenként 
eperfát is gondoztak. Érett gyümölcsét szemenként szedték 
fel és gyűjtötték a „cefrébe”. Közel volt a Varga Sándor féle 
pálinkafőző. Itt jött ki a „cefréből” a jóízű eperpálinka. De 
lett pálinka vegyes gyümölcsből, szilvából, szüret után meg 
„törkölyből” is. A főzde az út mellett épült, a tulajdonos la-
kása közelében. Az egész területet hatalmasra nőtt kanadai 
nyárfák övezték. Lombja közt pávák rikoltoztak. Házőrző 
kutyák helyett azok riasztották a gazdát, ha illetéktelen lé-
pett a területre! Az eperpálinka alapanyaga mellett, sertések 
húsának feljavítására is alkalmazták. A gyümölcstermést a 
környező piacokon tudták értékesíteni (Abony, Tápiógyör-
gye, Jászság). Ide kerékpárral és lovaskocsival jutottak be a 
szorgalmas háziasszonyok. 

De a gazdák alkalmanként a Zagyvarékas-i piacra is vit-
tek egész fuvart! A maguké mellett a szomszédét is felvál-
lalva. Aránylag azonos méretű, fából készült ládába került 
a gyümölcs, soronként papírral lefedve. Ládánként számí-
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tották a fuvardíjat. Egymást segítették a ládák fel és leraká-
sánál. Indulás éjféltájban volt, mert csak lassan haladhattak 
az úton, kímélve a gyümölcsöt. A piac pedig már napfelkel-
tekor kezdődött. Jöttek a felvásárló kofák és vitték tovább, 
a gyümölcsben szegény helységekbe. Mindenki igyekezett 
első lenni, hogy jó piaca legyen. A megüresedett ládákkal 
leginkább megelégedve térhettek haza a déli ebéd idejére. 

Hamarosan haza érkeztek az iskolás gyerekek is a területi 
általános iskolából, ami 1928-ban épült, Klebersberg Kunó 
okt. miniszter rendelete alapján. Egytantermes, szolgálati la-
kással egybeépült, palatetős épület volt. Melléképülete úgy-
szintén téglából épült. Mellékhelyiségekkel, tüzelőtárolóval, 
beépített jászollal ellátott, egy ló tartására alkalmas istállóval 
és sertéstartásra alkalmas óllal. 

Kerítést drótháló képezte. Az épület végén a nagykapu-
val, a tanterem felől pedig a kiskapuval. Hozzátartozott még- 
két oldalról körülvéve a kerítést- a 1-2 hold szántóföld, ami 
a vidéki tanítót megillette. 

Csak alsó 1.-4. osztály működött a második világháború 
után. Az előző években pedig négy elemi és két ismétlő osz-
tály volt az elfogadott. 

Első tanítója minden valószínűség 
szerint Csernus Julianna, ceglédi tanító-
nő volt. Elbeszélés szerint még kisautó-
val is közlekedett, ami ritkaság számba 
ment abban az években. A második vi-
lágháború után Désről érkezett ide a Bu-
dai házaspár, akik közül csak a feleség 
tanított, férje festőművész volt. Sok la-
kásban őrzik ma is kedvelt tájképeit. A 
hatvanas évek előtt költözött hozzájuk 
Budapestről Budainé testvére, Mester-
házy Károlyné férjével együtt. Közü-
lük is csak a feleség tanított. Ekkor már 
megosztották a népes osztályokat. Mikor 
elérték a nyugdíjas kort, előbb Budai-
né költözött férjével Tápiószelére, ahol 
szerény házat tudtak venni. A Szelén tartott továbbképzések 
alkalmával sokszor összetalálkoztunk és elbeszélgettünk ve-
lük. Mesterházyék Abonyba költöztek a helyben lakó Szom-
bati család ottani házába. 

Időközben a terület elöregedése folytán, az iskoláskorúak 
létszáma csökkent. A fiatal párok a központba, vagy éppen 
Abony, esetleg Cegléd városába költözve látta jövőbeli bol-
dogulását. Néhány évet Kovács Béláné tanított a nyugdíjba 
vonultak után. Ő az Újföldi ált. isk. tantestületéből került 
ide átmenetileg. Parcellára is költözött ezekre az évekre. 
Sorrendben Kaptás Dénes tanító folytatta a munkát, majd 
személyemben Darázs Istvánné vette át a tanulók oktatását 
1966-ban. Akkor még 20-25 tanulói létszámmal működött 

1-2 évig, majd ez erősen csökkent, végül 1977-ben végleg 
bezárta kapuit a Szőröspuszta-Parcella ált. iskola.

A negyedik osztályból kikerült tanulók leginkább a köze-
li Homokpusztai ált. iskolába iratkoztak. Szaporítva az isko-
lások létszámát. A felső tagozat tanulóinak száma elérte az 
50-es létszámot. Ez komoly gondot jelentett egy ideig, majd 
itt is jelentkezett az elöregedés jele. Itt a vizes esztendők 
hozták a változást. Sok tanya került a feltőrő talajvíz miatt 
veszélybe. Cegléd városa kedvező építkezési lehetőséggel a 
városba költöztette a bajbajutottakat. A Homokpusztán túli 
tanyák is megszűnőben voltak. Az iskolások létszáma ugrás-
szerűen fogyott. Így, szinte azonos időben szűnt meg mind-
két iskolában a tanítás. 

A Parcella-i rész időközben villanyvilágítást kapott. Az 
1969-es esztendőben kampány kezdődött a tanyai iskolák 
tv-vel való ellátására. Így kapott ez az iskola is egyet. Nagy 
szó volt ez, és még nagyobb az öröm. Budapesten volt az ün-
nepélyes átvétele az adományozó cégnél, majd néhány nap 
múlva kis küldöttség hozta be az iskolához. 

Iskolai TV ünnepélyes átadása

A képen balról jobbra: Petrovics István, Siska János, 
Jármai Miklós, Kollár Lajos és az adományozó cég részéről 
két képviselő 

Az iskolások műsorral kedveskedtek, a szülők pedig fe-
hér asztal mellé ültették vendégeiket és paprikáscsirkét, meg 
szebbnél szebb tortákat tálaltak. A kísérettel érkező fotós alig 
győzte az eseményeket időben megőrizni a gépével. 

Esemény volt a tv a lakosság számára is, mert ettől kezd-
ve esténként ők nézhették a közvetítéseket. Meg is telt min-
den alkalommal a tanterem, este tízig. Délelőtt a tanulók 
nézték a hasznos, nekik szóló adásokat, ami a tananyaghoz 
volt számukra igazítva. Nagykáta könyvesboltjának megbí-
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Mire allergiás a gyermek?
Sokat beszélünk és hallunk az allergiáról, de mit is jelent 

ez tulajdonképpen? Az allergia a szervezet túlérzékenységi 
reakciója a környezetünkben előforduló anyagokra. Ezek 
az egyébként ártalmatlan anyagok, amelyek az emberek 
többségének semmi gondot nem jelentenek a túlérzékenyek 
számára fenyegető, ellenséggé válhatnak. A szervezet im-
munegyensúlyának a fenntartásában szerepet játszó fehér-
vérsejtek (T-limfociták) és az általuk termelt aktiváló anya-
gok (citokinek) mennyisége a normális védekezésből egyes 
egyénekben az allergia kiváltásának irányába tolódnak el. 

Ennek következtében az aktiválódott immunrendszer bizo-
nyos anyagokra heves túlérzékenységi reakciót vált ki.

Kik veszélyeztetettek allergiára?
A családi örökletes hajlam szerepe bizonyítható. Ha a 

családban már van allergiás, az újszülött kisbaba számára 
30–40% a valószínűsége, hogy allergiás lesz, ha pedig mind-
két szülő és testvér is allergiás, az allergia kialakulásának a 
kockázata még ennél is jóval nagyobb. De a genetikai haj-
lam mellett még egyéb tényezők is számítanak az allergia 
kiváltásában, mint a nagyon rövid ideig tartó szoptatás, a 
helytelen csecsemőtáplálási szokások (pl. a korai hozzátáp-

Védőnő jelenti

Ezúton is szeretném hálás szívvel megköszönni Darázs Istvánné Elma néninek, hogy rengeteg időt és 
munkát nem sajnálva elkészítette ezt az igen értékes irományt, ami Újszilvás írásos történelmi anyagait gya-
rapítja és pontos képet ad az akkori időkről Nekünk és az utódoknak. Külön köszönöm még Vass Jánosné 
Zsuzsa néninek, hogy a meglévő kéziratot segített kiegészíteni, pontosítani és fényképpel illusztrálni az akkori 
eseményeket. 

Magó Eszter

zottja sűrűn eljött az iskolához. Alkalmanként újabb könyve-
ket hozott a kis könyvtárba. Mindig örömmel várták, szíve-
sen olvasták azokat. 

Ebben az időben kezdte iskolaéveit Palásti Ferenc, aki 
szép katonai pályafutása után, Sólyom László köztársasági 
elnök szolgálatában állva, elnöke távozása után nyugalom-
ba vonult. Tudomásom szerint Újszilvás díszpolgára. Mint 
a község szülötte, résztvevője annak rohamos fejlődésében 
is. Akkoriban, főleg tavasszal és ősszel, nem volt ritkaság a 
többnapos esőzés. Az iskolakerítés mentén több magas ka-
nadai nyárfa nőtt. Egy az udvarán terebélyesedett hatalmas 
nagyra. Öt-hat gyerek érte át a törzsét, ha egymás kezét fog-
ták. Mivel puha fája sok vizet tárolt, időnként akkora ágak 
szakadtak le alkalmanként egészen váratlanul, ami egy fá-
nak is megfelelt. Veszélyessé vált, főleg a gyerekek számá-
ra. Végül kivágására került sor. Szolnok környékéről jöttek 
ehhez értő teknővájó cigányok. Nagy szakértelemmel fogtak 
munkájukhoz, mindössze egy keresztvágó fűrésszel. Addig 
tudták fűrészelni vele a fa derekát, amíg a szerszám teljes 
hosszát elérte. Ezután már csak ékelni lehetett. Egy-egy be-
vert éknél megállva, azt hallgatták, hol pattan a törzsben a 
fa szála. Akkor oda került a következő ék. Idegfeszítő, hoz-
záértést, türelmet igénylő munka volt. Biztosítani kellett a 

dőlés irányát, mert a fa dereka az iskolaépület felé hajlott, 
veszélyeztetve annak épségét. Győzött a hozzáértés! Hatal-
mas zuhanással a szántóföldre dőlt. Nagy huppanással, suho-
gással ért földet, oly erővel, hogy még vissza is vágott egy-
szer. Megszűnt az életveszély! Törzsét most már az ügyes 
kezű asszonyok vették át megmunkálásra. Fáját ott helyben, 
sózóteknő, sütőteknő kivájásával hasznosították. Hosszú 
időre ellátták vele a környéket. De faragtak belőle háztar-
tásban használható kisebb, nagyobb szűrőket, kanalakat is. 

A megszűnt iskola épülete egy ideig a Szövetkezet boltja 
lett, ami eddig éveken át egy magánlakásban működött. Üve-
ges előtere képezte az eladóteret, raktára az egykori tanterem 
egy része volt. Később magánember vette meg és vendéglá-
tóhelyet alakított belőle. 

Az évek múlásával így változott meg az eredeti céllal lét-
rejött egykori épület. Feladatát teljesítette, míg szükség volt 
arra. Majd más célokat szolgált a köz érdekében (pl: válasz-
tási körzet).

Az idejáró egykori iskolások felnőttek, szétszéledtek. 
Gyermekeik azóta soktantermes, nagy iskolákban tanulnak 
napjainkban. Olykor talán eszükbe jut az az iskola, ahol ők 
indultak el a tudás útján. Elmondják utódaiknak, milyenek 
voltak azok az évek abban a régi-régi iskolában.
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lálás) és környezeti tényezők is, mint a környezetszennye-
zés. Még a korábbinál is nagyobb jelentőséget tulajdonítanak 
a dohányzásnak, aminek a káros hatása a magzatra már a 
terhesség idején kimutatható. Ennek megfelelően nemcsak 
az anyának nem szabad dohányoznia, de a környezetnek is 
dohányfüstmentesnek kell lennie. 

Mik az allergének (az allergiát kiváltó anyagok)?
A gyermek a környezetében levő minden anyagra aller-

giássá válhat. A lakások pora, a benne levő atka, a nedves 
lakásokban megtelepedő penészgomba, a babakozmetiku-
mok egész évben allergiás tünetek kiváltói lehetnek. A korán 
virágzó fák, a gyomnövények, és a hírhedt, bűnös parlagfű, 
virágzásuk idején termelődő pollenjeikkel válthatnak ki al-
lergiás megbetegedést. Mégis számos gyermekre leselkedő 
veszély között gyakorisági sorrendet lehet felállítani. 

Melyek az első veszélyforrások?
Csecsemő és kisdedkorban az első allergének a táplá-

lékokban levő fehérjék, amelyek allergiás betegséget vált-
hatnak ki. A gyomor-bélcsatorna hatalmas felület, ami a 
táplálékkal felvett allergének számára olyan, mint egy nagy 
nyitott kapu, amelyen keresztül az allergének elérik az im-
munrendszert, és onnan eljutnak valamennyi szervhez. A 
bél immunrendszere még nem olyan érett és ellenálló, mint 
későbbi életkorban, ennek következtében a bélcsatorna átjár-
hatósága nagyobb a táplálék fehérjék számára mint későbbi 
életkorban, és ezzel lehetővé válik, hogy a szervezettől ide-
gen fehérjék átjussanak a bélfalon és az immunrendszert iz-
galmi állapotba hozva betegségi tüneteket váltsanak ki. Ezért 
olyan egészséges táplálékok, amelyek a későbbi életkorban 
értékes fehérjeforrást jelentenek, mint a tehéntej, a tojás, a 
gabonafélék, a halak ebben az életkorban allergiás reakci-
ót válthatnak ki. Mivel rendszerint a tehéntej az első idegen 
fehérje, amivel a kisbaba találkozik, a tehéntej allergiának 
kiemelt fontossága van ebben az életkorban. A légúti aller-
génekkel (allergiát kiváltó anyagok) okoznak, és csak későb-
bi gyermekkorban, 5-6 éves kor körül alakul ki az allergiás 
megbetegedés. 

Mi lehet a tünete a csecsemő és kisgyermekkori 
táplálékallergiának?

A betegség egész enyhe tünetektől a súlyos betegség for-
mákig sokféle formában jelenhet meg. A kis csecsemőknél 
leggyakrabban allergiás bőrkiütés (atópiás dermatitis) alakul 
ki, de nem ritka a gyomor-bélrendszeri tünet sem. A mással 
nem magyarázható hányás, hasmenés, fejfájás, étvágytalan-
ság, haspuffadás, vashiányos vérszegénység, éjszakai sírás 
is lehet tehén-tejallergia jele. Visszatérő légúti betegség, ami 
láztalanul jelentkezik csecsemő és kisdedkorban szintén gya-
nút kelthet tehéntejallergiára. Ezeken a betegség formákon 
kívül vannak azonban olyan azonnali súlyos túlérzékenységi 
reakciók (anafilaxia) is, amelyek a vérkeringés és a légzés 
zavarával halált is okozhatnak. A légúti allergénekre kiala-
kult szenzitizáció rendszerint allergiás nátha (szénanátha), 
szemviszketés (allergiás kötőhártyagyulladás), vagy asztma 
formájában jelenik meg. 

Milyen módon lehet védekezni az allergia 
kialakulásával szemben, ha a gyermek 

veszélyeztetett csoportba tartozik?
A kisbaba és a szoptató édesanya körültekintő, tudatos 

táplálásával és a környezetben levő allergének mennyisé-
gének csökkentésével nagymértékben lehet csökkenteni az 
allergia kialakulásának veszélyét. A nemzetközi és a hazai 
gyermekorvos társaságok ajánlásai szerint az anyatejtáplálás 
védelmet jelent. Különösen kedvező a hatás, ha a kisbaba 
még gyümölcsöt és főzeléket sem kap 6 hónapos korig. A 
szoptató anyuka ne fogyasszon sok tehéntejet, tojást, halat 
a kalcium és fehérjebevitelt más tápanyagokkal oldja meg. 
Erősen allergizáló fehérjéket 1 éves kor alatt ne adjunk a 
kisbabának. Ha nincs anyatej vagy pótlás válik szükséges-
sé, lebontott fehérjét (hidrolizált) tartalmazó tápszerrel kell 
helyettesíteni az anyatejet. Az anyának és a kisbaba környe-
zetének nem szabad dohányozni, a portalanításra és a meg-
felelő szellőztetésre nagy súlyt kell helyezni. Háziállatot ne 
tartsanak a gyermek környezetében. 

Az allergia kezelése
Már kialakult allergiás megbetegedés esetén a tünetektől 

függően történik a kezelés: Hypoallergén tápszerekkel (ezek 
hidrolizált formában tartalmazzák a fehérjét), belélegezhető 
(inhalációs) gyógyszerekkel és speciális bőrápoló készít-
ményekkel. A felsoroltak mellett az allergia kezelésének 
eszköztárában ma már nélkülözhetetlenek azok a korszerű 
gyógyszerek (második és harmadik generációsnak nevezett 
antihisztaminok), amelyek az allergiát kiváltó immunfolya-
matra gyakorolt kedvező hatásuk mellett csökkentik az aller-
giás gyulladást is.

Kengyelné Agócs Marianna
védőnő
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HÍREK     INFORMÁCIÓK
Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő testüle-

te társasági formában rejlő feltételek hatékony kihasználása, 
a környezetvédelem, a kapcsolódó szolgáltatások a kommu-
nális ellátás terén szerzett tapasztalatai, gyakorlati értékesí-
tés, a társadalom közös szükségleteinek kiegészítése céljából 
jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társaságot hozott 
létre 2005. június 1-én. A neve Újszilvás Kommunális Szol-
gáltató Közhasznú Társaság, röviden ÚJKOM Kht.- volt. A 
társaság elsősorban a helyi Önkormányzat jogszabályokban 
meghatározott kötelezettségei közül a közhasznú tevékeny-
ségek körébe tartozó feladatokat látta el, abból a célból, 
hogy az egyéb gazdasági feladatai teljesítésének eredménye-
it a közhasznú tevékenység ellátására fordítva a települési 
közösség szükségleteit eredményesebben elégítse ki. A tár-
saság biztosítani kívánta az egészséges ivóvízellátást, csapa-
dékvíz elvezetést, kommunális szilárd és folyékony hulladék 
szállítását. 

A társaság a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 365. §. (3) bekezdésében foglalt jogszabályi kö-
vetelmények alapján 2009. július 09-től nonprofit korlátolt 
felelősségű társaságként működik tovább. Az új elnevezés: 
Újszilvás Kommunális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidítve ÚJKOM Nonpro-
fit Kft. A Kft. jelenleg 9 főt foglalkoztat, ebből 2 fő a női fog-
lalkoztatottak száma. 2014. évben a Társaság összebevétele 
150 730 e Ft, összkiadása 150 268 e Ft volt.

A felügyelő bizottság tagjai: Boda András 2768 Újszil-
vás, Rákóczi utca 20.; Szó András 2768 Újszilvás, Alkot-

mány utca 37.; Molnár Imre 2768 Újszilvás, Kossuth utca 
11. szám alatti lakosok.

A társaság tevékenységei:

TEÁOR ’03:
41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás

90.01 Szennyvíz gyűjtés, kezelés
90.02 Hulladékgyűjtés, -kezelés 

(a társaság fő tevékenysége)

Kiegészítő tevékenységei:

45.11 Épületbontás, földmunka
45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezetéképítés.

A Kft. 7 településen végzett hulladékgyűjtést: Tápiósző-
lős, Farmos, Pán, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápiószele 
és Újszilvás, ezért helyi szolgáltatást végző vállalkozásnak 
minősül. 2013. július 01-től a hulladékszállítást az ÖKOVÍZ 
Kft. végzi. Településünkön a házi bekötések és élőre köté-
sek kivitelezését végzi jelenleg az ÚJKOM Kft. az újszilvási 
tagok számára, teljes körűen, műszakilag szabályosan és 
díjmentesen. Amelyik ingatlant nem érinti a szennyvíz csa-
tornabekötés, ott az ÚJKOM Kft által szennyvíz szállító 
gépjármű segítségével elszállításra kerül a szennyvíz. Elő-
zetesen Birinyiné Éder Edinánál (06-53/387-001) kell beje-
lenteni az igényt. 

2015. augusztus közepén megkezdődik a tanuszoda épí-
tése, melynek az ÚJKOM Kft. a kivitelezője. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön a szenny-
vízcsatorna hálózat kiépítése hamarosan befejeződik, a házi 
bekötések nagy része is elkészült. Mint azt Önök is láthatták, 
tapasztalhatták a kivitelezési munkálatok már 90 %-ban el-
készültek, a beruházással érintett utak helyreállítása részben 
megtörtént. Folyamatosan zajlik az ingatlanok élőre kötése. 
Kérjük Önöket, hogy továbbra is rendszeresen fizessék az ér-
dekeltségi hozzájárulást, mely az önerőt jelenti a beruházás-
ban. Ha teljesen eláll a csatorna bekötéstől, akkor várhatóan 

Csatorna házi bekötés

2015. október 01-től környezet terhelési díj megfizetésére 
kötelezhetik Önt. A beruházás kapcsán felmerült nehézsége-
kért, kellemetlenségekért szíves elnézésüket és türelmüket 
kérjük.

ÚJKOM Kft.
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ÖKOVÍZ TÁJÉKOZTATÓ

Lomtalanítás 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk 
2015. év II. félévében lomtalanítást szervez Újszilvás Köz-
ség hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terüle-
tein.

Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók:
Lom: darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt 

nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő 
edénybe (kukába).(pl:berendezési tárgyak, bútorok, textíliák 
stb.)

Az elszállításra szánt lomot a megadott napon reggel 
7:00 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert 
a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása esetén a később kihe-
lyezett lomot nem áll módunkban elszállítani!

A közterületek tisztaságának megőrzése érdekében a szó-
ródó anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyez-
ni ingatlanaik elé!

Lomtalanítás időpontja:
2015. augusztus 31. (hétfő) 

FONTOS: Társaságunk, a lomtalanítás keretében az alábbi 
hulladékokat nem szállítja el:

 - veszélyes hulladék (pl.: festékes, vegyszeres cso-
magolóanyagok, használt sütőzsiradék és olaj illetve gépjár-
műolaj, izzók, fénycsövek, szárazelem, akkumulátor, állati 
tetem)

 - fertőző és undort keltő anyagok
 - építési-bontási törmelék
 - elektronikai hulladékok
 - gumiabroncsok autó- és gépalkatrészek
 - gáztűzhely, kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy
 - zöldhulladék

A lomtalanítási akció ideje alatt a rendszeres kommunális 
hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja eltérhet a megszokot-
tól, ezért a kommunális hulladékot – az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően – reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni!

Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklődni ügyfélszolgá-
latunkon (53/500-152, 53/500-153) és diszpécserközpon-
tunkban (53/311-215, 53/505-567) lehet, illetve a www.
okoviz.hu honlapunkon, mely elérhetőségeken készséggel 
állunk Ügyfeleink rendelkezésére!
Együttműködésüket köszönjük! 

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

SZELEKTÍV HÍRLEVÉL
2015. II. félév

Tisztelt Ügyfelünk!

Újszilvás településen továbbra is az „ÖKOVÍZ” Non-
profit Kft. végzi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. 
Célunk, a szelektív hulladék gyűjtés eddigi sikerességének 
megőrzése. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük 
és kérjük, hogy tartsanak velünk és gyűjtsünk együtt szelek-
tíven!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtése:
A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási 

hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton), - az 
eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rendszer sze-
rint – a rendelkezésre bocsátott sárga színű műanyag zsák-
ban keverten gyűjtheti és az alábbi hulladékgyűjtési napokon 
helyezheti ki az ingatlana elé. 
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A gyűjtési útmutató a zsákokon megtalálható.

2015.07.20. (hétfő), 

2015.08.17. (hétfő), 

2015.09.21. (hétfő)

2015.10.19. (hétfő), 

2015.11.16. (hétfő), 

2015.12.21. (hétfő)

Gyűjtési időszak:
 

az Ön gyűjtési körzetében havonta egy alkalommal 
a fent megadott napokon.

FONTOS: 

Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget 
NE helyezzen a zsákokba!

Zsákok gyűjtésének módja:

A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reggel 7.00 óráig szí-
veskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladékgyűj-
tő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem áll 
módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási 
vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, il-
letve szennyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult 
megtagadni annak elszállítását!

Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újra-
hasznosítható hulladékokat bármilyen más áttetsző, 
műanyag zsákban is kihelyezheti, az ingatlana elé!

GYŰJTŐSZIGETEK RENDELTETÉSSZERŰ 
HASZNÁLATA

A szelektív hulladékgyűjtési rendszer egyik kiemelt területe 

a gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés.

A gyűjtőszigetek konténerein található matricák kellő segít-

séget nyújtanak, azok helyes használatához melyek a követ-

kezők:

A gyűjtőszigetek a papír, műanyag, üveg, fémdoboz, vala-

mint italos karton csomagolási hulladékok elkülönített gyűj-

tésére szolgálnak. Rendkívül fontos, hogy a gyűjtőszigete-

ken csak az előbbiekben felsorolt hasznosítható hulladékok 

gyűjthetőek!

A gyűjtőszigeteken egyéb, más típusú hulladék elhe-
lyezése szigorúan tilos!

- A sárga színű matricával ellátott konténerbe a lakosok-
nak lehetősége van – a laposra taposott: - PET palackokat 
és kupakjait, - fém italos dobozokat, - konzervdobozokat, 
- tejes és üdítős dobozokat, - fóliákat, - reklámszatyrokat, 
- tejtermékek kiöblített poharait, - tisztítószeres flakonokat 
– elhelyezni.

- A papír hulladék gyűjtésére kizárólag a kék színű matri-
cával rendelkező konténer alkalmas a speciálisan kialakított 
bedobó nyílása miatt. A konténerben elhelyezhetőek az új-
ságpapírok, szórólapok, illetve a lapra hajtogatott kartondo-
bozok.

- A zöld színű matricával ellátott konténer az üveg cso-
magolási hulladék gyűjtésére szolgál, mely alatt a különböző 
öblös üvegek, befőttesüvegek értendőek.

Kiemelten fontos, hogy az üveggyűjtő konténerben nem 
helyezhető el egyéb üveg, például: síküveg, drótos üveg, 
autó szélvédő.

A gyűjtőszigetek konténereiben elhelyezett hasznosítha-
tó hulladékok gyűjtése az üveg csomagolási hulladék kivéte-
lével keverten, egy ütemben, hagyományos hulladékgyűjtő 
járművel történik.

A gyűjtőszigetek ellenőrzését, Társaságunk folyamatosan, 
az illetékes hatóságok bevonásával végzi!

Elérhetőségeink:

Ügyfélszolgálati irodánk címe: 
2700 Cegléd, Szolnoki út 6.

Nyitva tartási idő:
Hétfő 8.00-20.00-ig; 

Kedd-Csütörtök 8.00-15.00-ig; 
Péntek – nincs ügyfélszolgálat

Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65.

Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153

Fax: 06 53/ 318-589
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu

Honlap: www.okoviz.hu



23

Újszilvás körzeti megbízottjaként az elmúlt időszakra 

tekintettel az alábbiakról szeretném tájékozatni a Tisztelt La-

kosságot:

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 megakadályozása, valamint a térsé-

gen áthaladó gépjármű forgalom szűrése a fenti okra tekin-

tettel. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi 

évben regisztrált alacsony bűnügyi szám az idei évben sem 

nőt, az a tavalyihoz képest is, ezidáig csökkenő tendenciát 

mutat. Ez köszönhető az Önök segítő közreműködésének, 

tájékoztatásának, melyet ezúton ismételten meg szeretnék 

köszönni. A rendőrségi statisztikát elemezve megállapítha-

tó, hogy a jó együttműködésnek, gyors reagálásnak köszön-

hetően a lakosságot érintő vagyonelleni bűncselekmények 

száma a lakosság létszámához képest elenyésző, az az el-

múlt négy 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. 

Az idei évben is több rendezvény került megrendezésre 

a község illetékességi területén. A rendezvények során a la-

kosságot érintő kiemelt bűncselekmény nem történt, annak 

lebonyolítása során az Újszilvási Polgárőr Egyesület a rend-

őrség munkatársaival együttműködve derekasan helytálltak. 

Ezúton szeretném megköszönni az ott szolgálatot teljesítő 

polgárőr kollegák színvonalas munkáját, mellyel mind a sa-

ját, mind a kollegáim munkáját segítették.

A továbbiakban tájékoztatnám a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az Újszilvási Polgárőr Szervezet, valamint az Önkor-

mányzat együttműködése során pályázott térfigyelő kamera 

rendszer folyamatosan működik, amely hozzájárul a felderí-

tési mutató emeléséhez, és nagy segítséget nyújt a községün-

kön átmenő forgalom szűréséhez is.

Olvasói megkeresésre tekintettel ismételten felhívom fi-

gyelmüket a következőkre:

- Kérem Önöket, hogy a téli időszakra való felkészülés 

során tűzifa rendelés esetén járjanak el körültekintően, és 

amennyiben nem a megszokott helyről rendelik a fát, min-

den esetben kérjenek helyesen kitöltött mázsa jegyet, melyet 

az árus aláírásával ellenjegyez, mivel sok esetben az olcsó 

mázsa árak mögött kevesebb kiszállított mennyiségű tűzifa 

áll. A mázsajegyen, vagy a számlán minden esetben szere-

pelnie kell a kiszállított mennyiségnek, a szállítást, forgal-

mazást végző cég nevének, adószámának, és a szállítmányo-

zást végrehajtó személy aláírásának egyaránt. Amennyiben 

lehetőség van rá és gyanúja, kétsége merül fel a kiszállított 

mennyiséggel kapcsolatban, lerakodást megelőzően, kérjen 

újbóli mázsálást és írja fel a kiszállító gépjármű rendszámát. 

Erre azért van szükség, mert megkönnyíti az eredményes 

felderítést, mivel a környező településeken több esetben 

előfordult már hogy kihasználták a lakosok jóhiszeműségét, 

figyelmetlenségét. Amennyiben ezt a kérésemet megfogad-

ják, megelőzzük azt, hogy Önökből rendőrségi eljárás során 

sértett váljék.

- Végezetül felhívnám figyelmüket, hogy szeptemberi 

hónaptól megkezdődik a község területén az általános is-

kolai tanítás, amely Önöktől, mint közlekedőktől fokozott 

figyelmet és türelmet igényel az általános iskola vonzáskör-

zetében, valamint a kerékpárút környezetében. Az iskolakez-

désre tekintettel fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak az 

általános iskola vonzáskörzetében. Kérem, hogy közlekedé-

sük során tartsák be a KRESZ szabályokat, ezzel is segítve a 

diákok szabályos, és helyes közlekedését a tanintézménybe 

történő közlekedés során.

Bízva a lakosság további segítő közreműködésében:

Kégli Norbert r. főtörzsőrmester

Elérhetőségem: 06 20/ 489-6714 

KMB Iroda:

 2768 Újszilvás, Szent István utca 4. (Faluháza)

KMB Hírek
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A HAJT-A Csapat Egyesület hírei

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy megváltozott a HAJT-A Csapat 
Egyesület munkaszervezeti irodájának ügyfélfogadási rend-
je az alábbiak szerint: 

 Hétfő  8:30 – 12:30
 Kedd  8:30 – 12:30
 Szerda  8:00 – 18:00
 Csütörtök 8:30 – 12:30
 Péntek  8:30 – 12:30

Elérhetőségeink honlapunkon is megtalálhatóak: 
http://hajtacsapat.hu/elerhetosegek.html 

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület

munkaszervezet-vezető
hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu

Telefon: 06-53-787-908, 06-53-787-909
Fax: 06-53-787-912

Tisztelt Ügyfeleink!                                           Ügyeljenek az alábbi határidőkre:

Érintett rendelet      A megvalósítás határideje  Az utolsó kifizetési kérelem  
              benyújtásának határideje
35/2013. (V. 22.) VM rendelet (LEADER)    2015. július 31.  2015. augusztus 31.
104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (Turisztika)   2015. július 31.  2015. augusztus 31.
103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (Alapszolgáltatások fejlesztése) 2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.
11/2013. (III. 5.) VM rendelet (LEADER térségek közötti em.)  2015. július 31.  2015. augusztus 31.
99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (Nemzetközi együttműködés)  2015. július 31.  2015. augusztus 31.

Tisztelt Ügyfeleink! 
Várjuk projektötleteiket!

A 2014-2020-as európai uniós időszakban 700 millió 
forintot meghaladó LEADER fejlesztési forrás áll térsé-
günk rendelkezésére. Ebből a forrásból olyan beruházások 
valósulhatnak meg, amelyek illeszkednek a HAJT-A Csapat 
Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Fejlesztési 
Tervéhez (HFT). Jelenleg a helyi fejlesztési igények felmé-
rése folyik, azaz gyűjtjük térségünk projektötleteit, amelye-
ket figyelembe veszünk a HFT megalkotásánál. A beérkezett 
fejlesztési igények jelentősen meghatározhatják a rendelke-
zésre álló forrás elosztási arányait a pályázati célterületek 
között.  Várjuk tehát projektötleteiket ¬(egyelőre határidő 
nélkül). Projekttervük leírásához a honlapunkon találha-
tó projekt adatlap formanyomtatványt javasoljuk (http://
hajtacsapat.hu/hirek.html). Projektötleteiket leadhatják sze-
mélyesen munkaszervezeti irodánkban (Tápiószele, Bartók 
Béla út 20.), vagy beküldhetik elektronikusan (hajtacsapat@
hajtacsapat.t-online.hu), illetve postai úton (HAJT-A Csapat 
Egyesület, 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.).

A projektötlethez tartozó beküldendő adatlapnak mini-
málisan tartalmaznia kell a tervezett projekt indokoltságát, 
rövid leírását, becsült költségvetését. 

Sport Egyesületi tájékoztató

Befejeződött a 2014-15-ös Megye III-as felnőtt baj-
nokság küzdelme, ahol az újszilvásiak 15 csapat közül a 7. 
helyen végeztek. Ez a gyenge őszi helyezés után jó szerep-
lésnek mondható, mivel a tavaszi eredmények alapján csa-
patunk a tabella 3. fokára is felállhatott volna. A felnőttek 
július közepén elkezdték a felkészülést az őszi idényre, ami 

előre láthatólag augusztus 16-án indul. A csapat összetétele 
alig változott, 2 játékos távozott, 2 érkezett, ami biztatást ad 
a jó folytatásra. 

Az utánpótlás korosztályok edzései szeptembertől in-
dulnak, amiről az iskolában és az óvodában tájékoztatjuk a 
gyerekeket. 
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Az elmúlt bajnokságban az utánpótlás korú labdarúgók 
lelkesen és eredményesen vettek részt a térségi Bozsik prog-
ram versenyein, ami segíti és felkészíti őket a korosztályos ¾ 
pályán folyó bajnokságban való részvételre.

Beruházásainkról…

Ez év áprilisában elkészült a 20X40-es műfüves pálya 
a Magyar Labdarúgó Szövetségtől elnyert pályázat segítsé-
gével. A közel 30 milliós beruházás önerejét, ami mintegy 
5,5 millió Ft volt az újszilvási Önkormányzat biztosította. 
A pálya fenntartása és időszakonkénti karbantartása költ-
ségekkel jár, amit az egyesület az üzemeltetés bevételeiből 
szeretne fedezni. A pálya használati díja nagyon kedvező, az 
újszilvási lakosok számára 2000 Ft/óra, ami 10 fős csapatnál 
200 Ft/fő összeget jelent.

Kérjük, hogy munkahelyeken, baráti közösségeken be-
lül alakítsanak ki csapatokat és használják ki ezt a kedvező 
sportolási lehetőséget!

Az ősz folyamán tervezi az egyesület kispályás labda-
rúgó torna megszervezését, ahová majd várjuk a csapatok 
jelentkezését.

Megtörtént a centerpálya felújítása, ami miatt a füves pá-
lyát jelenleg nem lehet használni. A fű megerősödése után, a 

kivitelező augusztus 15. utánra határozta meg a pálya hasz-
nálatba vételét.

Elkészült a Sportcentrum kerítésének felújítása, ami le-
hetővé teszi a szabályozott idejű nyitva tartást. Ez megegye-
zik a Kondicionáló és Fitnesz terem nyitva tartásával.

A Sportcentrum nyitva tartása:
Hétköznap:7.00-12.00 és 13.00-21.00

Szombat, Vasárnap: 8.00-11.00 és 15.00-20.00
Információ, pályafoglalás a 06 30/ 754-9700-es telefon-

számon lehetséges a nyitva tartási idő alatt.

Továbbra is tervezzük, hogy a jövőben szervezünk nyílt 
napokat a Sportcentrumban, ahol mindenki kipróbálhatja in-
gyenesen a kondicionáló- és fitneszgépeket, illetve teniszez-
het, amihez ütőket és labdákat is biztosítunk.

Az időpontokról az Újszilvás Központi Sport Egyesület 
facebook oldalán és szórólapokon is tájékoztatjuk Önöket. 

Várjuk továbbra is a labdarúgást és a csapatot szerető 
szurkolók buzdítását, hazai és idegenbeli meccseinken!
Előre is köszönjük. Hajrá Újszilvás!

Ádám József
Újszilvás KSE

elnök
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Fantasztikus futamokkal a hátunk mögött kezdtük meg a 
nyári pihenőt. Voltak futamgyőzelmeink és persze megannyi 
dobogós helyezés. 4 versenyen vagyunk túl, de a neheze még 
hátra van. További 3 garantáltan kemény versenyt kell még 
a fiúknak teljesítenie. Jó eséllyel pályázunk a tömegsport 
kategória 1. helyére, de mint tudjuk ez egy technikai sport 
ahol semmit sem szabad biztosra venni. Fellélegezni csak 
a kockás zászló után megengedett. Mi is egy nagyobb áttö-
réssel készülünk a motoros klub részéről, ugyanis augusztus 
22-én egy egész napos „cirkuszt” rendezünk ahová az ország 

minden tájáról érkeznek crossosok, akik bődületes tempót és 
bombabiztos előadást garantálnak. 

Természetesen sok szeretettel várunk mindenkit és bí-
zunk benne, hogy sokan kíváncsiak lesznek erre a figyelemre 
méltó eseményre. 
Sok sikert a srácoknak, Önöknek pedig jó szurkolást. a kö-
vetkező alkalomig…

Tóth József
UMSE titkár

MOTOCROSS HÍREK
fegyverszünet

Sikeres volt a 10. Újszilvási Ágyaspálinka fesztivál

Két csodálatos nap, minimális eső, 20 ezer látogató, 
negyven fellépő és sok-sok centiliter elfogyasztott Bolyhos 
ágyaspálinka. Ez az esszenciája a pünkösdkor megrendezett 
10. Újszilvási Ágyaspálinka fesztiválnak. A látogatók jelen-
létükkel szavaztak: a fesztivál immár a legnagyobb hazai pá-
linkaünnepek közé tartozik.

Mint eddig minden évben az eső elkerülte a fesztivált. 
Ez persze nem teljesen igaz, mert a nyitónapon délelőtt fél 
12-kor még szitált az eső és szomorú képet mutatott a terü-
let, de mire az izgalmas programok sorra kerültek a felhők 
elillantak, a nap is kisütött. Az eső pedig úgy tűnt el végleg, 
ahogy egy jó pálinkának kell a gyomorban: soha többé nem 
kerül elő. Délután 3 órakor Márió már 22 fokban szórakoz-
tatta a közönséget. Akik voltak szép számmal. Mindkét nap. 
szombaton és vasárnap összesen több mint 20 ezren látogat-
tak ki az újszilvási Fesztiváltérre, ez is azt bizonyította, a 
Ágyaspálinka Fesztivál a legnagyobb hazai pálinkafesztivá-
lok közé tartozik. 

A 10. pálinkaünnep igyekezett a szórakozni vágyók min-
den rétegének élményt nyújtani. Mindkét napon. Aki igazi 
magyar termékekre vágyott megtalálta a Hungarikum sátor-
ban. Aki a pálinkát szereti a fesztivál több pontján is hozzá-
jutott a „betevő” Bolyhos pálinkákhoz. Aki el akarta vinni 

a közel 5 milliárdos lottónyereményt, az játszhatott. Aki a 
gyerekekkel akart szórakozni a vidámparkban megtehette. 
Aki brazil showra vágyott, megkapta. Aki magyar tejre volt 
kíváncsi, vasárnap élvezhette az Alföldi Tej családi napjának 
programjait. Akit pedig a zenei programok érdekeltek, csak 
oda kellett sétálni a színpadhoz – ha odafért – vagy, amíg 
megtehette, leülni a színpaddal szemközti 800 négyzetméte-
res rendezvénysátorban. Neves fellépőkben nem volt hiány. 
Dér Heni már több ezres tömeg előtt énekelt, és mire szom-
bat este a lemenő nap árnyékában a TNT elkezdte élő kon-
certjét legalább 6 ezren gyűltek össze a színpad körül. Hogy 
aztán még nőjön ez a létszám Vastag Csaba fellépésére. A va-
sárnapi Edda koncerten, ha lehet még ennél is többen voltak.

„Boldog vagyok, köszönjük a fesztivál vendégeinek 
10 éves hűségét a Bolyhos pálinkákhoz, és azt, hogy ezen 
a hétvégén a mi rendezvényünket választották. Igyekeztünk 
változatos programot összeállítani, a 20 ezres látogatói lét-
szám azt igazolja, ez sikerült is. Aki itt volt a szenzációs TNT 
koncerten, aki hallgatta a tomboló Eddát vagy mindkét éj-
szaka Dj. Dominique zenéjére jött extázisba, érezhette, hogy 
számunkra fontos az, hogy egy minőségi terméket minőségi 
kísérő programokkal párosítsunk – mondta a fesztivált ren-
dező Bolyhos Manufaktúra tulajdonosa, Bolyhos Zoltán.
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Május utolsó vasárnapján Gyermeknapoztunk

Május 31-én, vasárnap az újszilvási Sportpályán és Táj-
háznál került megrendezésre hagyományos Gyermeknapi 
programunk. 

A rendezvényen kisebb és nagyobb gyerkőc is talált 
olyan elfoglaltságot, amiben kipróbálhatta magát. Mint min-
den évben, idén is volt ingyenes ugrálóvár, arcfestés, üdí-
tő és pogácsa, amit nyugdíjasaink sütöttek kemencében. A 
Tájház udvarán népi játszótér és kisállat simogató várta a 
gyerekeket. Lehetett versengeni biciklis akadálypályán, kü-
lönböző vetélkedőkben, tesztekben, a jó kézügyességűek pe-
dig aszfaltrajz tudásukat is megmutathatták. Meghirdettünk 
egy kisállat szépségversenyt is, amire nagy örömünkre so-
kan hozták el szebbnél szebb házi kedvencüket bemutatni a 
zsűrinek. A délután folyamán lufihajtogató bohóc és motoros 
rendőr is kilátogatott a rendezvényre. A napot a színpadon 
fellépő gyerekek táncprodukciói és a RépaRetekMogyoró 
Duó vidám műsora zárta.

Ez a szép nap viszont nem jöhetett volna létre, ha nincse-
nek az Óvoda és az Általános Iskola pedagógusai és dolgo-
zói, a Szülői Szervezetek, a Nyugdíjas Klub tagjai, az Ön-
kormányzat dolgozói, Kégli Norbert és társai, akik lelkesen, 
minden évben segítenek a szervezésben és a lebonyolításban.

Köszönjük nekik, dr. Altsach Ritának és Benedek Péter-
nek, hogy részt vettek és ügyeltek a rendezvényen, Nagyné 
Gúti Alíznak, hogy gondoskodott a simogató kisállatairól, 
Simon Zsoltnak és családjának, hogy hozzájárult a gyerme-
kek ingyenes fagylaltjához, köszönet minden segítő diáknak, 
támogatónak, felajánlónak, fellépőnek, önkéntes segítőnek.

Községi Önkormányzat

2015-ben is volt 
Magyar Motorosok Országos Találkozója Újszilváson

Június 12-től 14-ig megrendezésre került a 
Magyar Motorosok Országos Találkozója, im-
már harmadik alkalommal!

A szervezők az itteni lakosoknak kedvezmé-
nyes belépést biztosítottak, így az újszilvásiak 
1000 forintos napi, illetve 2000 forintos hétvé-
gi jegyet igényelhettek! A rendezvényen ismert 
zenekarok várták a mulatni vágyókat, mint pél-
dául az Ossián, a Blues Company, a Karthago, 
a Rockin' RockCats. A programok között volt 
idén is ketrecharc, 7 profi mérkőzéssel, vizes 
póló verseny, hagyományőrző csikós bemutató, 
íjászat, kézműves vásár, motoros népi játékok, 
és tombola is, melyen a legszerencsésebb egy  
épített motort nyerhetett. A szombati napon 
pedig a falu utcáin is meg lehetett csodálni a 
szebbnél szebb motorokat a felvonulás alatt.



Idén is megrendezésre került a Japán Kistraktoros talál-
kozó, immáron a III. Az idei évben 150-170 látogatót üdvö-
zölhettünk ezen a családias rendezvényen. Szombat reggel 
már megkezdődött a sürgés-forgás, az utolsó simítások el-
végzése és a látogatók fogadása. 10.00 órakor a megnyitó 
után 20 db kistraktort, és több munkaeszköz nagy sikert ara-
tott, voltak ott kissebek, nagyobbak, öregebbek és egészen 
modern kistraktorok, mindenki találhatott magának valami 
újdonságot. A munkaeszközök között is voltak ügyes kezű 
barkácsolók által készített gépek és a gyártók által készített, 
nagyon komoly munkaeszközök is. Ebéd után az Abonyi 
Akrobatikus Torna klub bemutatóját nézhettük meg, ami 
ismét nagy sikert aratott, majd utána feldübörögtek a trakto-
rok és megkezdődött a nap fénypontja, egy parlagon hagyott 
földterületen indult a munka. A sok kistraktor nagyon hamar 
közre fogta a földterületet és nagyon rövid idő alatt ki is lett 
szántva és elmunkálva. Majd egy elég érdekes Bakhát készí-
tő készüléknek a bemutatója zajlott, ami igen érdekfeszítő 
volt. A nap folyamán a család többi tagja sem unatkozott, 
egésznap a gyerekek rendelkezésére ált egy ugráló vár, lova-
golni és séta kocsikázni is lehetett, és persze a bátrabb gyer-
kőcök a traktorokat is kipróbálhatták, akik nagyon lelkesen 
és ügyesen kezelték a gépeket (az utánpótlás nevelést is va-
lahol el kell kezdeni). Az esti órákban nyársalással zárult a 
program.  

Mindenkinek nagyon köszönöm, aki kilátogatott a ren-
dezvényre és külön köszönet a támogatóknak, akik nagy-
mértékben hozzá járultak a rendezvény lebonyolításához: 
az újszilvási Önkormányzatnak és a Képviselő- testületnek, 
az Agroapro KFT-nek, az Agroinform Hírportálnak, a Kelet-
agro KFT-nek, az Agrotechnik KFT-nek, a Bagodi Mezőgép-
nek és a Rugócenter KFT-nek.

Üdvözlettel: a Rendezők

Ismét dübörögtek a lóerők az Újszilvási Lovas Tanyán

Tisztelt Lakosság!

Ezúton is szeretnénk felkérni, biztatni, bátorítani Önö-
ket, hogy minél többen vegyenek részt a település napján, 
a Falunapon, melyet az idei évben augusztus 15-én rende-
zünk. Kérjük a családokat, baráti társaságokat, klubokat, 
egyesületeket, hogy töltsék együtt e szép, s programokban 
gazdag napot, főzzenek, süssenek a szabadban s nevezze-
nek a főző- és süteménysütő versenyre, melyen értékes nye-
reményeket kaphatnak a helyezettek!

A főzőversenyre nevezni lehet bármely féle levessel, 
pörkölttel 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 sorver-
senyt (kötélhúzás, zsákban futás, stb.) a későbbi programok 
szünetében pedig lángosevő, sörivó és szilvásgombócevő 
versenyt szervezünk, amelyre szeretettel várjuk a versen-
geni, mozogni, enni-inni vágyókat! A falunapi játékokra 
jelentkezni lehet a helyszínen az információs pontnál.

Szervezők

Falunapi versenyek
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Idén 10-en versengtek a „Legszebb konyhakert” címért

Önkormányzatunk 2015-ben, immár 3. alkalommal csat-
lakozott a Magyarország Legszebb Konyhakertje pályázat-
hoz. A versenyre április 31-ig nevezhettek a kerttulajdono-
sok. Újszilváson idén 10-en jelentkeztek a cím elnyeréséért. 
Az első kertbejárások júniusban történtek meg, ahol a zsűri 
tagjai, Baktay Borbála a tápiószelei Növényi Diverzitás Köz-
pont igazgatója, Dr. Petrányi Csaba polgármester és Boda 
András képviselő, többségében szebbnél-szebb, gondozott-
nál gondozottabb, jó terméssel megáldott kerteket nézhettek 
meg a zsűri tagjai. 

Igen példaértékű, hogy évről évre mindig új jelentkezők 
kertjeit nézheti meg a zsűri és a lakosoknak igenis fontos a 
művelt, ápolt konyhakert kialakítása, az önellátás és belát-
ják, hogy a helyben termelt, lehetőleg vegyszermentes zöld-
ség-gyümölcs nagy kincs.

A verseny eredményét augusztus 20-án, a községi ünnep-
ségen hirdeti ki ünnepélyesen a zsűri, melyre mindenkit sok 
szeretettel vár Újszilvás Község Önkormányzata.

Községi Önkormányzat

Dudás Sándor
Tengeröltő

Távlatok
Simon Zsoltnak

Ne zúgolódj, ha erőgépek
zajától cseng a füled,
felforgatott utcáinkról

egy Északnak
tartó madár röptét kövesd!

Szállj le a Só-útnál,
nézd a ponyvás szekereket,

büszke lovasok kísérik,
a király katonái,

sisakjukon csillog a Nap!
Ilike-parton sárkunyhók,

szabad tűzhelyek füstje száll.
Nyüzsgő asszonyok,

pár maszatos gyerek futkos.
A férfiak vadászni mentek.
Magaslaton kis fatemplom,

tornya égre mutat,
harangja félreverve:

menekülni! menekülni!,
jönnek a szélvész-tatárok!

Isten gondján hever a csend.

Fűtengert ringat a szél.
Halak, vadak, madarak.

Itt-ott szittyós, nádas csillan,
ameddig szem ellát.
Röpke pár száz év,

hallga csak:
dobszó pereg!

Félholdas, lófarkas zászlók.
Ágyút vontat görbe kardos,

tar fejű, turbános sereg.
Pár száz év:
újra csend.

Kél a monda:
egyszer állt ott,

de azóta mindig ott áll
keresztútnál Rózsa Sándor!

Jó fekete föld egyfelől,
az uraké,

másfelől zsombék-pettyes
puszta: a betyároké.
Ott Zöldág Jóska úr.

Hamarosan
– két évtized –

látótávon nagy füstöt húz,

A Tengeröltő csaknem fél évszázad terméséből készült válogatás, 
mely Dudás Sándor versvilágának átfogó bemutatására vállalkozott.

Olyan világból hoz hírt ez a kötet, amelyben a szokottnál nagyobb a csend: siketsége folytán
 a költő a kisebbségi lét sajátos dimenzióját közvetíti: líraiság, érzékletes képek uralják verseit. 

elpöfög az első vonat.
Felénk makadámút épül.
Jönnek egyre a szekerek.
Családok, akik erre leltek

– Ábrahámtelek, Kláratelep –
megélhetést, munkát, rendet:
dohányt, szőlőt termesztenek.

Agyagosnál vályogtéglát
cigányok ezerszám vetnek.

Erdő fát ad,
puszta nádat.

Kimérve a homok-telkek,
épülnek egyre a házak.
Szőlősorok száza, ezre

gyümölcsfákkal szerte-közben.
Dűlőutak, mintha erek,

élet lüktet;
emberek összetartanak.
Tavaszi fák virágzása,

gének titkai kibomlanak –

Mi tudtuk azt, akik előbb,
téged is hoz majd az idő –
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:

Háziorvos:
Dr. Komonyi Éva
Tel: 06 53/ 789-799,  06 30/ 576-4676

Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66.

Rendelési idő: 
Hétfő:    8:00-12:00 óráig
Kedd:    8:00-12:00 óráig
Szerda:   8:00-12:00 óráig
Csütörtök: 13:00-16:00 óráig
Péntek: 13:00-16:00 óráig

Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is az Orvosi Ren-
delő udvarán elhelyezett táblán látható!

Ügyelet:  
Telefonszám: 06 29/440-074
Helye: Tápiószele, Jókai u. 1.
Ideje: hétköznaponként: 16:00-8:00 között, hétvégen-
ként: 00:00-24:00-ig.

Sürgős esetben (közúti baleset, vérvesztéssel járó sé-
rülés, 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:  8-11 Tápiógyörgye
kedd:  8-11 Újszilvás  12-13 Tápiógyörgye
szerda:  8-11 Újszilvás   12-13 Tápiógyörgye
csütörtök: 8-11 Tápiógyörgye
péntek:  8-11 Újszilvás  13-14 Tápiógyörgye
 
Egészséges rendelés, tanácsadás: 
péntek:  11-12 Újszilvás
csütörtök: 11-12 Tápiógyörgye

Tanácsadásra (védőoltásra, szűrővizsgálatra), és a 
tápiógyörgyei délutáni rendelésre érkezőket  kizárólag az 
előzetes bejelentkezés során egyeztetett időpontban fogad-

juk. A várakozási idő csökkentése céljából a jövőben szeret-
nénk elérni, hogy a beteg gyerekek is előre egyeztetett idő-
re érkezzenek. Időpontot a 06 20 530 5014 telefonszámon, 
vagy személyesen kérjenek.

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

Dr Altsach Rita
Benedek Péter

Fogorvos:
Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt.
 (székhely: Szolnok, Városmajor út 54. 3 em. 11.) 
Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66. Egészségház, 
Fogorvosi rendelő.
Bejelentkezés: 06-30/470-4561; 
Sürgős esetben bejelentkezés nélkül is lehet a rendelést 
látogatni!
Szakrendelés: 
Hétfő:   12:00-20:00.
Szerda:  08:00-16:00.
Csütörtök:  12:00-20:00.
Magánrendelés: 
Kedd: 15:00-17:00.
Péntek: 08:00-13:00.

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

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

A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSKÖTELESEN, minden 
szombat, vasárnap és ünnepnap 10:00 órától vehető igénybe.

Cím:
CED-DENT FOGÁSZAT
2700 Cegléd
Szabadság tér 2.
telefon: 53/318-259
mobil: 30/978-4002
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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 

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  
Járási ügysegéd: /14 mellék      Bodor Anita
Munkaügy: /15 mellék        Siska Éva
ÚJKOM Kft.: /16 mellék        Birinyiné Éder Edina
ÚJKOM Kft. - műszaki 
csoport /16 mellék        Miskolczi Lóránt
          06-30/598-2512;
LEADER  pályázatok, pályázat-  
kezelés:/16 mellék        Farkas Tibor;
Adóügy: /18 mellék        Sándor Lászlóné;   
Anyakönyvezés: /18 mellék     Farkas Lászlóné                                                                                                   
Ügyfélszolgálati Iroda 
(Szociális ügyek) /27 mellék    Kenderes Józsefné,Veres  
          Mónika

Öregek Napközi Otthona /20 mellék 
Általános Iskola /21 mellék illetve 06-53/387-019
Óvoda /22 mellék

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

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

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

Községi Könyvtár és Faluháza:   
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 Gyermekjólé-
ti 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: 10.00 – 12.00

Gál Tünde (családsegítő szolgálat):
Ügyfélfogadási idő:
Kedd:   08:00 -10:00.   
Szerda:  13:00 -16:00.

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 
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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!

Emlékezünk és búcsúzunk

Fájó szívvel búcsúzunk Újszilvás Község Önkor-
mányzata és a lakosság nevében is Dr. Visnyei 
Lajos protonotárius, penitenciárius kanonok, 

nyugalmazott plébánostól, aki életének 86. évében, 
papságának 62. évében távozott közülünk.

Dr. Visnyei Lajos a szomszédos településen, 
Tápiógyörgyén született 1929. augusztus 25-én. 

Pappá 1953-ban, Budapesten szentelték. 1993-ig 
a Váci Egyházmegyében, majd az egyházmegyei 

határok módosítása után az Esztergom-Budapesti 
Egyházmegyében szolgált. 1991-97-ig a Budapest-
Újpest főplébánián a plébánosi teendőket látta el. 
Nyugállományba vonulása után, több mint 10 évig 

az újszilvási plébánián élt és sokszor kisegítette 
pap társait, ha szükség volt rá misézett és temetett 

is, Újszilváson és Tápiógyörgyén egyaránt. Ez alatt 
a 10 év alatt mi is megismerhettük segítő szándé-

kát, sokrétű tudását, egyszerűségre való törekvését, 
puritán életmódját. 

Hosszan tartó betegsége után 2015. június 11-én, 
Székesfehérváron, egy papi otthonban hunyt el.

A település nevében őszinte tisztelettel kívánunk 
Neki békés, örök nyugodalmat!

Dr. Petrányi Csaba
polgármester

Gyász-köszönet

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
id. Árvai János temetésén részt vettek, virággal bú-

csúztak és gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Tóth Ferenc 25., Tóth Zoltán 9. és Tóth Sándor 7. 
évfordulójára emlékezünk.

„Valami véget ért és valami kezdődik…
Egy élet nélkülük, egy fájdalmas út,

néha útközben beköszönt a múlt,
emlékek kísértenek, s szorítják torkunk,
de el kell viselnünk, ez lett a sorsunk.”
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UPC
  

Kábel TV, Internet, Telefon,
valamint 

csomagajánlatok lakossági 
és céges ügyfelek részére.

Érdeklődni: 
Rigóné Marika 
06 30 214-6183

VESZEK!

Galambot, baromfit veszek!

Telefon: 06 30/ 711-2144

UPC
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