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Első kézből…
Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Új év, új remények, elképzelések .Az ember 
újdonságokat akar vinni az életébe, melyek előbbre 
viszik az embert, a családot, és nem utolsó sorban a 
kis közösségünket. Kívánom, hogy minden újszilvási 
polgárnak teljesüljenek az új évi elképzelései és 
vágyai, mindehhez kívánok mindenkinek jó erőt és 
egészséget!
A hosszú tél után nagyon sok szeretettel köszöntöm 
a Kedves Lakosságot és engedjék meg, hogy néhány 
közérdekű információt megosszak Önökkel, első 
kézből. Olyan információkat, amelyek Újszilvás kis 
közösségét érintik, hogy mi történt az Önkormányzat 
életében az előző Krónikás, azaz a karácsonyi 
számunk óta. 

Néhány örömhírt szeretnék megosztani Önökkel 
elsődlegesen.  
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az 
Önkormányzat általános iskola épületére 
benyújtott energiahatékonysági, energia 
megtakarítást célzó pályázata nyert. A pályázaton 
a teljes bekerülési költség 55 %-át sikerült KEHOP 
programból elnyernie önkormányzatunknak. A 
másik felét az önkormányzat saját erőből biztosítja 
a beruházáshoz. A beruházás megvalósítása egy 
teljes nyílászáró cserét fog jelenteni az általános 
iskolában, amely már modern, megfelelően 
szellőztethető, biztonságosan nyitható, árnyékolható 
nyílászárókat, valamint további 10 cm-es 
kőzetgyapot felhelyezését fogja jelenteni a külső 
homlokzatra, melyet követően természetesen egy 
új vakolatot, új külső vakolati színt is fog kapni 
az általános iskola. Ezzel a beruházással tehát egy 
olyan energiatakarékos szigetelést fog kapni az 
épület, amely a továbbiakban, a még hatékonyabb 
üzemeltetést fogja tudni biztosítani, és ezáltal mind 
a hő, mind a hideg tekintetében optimálisat fog adni 
a gyermekeink számára. 

Arról is szeretnék beszámolni, hogy pályázatot 
adott be önkormányzatunk belterületi út fejlesztése 

tekintetében. Nevezetesen a még el nem készült 
belterületi utak kerültek a pályázatba beadásra. Új 
útként a Szent Erzsébet utca, azaz az S kanyartól 
megnyíló új utca, amely az Alkotmány utcának 
méltó folytatása lenne, valamint az Elegant Mode 
régi épületétől induló Alkotmány utca és Kossuth 
utca összekötő útja, valamint az Ady Endre utca 
végén a Rákóczi utca és a Kölcsey utca közötti 
kiépítetlen szakasz. Ezek új út építésként, valamint 
a pályázat engedett bizonyos felújítást is, ennek 
eredményeként egy kopóréteg megépítése történhet 
a Szent István utcán, valamint egy kötőréteg és 
egy kopóréteg megépítése az Árpád utcán. Erre a 
komplex és jól kidolgozott fejlesztésre adott be 
önkormányzatunk pályázatot, amelynek várjuk év 
közben majd az eredményét. 

A Képviselő-testület döntése szerint egy új szűrő 
audiométert vásárolt az önkormányzat a februári 
hónapban 200 ezer forint értékben, mely egy 
gyermek hallásvizsgáló készülék. Ez a gyermekek 
hallásvizsgálatához egy elengedhetetlen készülék, 
mely régóta hiányzott, és most sikerült ezt 
megvásárolnia az önkormányzatnak. 

Arról is számot szeretnék adni, hogy két ingatlant 
vásárolt az elmúlt időszakban önkormányzatunk. 
A Dózsa György u. 92. szám alatti ingatlant 
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vásárolta meg 3,5 millió forintért, valamint a 
Dobó I. u. 14. számú ingatlant 700 ezer forintért. 
A Dózsa György u. 92. szám alatti ingatlannak van 
közvetlenül az uszodához kapcsolódó területe, amit 
a későbbiekben biztosan tud majd hasznosítani a 
település parkolóra, vagy edzőtábor megépítésére, 
vagy bármi olyan kapcsolódó értékre, amely majd 
a későbbiekben akár 5 év múlva további fejlesztésre 
kerülhet az uszoda komplexumhoz kapcsolódóan. 

Az uszoda építése – a kemény tél után kicsi 
csúszással - újra elindult, és kellő hatékonysággal 
folyik. A nem minden évben ily módon meglepő téli 
hideg után most először, február végén kezdtünk 
el betonozni és folyik innentől kezdve további 
ütemben az építés. Nagyon fontos, hogy ahhoz, 
hogy át tudjuk adni az épületet az első ütemhez az 
önkormányzat a 30 %-os önrészt 3 év alatt teszi a 
beruházáshoz hozzá. Ez biztosan teljesülni fog. A 2. 
ütemhez, amely a vízfelület fedését biztosító épület 
megépítését jelenti az uszodának, valamint lelátó és 
mobilfal megépítését. Az ehhez szükséges saját erőre 
a Kormány segítségét kérte az önkormányzatunk, és 
nagyon bizakodunk abban, hogy segíteni fognak, 
hiszen ez egy mikrotérségi uszoda lesz, úszás, 
vízilabda utánpótlás tekintetében 4-5 településnek 
a gyerekeit fogja majd képezni, amellett, hogy az 
a cél, hogy minden újszilvási gyerek megtanuljon 
úszni. 

Önkormányzatunk a Sport Egyesülettel közösen 
kilobbizta a 2016-17-es idényre szóló társasági 
adó (TAO) támogatásokat a labdarúgás területére 
is, amely 70%-os TAO és 30%-os önkormányzati 
saját erő biztosítását jelenti. Még ebben a hónapban 

megérkezik az új 9 személyes Volkswagen kisbusz, 
amivel az utánpótlás és felnőtt focistáink utazásait 
tudjuk megoldani, az önkormányzat buszaival 
együtt. Beszerzésre kerül egy nagy teljesítményű 
fűnyíró traktor fűszellőztetővel és műtrágyaszóróval, 
amely a füves pálya minőségét fogja még jobban 
javítani. Emellett beszerzésre kerülnek még 
sporteszközök az utánpótlás és a felnőtt csapat 
számára, megvásárolunk egy hordozható automata 
defi brillátort és elkészül a 20X40-es füves edzőpálya 
labdafogó hálója is.

Önkormányzatunk a Belügyminisztériumhoz 
benyújtott pályázat alapján, szociális tűzifa 
vásárlásához vissza nem térítendő támogatást kapott. 
Ennek eredményeként 153 erdei m 3 keménylombú 
tűzifa került kiosztásra 153 szociálisan rászoruló 
család között. A sokáig tartó nagy hideg, bizony 
sokak számára nehézségeket okozott, ezért a 
Képviselő-testület is igyekezett erejéhez mérten 
tüzelőben még segítséget nyújtani, ahol nagy 
szükség volt rá.

Egyébként a 2017-es költségvetési év nagyon 
kemény gazdasági év lesz önkormányzatunknak, 
több oknál fogva is. Egyrészt több hőszivattyú 
is meghibásodott az általános iskolában, pont 
a téli időszak alatt, amely rendkívüli milliós 
nagyságrendű kárt okozott és milliós nagyságrendű 
összegekbe kerül a megjavíttatása. A szakértők 
szakvélemény készítése folyik az ügyben, így még 
nem tudjuk mi okozta a jelentős kárt.  Mindemellett 
a szakmai minimálbér bevezetése jelentős terhet ró 
az önkormányzatra, hiszen a tavalyi esztendővel 
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azonos fi nanszírozás mellett, az idei évben több 
mint 15 millió forint többletköltségébe kerül a 
béremelés. Örülünk, mert jó a cél, hogy minél több 
bért és fi zetést kapjanak a dolgozóink, ugyanakkor 
óriási teher lesz, melyet tudni kell kigazdálkodni. 
Nem beszélve a folyamatban lévő beruházásainkról, 
valamint az új elnyert beruházásunkról, melyek a 
település jelentős fejlődését fogják tovább emelni. 
Mindenképpen igénybe fogja venni jelentősen az 
önkormányzatot, s annak kötelezettség vállalásait 
a 2017-es esztendőben. Mindezek okán is nagyon 
fontos minden állampolgár, adózó és csatorna 
érdekeltségi hozzájárulással kötelezett teljesítse 
kötelezettségét, ahhoz hogy kis közösségünk e 
nehéz gazdasági évet átvészelje szerencsésen!

Ez évben is indítunk programot és pályázatot a 
„Tiszta udvar rendes ház”, valamint a „Legszebb 
konyhakertek” témákban. Kérek mindenkit 

minél többen pályázzanak, hiszen településünk 
többsége szorgalmasan dolgozik azon, hogy 
minél kulturáltabb, tisztább, virágosabb legyen 
a környezete, otthona, települése és igényli azt, 
hogy szomszédjai is így gondolkodjanak! Kérek 
mindenkit minél többen jelentkezzenek a pályázatra 
hiszen az idei évben még értékesebb nyeremények 
kerültek felajánlásra az önkormányzat által!

Végül, de nem utolsó sorban kérek mindenkit, 
hogy jöjjenek el és együtt ünnepeljünk a március 
15-i ünnepségen, és méltó módon emlékezzünk 
a Forradalom és Szabadságharc mártírjaira. 
Mindenkit várunk szeretettel az együtt ünnepléshez, 
emlékezéshez! 

Tisztelettel:
dr. Petrányi Csaba

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi adómértékek 
nem változtak 2017. évben sem, a helyi iparűzési 
adó mértéke 1,7 %, a magánszemélyek kommunális 
adója 5.000,-Ft/év/adótárgy maradt.  
A 2017. I. félévi adók megfi zetéséhez az értesítők 
készítése folyamatban van.   A pótlékmentes 

fi zetési határidő 2017. március 16. melyet kérem, 
szíveskedjenek pontosan betartani. Késedelmes 
fi zetés esetén késedelmi pótlék felszámítására kerül 
sor, melynek mértéke minden megkezdett naptári 
nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része. 

Tájékoztatás a víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulás behajtásáról 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Tápiómenti 
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat megküldte 
a víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulás 
behajtása iránti megkeresését Adóhatóságomnak, 
mely jelen esetben 200 újszilvási ingatlantulajdonost 
érint. Az érdekeltségi hozzájárulás hátralékos 

összege ingatlanonként 285.000,-Ft. 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
35. § (3) bekezdése szerint a víziközmű társulat tagjai 
kötelesek a víziközmű társulat részére víziközmű 
társulati érdekeltségi hozzájárulást fi zetni. A 
határidőre meg nem fi zetett érdekeltségi hozzájárulás 
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adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
Adóhatóságom az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a 150. § 
értelmében a végrehajtási eljárást megindítja ezen 
hátralékosok tekintetében, mely lehet:

 letiltás: munkabérből, nyugellátásból és 
megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiból, 

 bankszámlával rendelkező hátralékosok 
esetében az adózó bankszámlája elleni 
azonnali beszedési megbízás benyújtása,

 egyéb követelés lefoglalása,
 jelzálogjog bejegyzése a hátralékos 

ingatlanára a tarozás erejéig.

Adóhatóságom a fent említett 200 ingatlantulajdonos 
részére fi zetési felszólítást fog küldeni, melyben 
tájékoztatni fogjuk az érdekeltségi hozzájárulás meg 
nem fi zetése esetén alkalmazandó, a fentiekben leírt 
végrehajtási cselekményekről, illetve lehetőséget 

biztosítunk a részletfi zetésre. 

Kérem, hogy a végrehajtási eljárást elkerülendő, 
éljenek a részletfi zetési lehetőséggel.

Talajterhelési díj bevezetéséről

Tájékoztatom azon ingatlantulajdonosokat, 
akiknek ingatlana a szennyvízcsatornával ellátott 
területen helyezkedik el, azonban nem csatlakoztak 
rá a szennyvízcsatornára, hogy talajterhelési 
díj kerül megállapításra. Önkormányzatunk a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 21./A § (2) bekezdésében, valamint a 26. 
§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és 
adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfi zetési 
kedvezmények, illetőleg mentességek helyi 
szabályozására rendeletet fog alkotni.

TÁJÉKOZTATÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓKÖTELEZETTSÉG 
ELEKTRONIKUSAN TÖRTÉNŐ BEVALLÁSÁRÓL

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatom Önöket, hogy Újszilvás Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes 
eljárási szabályokról szóló 6/2015. (X.20.) sz. 
önkormányzati rendelete alapján lehetőség van a 
helyi adók elektronikus ügyintézésére, az iparűzési 
adó bevallási és bejelentkezési, változás bejelentési 
űrlapok elektronikus úton történő benyújtására.
Az elektronikus ügyintézés magánszemélyek 
és vállalkozások számára biztosít hozzáférési 
lehetőséget az adófolyószámlájának lekérdezésére 
és ügyindítás keretében az iparűzési adóbevallás 
benyújtására, valamint ügykövetésre.
Az elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu, 

valamint regisztráció szükséges az önkormányzati 
hivatali portálon, mely elérhető a https://ohp.
asp.lgov.hu webcímen, illetve Újszilvás Község 
hivatalos honlapjának jobb oldalán, Önkormányzati 
Elektronikus Ügyintézés elnevezésű ikonon 
keresztül.  A regisztráció során fi gyelni kell az 
adatok karakterpontos rögzítésére, mivel a sikeres 
regisztrációhoz elengedhetetlen az ügyfélkapu 
nyitás során megadott adatokkal való egyezés. (Akár 
egy szóköz többlet is vagy egy keresztnév rövidítés 
is a regisztráció sikertelenségét eredményezheti.) 
A regisztrációt követően a vállalkozók és cégek 
esetében további teendő, hogy juttassák el az 
alábbi kitöltött nyomtatványt vagy akár mindkettőt 
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személyesen vagy postai úton Újszilvás Község 
Önkormányzata Adóhatóságához:

1. könyvelő, könyvvizsgáló, más 
ügyintézésre meghatalmazott számára 
állandó meghatalmazás elektronikus 
ügyintézéshez nyomtatványt.

2. Képviselő bejelentése elektronikus 
ügyintézéshez nyomtatványt, ha az 
egyéni vállalkozó vagy a gazdasági 
társaság képviselője saját maga szeretne az 
e-ügyintézésben részt venni.

A nyomtatványok az önkormányzat honlapjáról a 
Polgármesteri Hivatal/ Letölthető nyomtatványok/ 
Elektronikus önkormányzati hivatali ügyintézés 
elérési úton letölthetők. 
Felhívom a fi gyelmüket, hogy a helyi iparűzési 
adó bevallásra, változás bejelentésre, folyószámla 
lekérdezésre a fent említett nyomtatványok 
beérkezése és feldolgozása után nyílik lehetőség. 
A 2016. évi helyi iparűzési adóbevallás 
benyújtására szolgáló űrlap hamarosan elérhető 
lesz az önkormányzati portálon.

T Ü D Ő S Z Ű R É S!

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, a Törökbálint Tüdőgyógyintézet Mobil Tüdőszűrő Szolgálata ez 
évben is tüdőszűrő vizsgálatot végez Újszilváson.
A tüdőszűrés helye: Faluháza Újszilvás, Szent István u. 4. 

A tüdőszűrés ideje:
2017. május 11. (csütörtök)   13.00 – 18.00 óráig.

2017. május 12. (péntek)        8.00 – 12.00 óráig.

2017. május 15. (hétfő)           8.00 – 18.00 óráig

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az 
OEP által országosan elrendelt összeg. A befi zetés csekken történik a vizsgálat előtt. A befi zetéshez 
szükséges csekket a szűrőállomáson lehet kérni.
A 14-18 év közötti gyermek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. 
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt 
előírja, a vizsgálat ingyenes.

A vizsgálathoz szükséges iratok: 
Taj kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolás.
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Tájékoztatás a vándorméhészetek számára!

Újszilvás község területére érkező vándorméhé-
szetek letelepedéséhez, a jogszabályi keretet adó 
15/1969. ( XI.6. ) MÉM. rendelet, és a 70/2003. ( 
VI.27. ) FVM. rendelet előírásainak, és a magán-
tulajdon védelmét szolgáló előírások fi gyelembe 
tartása érdekében, Újszilvás Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a 22/2017. (II.12.) számú 
határozatával a vándorméhészek bejelentkezését, le-

telepedését érvényes állatorvosi igazolással és a le-
telepedést engedélyező földterület tulajdonosának/
kezelőjének írásos hozzájárulásával engedélyezi.
A szabálytalan letelepedéssel a község lakóira, a 
helyi méhészetekre, kiemelkedően nagy kockázatot 
jelent, különösen a méhbetegségek és paraziták szá-
mának drasztikus emelkedése tekintetében.
Kérjük a szabályok pontos betartását!

Tisztelettel:
Penczi Ildikó

jegyző

_

Önkormányzati hírek
Újszilvás Község 2017. évi programjai

2017. január 12. (csütörtök): Doni megemlékezés

2017. március 8. (szerda): Nőnap

2017. március 14. (kedd): Nemzeti ünnep

2017. május 28. (vasárnap): Gyermeknap

2017. június 2. (péntek): Trianoni megemlékezés

2017. június 3-4. (szombat, vasárnap): 12. Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál

2017. augusztus 12. (szombat): Falunap és Amatőr Fogathajtó verseny

2017. augusztus 20. (vasárnap): Nemzeti ünnep

2017. október 23. (hétfő): Nemzeti ünnep

2017. december 9. (szombat): Karácsonyi vásár

A rendezvények időpont változásainak jogát fenntartjuk!
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VÁLTOZOTT A CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL ÚJSZILVÁSI 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE!

2017. január 1-től hatályos ügyfélfogadási rend alapján

ÚJSZILVÁSON

minden kedden 8:00-12:00 és 12:30-16:30 óráig

tart az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban.

MEGALAKULT AZ ÚJSZILVÁSI 
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK EGYESÜLETE

Örömmel tudatjuk a Tisztelt Lakossággal, hogy 2017. február 20-án megalakult az Újszilvási Önkéntes 
Tűzoltók Egyesülete (Újszilvási ÖTE).

Vezetőségének tagjai:

Elnök:  dr. Petrányi Csaba
Parancsnok:  Petrányi Zsolt
Titkár:  Farkas Gabriella
Elnökségi tagok:  Szabó Imre, Bató Miklós, Szekeres Mihály, Vágó Mihály 

Az egyesület alapvető céljai között fogalmazta meg elsődlegesen, a település tűzvédelmi feladatainak 
biztosítását, a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában való közreműködést, 
valamint a Nandlstadt testvértelepülésünktől kapott tűzoltó autó működtetését a község szolgálatában.
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Várjuk, azokat a büntetlen előéletű, újszilvási, nagykorú 
állampolgárokat, akik ambíciót éreznek magukban, arra vonatkozóan, 
hogy ők is aktív részesei lehessenek ennek a szervezetnek. A jelentkezők 
felvételi kérelmüket, az Újszilvási ÖTE elnökénél és parancsnokánál 
nyújthatják be.

Ugyanakkor várjuk azon vállalkozók, magánszemélyek jelentkezését 
is, akik pártoló tagként támogatni szeretnék e civil szervezet 
tevékenységét.

Tisztelettel: Petrányi Zsolt
Újszilvási ÖTE parancsnoka

Tápió-menti 
szennyvízágazat 

készenlétes elérhetőségei:

Újszilvás, hibabejelentés:
06 70 / 685-9318

Tápiószelei Szennyvíztisztító 
Telep:

06 70 / 685-9314

ENERGIA@ISKOLA – BESZÁMOLÓ PROJEKTTALÁLKOZÓRÓL
Az Európai Unió Interreg Central Europe programja keretében ez évben indult „ENERGIA@
ISKOLA” (ENERGY@SCHOOL) projekt második találkozóját tartották meg a szlovéniai 
Celjén, 2017. január 31-e és február 03-a között. Újszilvás Község Önkormányzatának delegációja 
ezúttal már kiegészült egy szakértői munkacsoporttal és a projektben meghatározó szerepet játszó 
pedagógusokkal – akik, mint szenior energiaőrök - vesznek részt a projektben.

A találkozó első két napján a hét országból érkezett 
12 projekt partner munkaértekezletet tartott.  A 
közös munka most a projekt koncepció elvi és 
technikai kivitelezésének részleteire irányult, amely 
magában foglalta az energiatudatosan gondolkodó 
iskolák kialakításának módszertani elveit, valamint 
a résztvevő iskolák energia megtakarítását növelő és 

a megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeit 
tartalmazó fejlesztési terveit. Ez a tevékenység 
szakértők bevonásával valósul meg. 
A partnerek jóváhagyták az energiatudatosan 
gondolkodó iskolák energia őreinek képzését segítő 
ütemtervet és az oktatási tematikáját. A projekt során 
a Junior Energia Őrök (a kiválasztott diák aktivisták) 
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egyszerű tippeket és ötleteket fognak kapni az 
energia hatékony felhasználására, amelyeket 
speciálisan kifejlesztett okostelefon alkalmazások és 
számítógépes programok segítségével sajátíthatnak 
el. A Szenior Energia Őrök (a kiválasztott segítő 
tanárok) az energia-menedzser képzési program 
keretében hasznos ismereteket fognak szerezni, 
ill. felfrissítik tudásukat az energiahatékonyság 
területén. A megszerzett szakmai ismereteket ezután 
- oktatási tapasztalataikat, pedagógiai tudásukat 
felhasználva - a Junior Energiaőrökkel közösen 
együttműködve, megosztják az iskolák diákjaival 
és dolgozóival. A projekt célja, hogy a diákok és a 
tanárok együttes energiatudatos viselkedésével az 
iskolák energiafogyasztása jelentősen csökkenjen 
a jövőben és a megtakarításokat az iskolákban más 
hasznos dolgokra tudják fordítani.
A rendezvényen résztvevők, a celjei találkozó 
munkaértekezleteit követően, a harmadik napon 
szakmai kiránduláson vettek részt. A partnerek 
elsőként megtekinthettek egy sikeres együttműködést 
a Merkscha Faipari Üzem és az Energetika Celje 
Energiaszolgáltató Társaság között, amely Celje 
város távfűtési szolgáltatását végzi. A Merkscha 
Faipari Üzem – amelynek fő profi lja a fafeldolgozás 
és furnér készítés – alaptevékenységét támogatva, 
fa apríték hasznosító erőművet épített. Az erőmű 
segítségével, az üzem a hőigény függvényében, 
a város távfűtési rendszerébe 10 MWh hőenergiát 
képes betáplálni, a többletet pedig saját céljaira és 
villamos energia termelésre használja fel. A projekt 
következő programpontja a Fran Rosa Általános 

Iskola meglátogatása volt. Az iskola az egyik 
legnagyobb fogyasztója a város fűtési rendszerének 
és egyike azoknak az iskoláknak, amelyek részt 
vesznek az ENERGIA@ISKOLA projektben. A 
város középületeiben és az iskolákban már korábban 
voltak energiagazdálkodást segítő intézkedések, de 
a projekt hatására remélik, hogy a jövőben további 
kedvező változások történhetnek iskolájukban. 

A találkozó jó hangulatban telt. Minden 
résztvevő számára értékes tapasztalatokat adott 
és hasznos iránymutatással szolgált a következő 
időszakra vonatkozóan. Ettől az alkalomtól már 
minden érintett partner esetében a delegációk 
kiegészültek szakértőkkel és a projektet segítő 
tanárokkal is. Újszilvásról és Tápiószőlősről 
a pedagógusokat Molnárné Szabó Szilvia és 
Ujszászi Katinka képviselte, a delegációt Dr. 
Petrányi Csaba polgármester vezette. A következő 
projekttalálkozóra a lengyelországi Bydgoszcz-ban 
kerül sor 2017. nyarán.

További információk a projektről:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html
http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/?q=interreg-projekt
https://www.facebook.com/EnergyatSchool/?notif_t=page_user_activity&notif_
id=1487824305328970
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FELHÍVÁS
A Tápiómen   Települések Csatornamű Vízgazdál-
kodási Társulata nevében felhívom azon ingatlan-
tulajdonosok fi gyelmét, akiknél az ingatlanon belüli 
ún. házi bekötés bármilyen okból még nem készült 
el, hogy a len   adatlap kitöltésével és a település 
Polgármesteri Hivatalában történő leadásával jelez-
zék bekö  etési szándékukat. 
Kérem, hogy a kitöltö   adatlapokat 2017. március 
31-ig adják le. A munkavégzésre időpont egyeztetés 
után kerül sor. 

A 2008-ban kezdődö   szennyvíz beruházás befeje-
ződö  . Több mint két éve folyik a házi bekötések 
kiépítése is. A nyár folyamán ez a munkafolyamat 
is befejeződik. Azon ingatlantulajdonosok, akik nem 
élnek a házi bekötések ezen utolsó lehetőségével, 
elveszí  k a jogukat az ingyenes bekötésre! Későbbi-
ekben számukra már csak a szolgáltató (TRV) fi zetős 
bekötési lehetősége marad!

Éljenek ezzel az utolsó lehetőséggel! Időben adják 
le a kitöltö   adatlapot a Polgármesteri Hivatalban!

Kovács Ferenc
TTCsVT elnök

Adatlap
Az ingatlan tulajdonos neve:

Cím:…..............……………………………..………….....település, ………………………………………..utca ………….házszám.

Az ingatlan helyrajzi száma (Fontos a pontos megadása!) :

Elérhetőség: Telefon: Ha van email cím: 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az ingatlanomon a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó házi bekötést elvégezzék.

Dátum: ..................………………………………………………….. 
aláírás
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Óvodai  Hírek
Hírek, információk!

 TAVASZI PROGRAMOK:

Március 09. Nyíltnap a Katica csoportban 

Március 13. Fényképezkedés

Március 14. Nyíltnap a Pillangó csoportban

Március 18. Tavaszköszöntő Szülők Bálja

Március 23. Oviolimpia Abonyban

Március 29. Látogatás az iskolába a leendő  
  1. osztályosokkal

Április 11.  Mese a bátor nyusziról   
  (színházi előadás)

Április 13. Húsvétolás

Április 21. Földnapja

Május 13. Tanévzáró ünnepség

Május 19. Zeneóra

Május 27. Ballagás

Óvodai beiratkozás rendje

Beiratkozás ideje: 2017. május 2-tól –május 4-ig 
(kedd, szerda, csütörtök) 9:00-tól 16:00-ig

2017. szeptember 1-jétől a 2017/2018 nevelési év-
ben az óvodába

azt a gyermeket kell beíratni, aki 2017. augusztus 
31. napjáig a 3. életévét betöltötte,

az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a fel-
vételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában a tartózkodási hellyel rendelkező 3 
éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyer-
mek lakcímkártyája),

a gyermek TAJ kártyáját,

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát. 

nem magyar állampolgárságú gyermek esetében 
a szülő és a gyermek Magyarország területén tar-
tózkodásra jogosító engedélyét (kártya), regiszt-
rációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolá-
sát. 

Nyári takarítási és felújítási szünet:

2017. augusztus 07-től 
augusztus 11-ig

az  óvoda zárva tart. Légrádiné Tóth Marianna
mb. óvodavezető
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ISKOLAÉRETTSÉG…

Kedves Szülők!

Nehéz a döntés - sok a kérdés, és még több a különböző szemléletű válasz.
Hogyan is lehetne sok ezernyi gondolat közül kiválasztani azt a néhányat, ami segítséget nyújthat 
mindenkinek abban, hogy hogyan is készüljön fel saját maga arra, hogy iskolássá válik gyermeke. 
Arra, hogy minél felkészültebben, minél több sikerélménnyel, minél kevesebb kudarccal éljék meg 
az iskolakezdést. 

Mit is jelent az iskola érettség? 

Összetett fogalom a gyermek iskolaérettsége, a fi -
zikai alkalmasság a pszichés alkalmasság, a szoci-
ális érettségen belül több tényezőből tevődik össze. 
Azonban nemcsak a fogalom összetett, de az alkal-
massághoz vezető út is. 
Fizikai alkalmasság:

- optimális testi fejlettség (testalkatváltozások, 
fogváltás megkezdése) és egészségi állapot

- idegrendszer megfelelő érettsége, mely ma-
gába foglalja a nagy és fi nom mozgások, 
valamint látás és kézmozgás összerendezett-
ségét, fi gyelem összpontosítás képességét, 
terhelhető legyen, ne legyen fáradékony

Pszichés alkalmasság:
• értelmi fejlettség: gondolkodás terén lényeglá-

tás, következtetések alkotása, ok- okozati ösz-
szefüggések felismerése, mennyiségfogalom 
kialakulása

• beszédkészség: tiszta hangképzés (formai 
vonatkozás), és megfelelő szókincs, kifejező 
készség

• munka érettség, feladattudat, monotónia tűrés
• érdeklődés, motiváltság   

Szociális érettség: 
- alkalmazkodás és beilleszkedés készsége
- szabálytudat
- közösség igénye, kapcsolatkötés képessége
- felnőtt irányításának elfogadása
- önkiszolgálás, bizonyos önállóság

A felsorolt alapképességek megléte szükséges ah-
hoz, hogy az iskolai tanulás folyamata örömteli és 
akadálymentes legyen a gyerekek számára. Ne fe-
ledkezzünk el azonban arról sem, hogy az iskola-
érettség egyrészt egy belső érési folyamat eredmé-
nye.

Érés: egy gyermekre jellemző belső fejlődési fo-
lyamat, melynek tempója gyermekenként változó. 
Gondoljunk csak egy virágos kertre. Ott sem egy-
szerre nyílik minden virág. Van amelyik, az első 
napsugárra teljes pompájában virít, és van, ami csak 
ősz végére, de előbb vagy később mindegyikben 
gyönyörködhetünk.  Ezt az érési folyamatot segíteni 
ugyan tudjuk, de mivel ez egy belső „munka”, fel-
gyorsítani nem lehet és nem is szabad, ezért fontos, 
hogy a gyermekek akkor kerüljenek az iskolába, mi-
kor iskolaéretté válnak.

Miből is vesszük észre ezeket a jeleket?
Például abból, ha Ő maga külső ráhatások nélkül 
már vágyik iskolába vagy érdeklődik betűk, számok 
iránt, ha egyre többször elhangzik a gyerektől, aki 
addig szeretett oviba járni, hogy unatkozom.
Már kevés neki, ami ott történik. Lehet, hogy fur-
csának tűnik, de örülni kell az ehhez hasonló kije-
lentéseknek, de higgyék el, hogy a legnagyobb di-
csérete a munkánknak, hiszen egy nagycsoportos 
korú gyermektől ez azt jelzi, hogy kinőtte az óvoda 
kereteit, és már nagyobb kihívásokra vágyik. 



16

Hogyan tudják otthon segíteni azt, hogy gyerme-
kük iskola éretté váljon?

Az otthoni napi ritmussal, sok-sok napi tevékeny-
séggel, melybe bele tartozik akár az is, hogy van 
napi „feladata” (pl. cipő elrakás, terítés). Azzal, 
hogyha kell, negyed órával előbb kezdik a készü-
lődést az óvodába, hogy egyedül öltözhessen, gom-
bolhasson, húzhasson, köthessen. 
Azzal, hogyha a rosszul kiejtett szavakat, hango-
kat nem kijavítják, hanem a következő mondatban 
helyesen ejtve elrejtik. Azzal, ha vezetés vagy séta 
közben elhangzik például: jobbra, balra, lefelé, fel-
felé megyünk. Túl egyszerűnek tűnik? Pedig na-
gyobb feladatokra nincs is szükség. Hiszen az óvo-
dában eltöltött idő minden percében a következő 
életszakaszra készítünk fel, ugyanúgy otthon is ezt 

kell tenni. Persze lehet külön órákra íratni és feladat 
lapokat megoldani (és mértékkel a gyerek érdek-
lődését és teherbírását fi gyelembe véve, ezekre is 
szükség lehet), de valójában azzal segítenek a leg-
többet, ha együtt vannak, együtt tevékenykednek, 
sokat beszélgetnek, mesélnek és a legfontosabb, 
hogy mindig érezzék, bíznak bennük, bíznak abban, 
hogy képesek a problémahelyzetek, feladatok meg-
oldására, az új élethelyzetekhez való alkalmazko-
dásra.       
Az iskolakezdés jelentős esemény, amely nagy vál-
tozást jelent a család és a gyermek életében egya-
ránt. Minden felelős szülőben és óvodapedagógus-
ban felmerül a kérdés elég érett e gyermeke, óvo-
dása az iskolakezdésre. A döntés tehát nem könnyű 
feladat sem a szülő sem a pedagógus számára.  Én 
bízom abban, hogy Együtt, sikerül jó döntést hozni!

Tóthné Morcsányi Krisztina
óvodapedagógus 

NYÍLT NAPOK AZ ISKOLÁBAN
2017. március 27-31.

A TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS 
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS ÓVODA ÚJSZILVÁSI 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

nyílt napokat tart, amelynek 
programjában szereplő alkalmaira 
szeretettel vár minden érdeklődőt.
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2017. március 28. (kedd) 

 745   Áhítat

1. óra (8-845) Református hittan (4. osztály) tanít: Gulyásné Mucsinyi Anna 
3. óra (10-1045) Természetismeret (6. oszt. 2. cs.) tanít: Molnárné Szabó Szilvia 
3. óra (10-1045) Katolikus hittan (1. osztály) tanít: Kozma Lászlóné
3. óra (10-1045) Református hittan (1. osztály) tanít: Gulyásné Mucsinyi Anna
4. óra (1055-1140) Természetismeret (6. oszt. 1. cs.) tanít: Molnárné Szabó Szilvia
4. óra (1055-1140) Református hittan (2. osztály) tanít: Gulyásné Mucsinyi Anna

2017. március 29. (szerda) 
10-11 óra Suliváró foglalkozás óvodásoknak 
 vezeti: Hugyiné Simon Anikó
 Balassáné Vass Zsuzsanna
 Császár Gáspár
14 óra  Matematika (1. osztály)
 Kézműves foglalkozás
 tanít: Sáfrányné Dudás Marianna

2017. március 30. (csütörtök) 
1. óra (8-845)  Testnevelés (3. osztály)  tanít: Császár Gáspár 

2017. március 31. (péntek) 
1. óra (8-845)  Testnevelés(1. osztály) tanít: Császár Gáspár 
2. óra (9-945)  Testnevelés (4. b osztály)  tanít: Császár Gáspár

9-1045 óra  Magyar (1. osztály)  tanít: Gazsiné Nagy Tünde

  Iskolaotthonos foglalkozás

3. óra (10-1045) Testnevelés (2. osztály) tanít: Császár Gáspár
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Iskolai Szülői Szervezet hírei

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel köszöntöm Önöket.

2016. december 31-én is jó hangulatban búcsúztattuk 
az óévet, mint minden évben. Ezzel a bevétellel 
is támogatni kívánjuk iskolás gyermekeink 
programjait, hogy minél színvonalasabbak 
legyenek, illetve iskolánk környezetének szebbé 
tételét. Köszönöm azoknak a szülőknek, akik 
segítsége nélkül ez az este nem jöhetett volna 
létre. Külön köszönöm támogatóinknak az értékes 
felajánlásaikat a tombolához.

Támogatóink: Újszilvás Község Önkormányzata, 
Dr. Petrányi Csaba, Dr. Kun Tamás, Gyógyszertár, 
Coop bolt, Piroska Virágbolt, Gazda Bolt, Good’s 
Market, Aranyablak Kft., Jansik József, Bolyhos 
és Fia Bt., Kiss Pál, Hubai Jenő, Szlezák Mihály, 
Varró István, Szilváshús Kft., Szarvasné Marika 
néni, Korpusz Taberna Kft., Rugócenter Kft., 
Makai Bolt, Szekeres Anikó, Nakka-bútor, 
Aranykemence Pékség, Meleg Sándor, Tóth 
Adrienn, Tóthné Balogh Zsuzsanna, Banai László, 
Csákiné Tóth Zsuzsanna, Kornyik Ilona, Kalocsa 
Étterem, Dömők Lászlóné és azok az osztályok, 
akik külön tombola tárggyal leptek meg minket.

„Itt a farsang áll a bál” 

 

Mint minden évben, a farsangi bál is megrendezésre 
került a Diákönkormányzattal együtt. A Szülői 
Szervezet biztosította a büfét, illetve a farsangi 
fánkelkészítését. A mulatságon sok ötletes 
jelmezes csemete volt, de a legjobbak a saját 
készítésű jelmezek voltak. 
Ezúton köszönöm a szülőknek a tombolatárgyak 
beküldését, támogatóink segítségét.
A Farsangi mulatságot támogatta: Szilváshús 
Kft., Teréz Malom (Tápiógyörgye), Dömők 
Lászlóné (Tápiógyörgye), Simonné Marika néni, 
Aranykemence Pékség.

És végül köszönetemet szeretném kifejezni 
azoknak, akik munkájukkal segítették a farsang 
létrejöttét.

Ladányiné Karai Erika
SzSz elnök
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Emlékezzünk Kungl Sándorra!

Elhunyt 2017. február 15-én, életének 84. évében. 
Hogy kicsoda? Hát az IGAZGATÓ ÚR. Így nagybetűvel, 
mert Újszilváson, akik ismerhették, úgy hívták, úgy 
tisztelték őt: az Igazgató úr. Polgári nevén: Kungl Sándor 
testnevelés-kémia szakos tanár, és iskolaigazgató. 

Talán egy éve sincs, hogy beszélgettünk vele és 
kedves feleségével, Katókával. Jelenlegi otthonukban 
egy kis békásmegyeri lakásban fogadtak, vártak. 
Régen találkoztunk, s nagyon örültek nekünk. Sírtunk 
és nevettünk és együtt emlékeztünk. Ilyenkor rengeteg 
mondandója van az embernek. Felidéződtek az újszilvási 
éveik, ahová fi atal házasként érkeztek télvíz idején, két 
kisgyerekkel. Visszaemlékezve csillogott a szeme a 
meghatottságtól, hogy akkor milyen szép is volt minden. 
Pedig egy öreg iskola ideiglenes lakásába jöttek, ami szűk 
is volt és a komfortot hírből sem ismerte. De ők fi atalok 
voltak, tele tervekkel. Úgy érezte neki küldetése van. 
Igazi modern iskolát kell felépítenie ebben az elmaradott, 
a tanyasi sorból éppen csak kilépő kis faluban. 

Lelkesíteni tudta az embereket, akik hittek neki, 
bíztak benne és mellé álltak, legyenek azok szülők vagy 
a fi atal tanácsi vezetők. És épített, nemcsak a gyermeki 
lelkekben, hanem téglából, betonból is. Bár nem volt 
bővében a pénz mégis sikerült az iskolabővítés. Lett 
technikaterem, úttörőszoba, tornaterem és télen már nem 
a folyosón tornáztak a gyerekek, ami addig természetes 
volt. A szülők egy emberként álltak mellé, keverték a 
betont, a maltert, rakták a falat. 

Biztosan sokan vannak még, akik úgy emlékeznek rá, 

hogy ha kellett szigorú volt, de igazságos, és mindig a 
gyerekek érdekében cselekvő. Nem ismert lehetetlent, 
fáradhatatlan volt, soha nem fogyott ki a tervekből, 
ötletekből. Gyakran lehetett látni amint kerékpárjával 
rohant valami sürgős ügyet intézni. Örökmozgó volt. Ő 
hozta létre a focicsapatot, a kézilabdacsapatot, s milyen 
boldog volt, amikor sorra győztük le a környező falvak 
nagyobb csapatait. Nagyon tudott örülni a gyerekek 
sikerének, a középiskolákban tanulók jó eredményeinek. 
Milyen nagyszerű volt a faluban az első tévé beszerzése 
az öreg iskolába. Esténként sok-sok kisgyerek bámulta a 
csodát, hiszen otthon még ilyet nem láthatott. Nagy szó 
volt az is, amikor a televízió forgatócsoportja a jegesi 
iskolában vette föl hogyan folyik egy újszeleket idéző 
kémia óra az igazgató úr vezetésével. Kémiai kísérleteket 
azelőtt soha nem láttak itt. A pesti fi ú jól érezte magát 
Újszilváson. Gyökeret akart ereszteni ebben a homokos 
földben, saját házat gyümölcsös kerttel. Meglett a ház, a 
saját otthon, a kert is. Könnybe lábadt a szeme, amikor 
a gyönyörű gyümölcsfáira emlékezett. Mert a tanult 
pesti srác nem szégyellte megfogni a kapanyelet, vagy 
a metszőollót sem. Nem egyedül persze, mert mindig 
ott volt mellette hűséges társa a felesége is. A néptánc, 
a sport, a hagyományőrzés velük kezdődött a faluban. 
Nyitott könyv volt az élete, jó példa a gyermeki lélek 
előtt. 

Persze voltak nehézségek is, hiszen az élet olyan, 
hogy nem csupa örömből áll. Új kihívások jönnek, új 
lehetőségek, s vannak gondok, amelyekbe bele lehet 
fáradni. Az élet úgy hozta, hogy nagyobb iskolába, 
nagyobb helységbe került. (Még talán anyagilag is jobb 
helyzetbe.) Beszélgetésünk közben mégis érezni lehetett 
minden szavából, arca minden rezdüléséből, hogy az a 
16 év Újszilváson volt az igazi élet. 

Tudtuk, hogy beteg, nehezen járt, a szíve is megfáradt. 
Szép hosszú életet kapott a Teremtőtől, mégis nehéz volt 
elhinni, hogy őt, a sportembert az infl uenza legyőzte. 
Utoljára, amikor elbúcsúztunk mosolyogni láttuk, aki 
szeretettel gondol az ő régi kis falujára. Kár hogy nem 
láthatta, hogy az azóta milyen sokat fejlődött, s a fejlődés 
csírájában az ő munkája is benne van. 

Elment hát egy nagyszerű ember, egy tisztességből, 
emberségből példát mutató pedagógus, aki a miénk volt. 

 Emlékezzünk rá szeretettel!

Pap Sándor és Pap Sándorné
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A Védőnő szemével…
Az anyatejes táplálás jelentősége
Sok kismama aggódik azért, hogy vajon képes 
lesz-e majd a születés után szoptatni a kicsinyét. 
A legtöbbjüknél az aggályai ellenére is megindul 
majd a tej, és elkezdődhet a szoptatás különleges 
és csodálatos szakasza, amely testileg és lelkileg is 
jótékony hatással van a babára és az anyára is. 

Semmiképpen ne tegyünk le arról, hogy a 
legtermészetesebb módon, anyatejjel tápláljuk majd 
a babánkat. A témával kapcsolatban, sok nőben nagy 
a bizonytalanság, amit általában tévhitek táplálnak 
– például, hogy a kisebb mellű nők alkalmatlanok 
a szoptatásra, vagy az, hogy akinek az édesanyja, 
nagymamája nem szoptatott, az maga sem lesz 
képes majd így etetni a csecsemőjét. Az igazság 
azonban az, hogy a legtöbb anya fi zikailag képes a 
szoptatásra, és csak pszichés okok gátolják abban, 
hogy saját testéből táplálja a gyermekét. A legjobb 
tehát, ha ellenállunk aggályainknak, félretesszük a 
kétségeket, és már a szülés előtt lelkileg elkezdünk 
felkészülni erre a csodálatos és egyedülálló 
élményre.

A szoptatás fontossága
Az anyatej valamennyi szakértő szerint még mindig a 
legmegfelelőbb táplálék az újszülött számára, és még 
hosszú időn keresztül – legalább fél éves koráig – ez 
az a forrás, ahonnan a fejlődéséhez, egészségéhez, jó 
közérzetéhez szükséges tápanyagokat a legteljesebb 
mértékben magához veheti.  Már a születés utáni 
az első pillanattoktól kezdve nagy jelentősége 
van az anyatejes táplálásnak a gyermek egészsége 
szempontjából.

Sőt, sok esetben nemcsak az egészség, de a túlélés 
kulcsa is, hogy a baba rögtön az édesanyja mellére 
fekhessen, és szophasson: az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezetének (WHO) felmérése szerint évente 
egymillió gyermek életét menthetné meg, ha már az 
első órában anyatejhez jutna. Az anyatej ugyanis 
minden olyan elemet tartalmaz, amely védettséget 
nyújt az újszülöttnek, a szülés után termelődő előtej 
pedig különösen gazdag azokban az anyagokban, 
amelyek a biztonságos anyaméhet éppen csak 
elhagyó babát megóvják a külvilág még ismeretlen 
kórokozóival szemben. 

A klosztrum (vagyis az előtej) már a szülés előtti 
hetekben termelődni kezd, és bár a mennyisége 
csupán néhány kiskanálnyi, a babának éppen 
elegendő, hiszen az ő gyomra sem nagyobb abban a 
pillanatban egy barackmagnál. De nemcsak védelmi 
szempontból fontos az előtej: enyhe hashajtó hatása 
miatt segíti a kisbaba beleiben felhalmozódott 
magzatszurok kiürülését, ezzel csökkentve a 
sárgaság kialakulásának veszélyét.

Az első hónapok
Az elmúlt évtizedekben bevett gyakorlat volt a 
kórházakban – és a már otthon szoptató kismamáknak 
is ezt tanácsolták a védőnők –, hogy rendszeres 
időközönként (három óránként) vette mellre a 
gyermeket az anya a nappali órákban. Sok helyen a 
szülés után eleve nem adták oda a babát az anyának, 
azért, hogy pihenhessen, pedig az újszülöttnek az a 
természetes igénye, hogy az anyja mellett legyen, 
és bármikor szophasson, amikor csak szeretne. 
Márpedig a babák a saját ritmusukat követve ennél 
gyakrabban szopnának, és ez nemcsak nekik, de 
az anyának is jó: ugyanis minél sűrűbben éri ilyen 
inger az anya mellét, és minél gyakrabban üríti ki 
belőle a csecsemő a felgyűlt anyatejet, a tejtermelés 
annál bőségesebb és hatékonyabb lesz.
Amennyiben ezt az igényét korlátozás nélkül 
kiélheti a baba, akkor körülbelül fél évig nem lesz 
szüksége sem vízre, sem tápszerre az anyatejen 
kívül – leszámítva a rendkívüli helyzeteket, például 
ha lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegség 
jelentkezik –, és a baba étvágya is jobb marad. 
Ha viszont túl korán elkezdik az anyatej melletti 
táplálást, az megzavarhatja a szopási technikát, 
valamint ronthatja az étvágyát és az anyatej iránti 
vágyát is a babának. Az az egyedülálló fi zikai 
kontaktus is csorbát szenved így, amely a gyakori 
szoptatás során létrejön az anya és gyermeke között. 
Természetesen a későbbiekben a jó szülő-gyermek 
kapcsolat nem egyedül ezen áll vagy bukik, de tény, 
hogy a hosszan tartó szoptatási időszak nagyban 
segíti, hogy mély, erős, szeretetteljes kötődés 
alakuljon ki az anya és gyermeke között.

Meddig szoptassunk?

Az általános ajánlás szerint, amelyet a WHO tett, 
hat hónapig bátran szoptassuk a gyermeket, az ő 



21

igényeit követve. (A baba úgyis jelezni fogja majd, 
hogy mikor áll készen a szilárd táplálékra: pl. 
gyakran odapillant az ilyen ételekre, kinyújtja a kezét 
feléjük, a kanalat és az ételt pedig már nem tolja ki 
a nyelvével a szájából stb.) Ebben a fél évben az 
anyatej minden táplálékigényét kielégíti a babának, 
és egyéb forrást – például tápszert, vizet – csak akkor 
szükséges adni, ha valami rendkívüli helyzet áll elő 
– például az anya vagy a gyermek megbetegedik. 
Sokan hat hónapon túl is a cici közelében tartják a 
gyermeket, sőt az sem ritka, hogy az idősebb testvér 
még két-három évesen is megkívánja az csecsemő 
húgától vagy kisöccsétől az anyatejet. Egyes 
édesanyák ezt kissé bizarr dolognak tartják, pedig 
teljesen természetes jelenség, és nem kell tűzzel-
vassal akadályozni ebben az igényében a gyermeket.

Miért is jó az anyatej?
Tudományos bizonyítékok egyértelműen alátá-
masztják, hogy a szoptatás javítja mind a csecsemő, 
mind az édesanya egészségét rövid és hosszú távon 
is. Csökkenti az olyan fertőzések kockázatát, mint a 
bélfertőzés, a felső légúti, fül- vagy húgyúti fertőzé-
sek, főként pedig a kórházi kezelést igénylő megbe-
tegedésekét – még az olyan fejlett országokban is, 
mint például az Egyesült Királyság. Az immunoló-

giai védelmet az anyatej úgy fejti ki, hogy vékony 
réteget képez a belek falán, amelyen át a baktériu-
mok és a vírusok kisebb eséllyel jutnak be a vérke-
ringésbe. Az első hat hónapban ezért is nem ajánlják 
a szoptatott babák itatását, akár vízzel, akár teával, 
mert ezek lemossák ezt a védőréteget a bélfalakról.

Az anyatejes táplálás nemcsak a csecsemőket védi, 
hanem a gyermek, sőt az anya későbbi egészségére 
is jó hatással van. Csökken a cukorbetegség és 
az elhízás kockázata a gyermekeknél, a rákos 
megbetegedés valószínűsége az édesanyáknál, 
valamint kisebb az esély a szülés utáni depresszióra 
és a kisbabák elhanyagolására. A kizárólagos 
szoptatás csökkenti a csecsemő másodlagos 
fertőzéseknek való kitettségét.

Ugyanakkor a szoptatás és a tejtermelés a szervezet 
számára megterhelő tevékenység, és ezért szükséges, 
hogy az anya jó erőben és jó egészségi állapotban 
legyen – már a teherbeesés időszaka előtt is. Maga 
a tejtermelés a hormonok bonyolult összjátéka 
nyomán indul be, és bizony néha előfordul, 
hogy valami miatt nem indul meg a tej. Ekkor – 
természetesen amellett, hogy egy szakorvosnak fel 
kell deríteni a probléma okait – a tápszer jelenti a 
megoldást.

Kengyelné Agócs Marianna
védőnő

Kedves Babák és Mamák! 

Örömmel értesítünk Benneteket, hogy MOCORGÓ KLUBUNK 
megalakul. Az első összejövetel időpontja 2017. március 30-a 10.00 óra.

Helyszín: Művelődési Ház- Kisterem
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.

Szeretettel várunk minden érdeklődő Babát és Mamát, a részvétel 
térítésmentes!

Kengyelné Agócs Marianna, védőnő és Antal Viktória, családsegítő
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KMB Hírek 
Újszilvás körzeti 
megbízottjaként az alábbiakról 
szeretném tájékozatni a Tisztelt 
Lakosságot: 

Az idei év kezdetétől folytatódott a térségünket érintő 
fokozott ellenőrzés, melynek keretein belül a napi 
visszatérő rendőri jelenlétet továbbra is biztosítottuk 
újszilvás területén. A fokozott ellenőrzések 
elsődleges célja a lakosságot legjobban irritáló főleg 
vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása, 
valamint a térségen áthaladó gépjármű forgalom 
szűrése a fenti okra tekintettel. A fokozott 
ellenőrzés során kollegáimmal együtt törekszünk 
minden az idősek lakta utcákat is visszatérően 
ellenőrizni, tekintettel arra, hogy a környező 
településeken több alkalommal követtek el idősek 
sérelmére bűncselekményeket. A településünkön 
megszokott jó közbiztonság fenntartása érdekében, 
valamint ezeket a bűncselekményeket  megelőzve,  
a közterületen eltöltött, megnövelt szolgálati 
óraszámot továbbra is fenntartjuk,  melynek célja a 
,,látható rendőrség” biztosítása.
Kérem, amennyiben a hatóságomat érintő 
bejelentésük lenne, vagy csak jogi tanácsot 
szeretnének kérni, úgy azt a lap alján megadott 
telefonszámon jelezzék. 

Olvasói megkeresésre az alábbi választ 
adom Önöknek gépjárművek adás-vételével 
kapcsolatosan:
Adás-vétel során minden esetben győződjünk 
meg arról, hogy a forgalmi engedélybe bejegyzett 
személytől vásároljuk meg a gépjárművet. Az adás-
vételi szerződés megkötésekor győződjünk meg arról, 
hogy a jármű, és a forgalmi engedélybe bejegyzett 
adatok egyformák, és a jármű forgalmi engedélyébe 
bejegyzett tulajdonos, és a törzskönyv (törzs kártya 
adatlap) azonosak.  Ezekre azért van szükség, 
mert ellenkező esetben a jármű szerződésének 
bejegyeztetésekor az Okmányirodában derülhet 
ki, hogy a járművet kivonták, vagy esetlegesen 

kitiltották forgalomból. Ilyen esetben előfordulhat, 
hogy az egy teljesen másik személy tulajdonában 
van és a bejegyzés ez esetben nem is lehetséges. 
Ilyen esetekben kérem Önöket, hogy az adás-vételi 
szerződésen szereplő személyi adatok (személyi 
igazolvány szám) pontos kitöltésére és azok valóság 
tartalmára is fi gyeljenek, ne fogadjuk el a bediktálás 
alapján előre kitöltött adás-vételi szerződést sem! 

Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt időszakban 
lehetőség nyílt a helyi általános iskolánkban tanuló 
gyermekek kerékpárjainak regisztrálásra is a Bike 
Safe program keretein belül. Ez egy díjmentes 
regisztráció, melyet a rendőrség végez el. Elsődleges 
célja a kerékpárváz szám, és a kerékpár tulajdonos 
adatainak rögzítése egy rendőrségi nyilvántartó 
rendszerben. Amennyiben a későbbiek folyamán 
a kerékpár bárhol eltulajdonításra kerül, úgy a 
hatóságom el tudja rendelni a körözését a váz szám, 
és a fényképek alapján. A regisztrációról igazolás 
kerül kiállításra, amely véleményem szerint a 
kerékpár értékét is emeli.
Azok, akik szeretnék kerékpárjukat regisztráltatni 
kérem, hogy a Faluházban munkaidőben keressék 
fel Magó Esztert, és adják le igényüket nála. Ezzel 
kapcsolatosan én a legrövidebb időn belül, ahogy 
a szolgálati feladataim engedik, elvégzem a kért 
regisztrációs eljárást.

Végezetül a szokásos kéréssel fordulnék Önökhöz:
Amennyiben ismeretlen, gyanús személyeket, autót 
látnak többször elhaladni a környéken, jegyezzék 
fel a rendszámát vagy típusát, ismertetőjelét, vegyék 
fel a kapcsolatot munkatársaimmal, vagy hívják 
azonnal ingyenesen hívható telefonszámainkat 
(107, 112), vagy a szolgálati mobiltelefonszámomat 
(lap alján).

Segítsék munkánkat, vigyázzanak magukra és 
értékeikre!
Remélem, hogy az elmúlt időszakban Önök is 
azt tapasztalták, hogy csapatmunkában közösen 
Önökkel együtt, Önökért dolgozunk! 

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

KMB Iroda: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. (Faluháza)
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minden az idősek lakta utcákat is visszatérően 
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szeretnénekk k k kékék rnnii,i, úúúúgygygygy aaaaztztztzt aaaa llllapapaa aaljljánán mmmegee adott 
telefonszááááámomommm n n jejejejelelelelelezzzzzzzzzzékékéé . .

Olvasói memememem gkgkgg eresééésésrere aaaaz z z alalallábábábábbbibibibi vválálllaaaaszt gggg
adom ÖÖÖÖÖnönönönnöknknknknnekekekekek ggggépjárművűveke  adás-vétetetetet lével gggg pj
kapcsolaaatototototosasasasas n:p
Adás-vételll sssssorororrránánánánán mmmminininnndededenn esesese etbebeeeen győőőzőő őddjüünknk 
meg arról, hogy aaa fofofofoforgrgrgrgrgalalalalalmimimimimi eeeeengngngngngedededededélélélybybybybeee e bbbbeb jeeggyzezetttttttt  
személytől vásároljuk meg a gég pjárművet. AAz z aadásásáss--
vételi szerződés megkötésekor győződjünk megegaarrrról, 
hogy a jármű, és a forgalmi engedélybe bejegyzett 

gyermekek kerékpárjainak regisztrálásra is a Bike
Safe program keretein belül. Ez egy díjmentes
regisztráció, melyet a rendőrség végez el. Elsődleges
célja a kerékpárváz szám, és a kerékpár tulajdonos
adatainak rögzítése egy rendőrségi nyilvántartó
rendndszszererbebeb n.n. AAmemennnnnyiyiyyy beben a későbbiek folyamán
aaaa kekekekerérérérékpkpkpkpárárárár bbbárárá hohoh l l l ele tuulaaaaajdjdjjj onításra kerül, úgy a
hhaatótósásáágogogom m m elelelele tttttududududu jajajaja rrrrenenenendedededelnlnlnlniii i a a a a kökökököörörörörr zését a váz szám,
ésés aa fénykykykykyképéépépépekek aalalapjpjpjánán. A A reegigigigiszszszsztrtrációról igazolás
kekekerürür l l  kkkkikiálálálálllílílításrsra,a, aamememelyly vvélélememmménénénényey m szerint a
kekerérékpkpkpkpkpárárárár éértrtrtékkététététét iiiisss ememeeemelele i.i
AzAzzzzoookok,,,, akakaa ikikik ssssszeretntnékkkk kkkkerere éékékékpárjjukukukukkatatatat rrrege isztráltatni
kékékékéreem,m,m,m, hhogogogogyy y y aaa a FFaFalluluháháázbzbzbanaaan mmunuunkakaididdőbőbbő en keressék 
fel MaMaMagógógó EEEszszsztetetertrtrt, éésésé aadjdjdjákákk lle e e igiggénénéé yüyüyüyüket t nála. Ezzel
kakak pcpcp sosolalatot san énn aaa llegegröröövividedebbbbbb iiiidőőőn n belül, ahogy
a szszszololo gálalalatititti ffffelladadatataiaim eneneeenggeg dikkkk, eelvlvlvl éégzem a kért 
regisztrrrácácációióiós eleljájájárárárástst.

VéVéVéVéggezeetütüül l l a aa szszszokásos kéréssel fof rdrdulnék Önökhöz:
AmAmAmA eennyiben ismeretlen, gyanús személyeket, autót 
lállátntntntnt ak többször elhaladni a környéken, jegyezzék 
fef l ll a rendszámát vagy típusát, ismertetőjelét, vegyék 
feffel a kapcsolatot munkatársaimmal, vagy hívják 
azonnal ingyenesen hívható telefonszámainkat 
(107, 112), vagy a szolgálati mobiltelefonszámomat
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Sport Egyesületi tájékoztató
Megkezdődött a felnőtt csapat felkészülése a tavaszi 
idényre. A játékosok heti három alkalommal vettek 
részt az edzéseken, illetve edzőmérkőzéseken. A 
játékoskeret annyiban változott, hogy egy játékos, 
Gál László átigazolt Tápiógyörgyére, míg hozzánk 
két játékost sikerült igazolni. Csatár posztra, 
Nagykőrösről az újszilvási születésű Szekeres Bencét, 
a védelembe pedig az Újszilváson élő Jobbágy Dávid 
érkezett. Reméljük, hogy sikerül a beilleszkedésük és 
erősítést jelentenek csapatunk számára, amivel sikerül 
a dobogó valamelyik fokára odaérni.
A tavaszi mérkőzéseink március 5-én kezdődtek 
meg és május 28-án lesz vége a bajnoki idénynek. 
Csapatunk 7 hazai és 6 idegenbeli mérkőzést játszik. 
Mérkőzéseink időpontjait a mellékelt táblázatban 
láthatják, kérjük az újszilvási szurkolókat, hogy minél 
többen látogassanak ki a meccsekre és biztassák 
a fi úkat, hogy minél jobb teljesítményt tudjanak 
nyújtani.
Itt szeretném megköszönni az újszilvási B-középnek, 
hogy rendszeresen buzdítják csapatunkat, segítve 
ezzel a minél jobb eredmények elérését.

Az utánpótlás korú labdarúgók is elkezdték a 
felkészülést a tavaszi bajnokságra és a Bozsik tornákra. 
A téli időszakban az U11-es és az U13-as korosztály 
teremtornán vett részt 3 alkalommal a nagykátai 
Sportcsarnokban, ahol jó eredményeket sikerült elérni 
a gyerekeknek. Szeretném megköszönni a szülőknek, 
hogy elkísérték gyerekeiket a tornákra és buzdították 
a mérkőzések alatt a fi úkat.
A Bozsik tornák március 25-26-án kezdődnek 
és május végén fejeződnek be. Újszilváson is 

megrendezésre kerül 2 Bozsik torna, melyeknek 
időpontjait szintén táblázatban mellékeljük. A többi 
torna pontos időpontjáról a gyerekek és a szülők is 
fognak tájékoztatást kapnia a későbbiekben.

Beruházásainkról…
A tavasz folyamán elkészül a 20X40-es füves 
edzőpálya labdafogó hálója, amit birtokba vehetnek 
a focistáink az edzések és fakultatív foglalkozások 
alkalmával.
Beszerzésre kerül egy nagy teljesítményű fűnyíró 
traktor fűszellőztetővel és műtrágyaszóróval, ami 
biztosítani fogja, hogy minél jobb minőségű füves 
pályán futballozhassanak a labdarúgóink.
Március hónapban megérkezik az új 9 személyes 
kisbusz is, amivel az utánpótlás és felnőtt labdarúgók 
utazásait tudjuk megoldani, az önkormányzat 
buszaival együtt. 
Vásárolni fogunk egy hordozható automata 
defi brillátort, amire remélem sosem lesz szükség, 
de sajnos már az országban sokszor előfordult, hogy 
mérkőzés vagy edzések alkalmával szükség volt e 
berendezésre, ami életeket mentett meg.
Beszerzésre kerülnek még sporteszközök az utánpótlás 
és a felnőtt csapat számára, ami hozzájárul az edzések 
és mérkőzések minél jobb színvonalon történő 
lebonyolításához.

Újra szeretném megkérni az újszilvási sportbarátokat, 
hogy ha rendelkeznek régi csapatképekkel, azt hozzák 
be a Sportcentrumba, hogy ki tudjuk állítani és be 
tudjuk mutatni a régi sikereket. Előre is köszönjük!

Ádám József
Újszilvás KSE elnöke
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:

Háziorvos:
Dr. Komonyi Éva
Tel: 06 53/ 789-799, 06 30/ 576-4676
Fax: 06 53/ 788-944
E-mail: rendelo.ujszilvas@gmail.com
Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66. (Fsz. 2)
Rendelési idő:
Hétfő:   8:00-12:00 
Kedd:   8:00-12:00 
Szerda:  8:00-12:00 
Csütörtök:  13:00-16:00 
Péntek:  8:00-11:00 

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

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

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

Házi gyermekorvos:
Dr. Altsach Rita
Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány u. 68.
Telefon: 06 20/ 530-5014
Rendelési idő: 
Hétfő: 8:00 – 11:00 Tápiógyörgye
Kedd: 13:00 – 16:00 Újszilvás, határozatlan ideig
Szerda: 8:00 – 11:00 Újszilvás   
Csütörtök: 8:00 – 11:00 Tápiógyörgye
Péntek: 8:00 – 11:00 Újszilvás  

Egészséges rendelés, tanácsadás: 
Tanácsadásra (védőoltásra, szűrővizsgálatra),   kizáró-
lag  előzetes bejelentkezés során egyeztetett időpontban 
fogadjuk. A várakozási idő csökkentése céljából a jövő-
ben szeretnénk elérni, hogy a beteg gyerekek is előre 
egyeztetett időre érkezzenek. Időpontot a 06 20/ 530-
5014-es telefonszámon, vagy személyesen kérjenek.
Naprakész információk:
http://draltsachrita.hu/
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 rende-
lést látogatni!

Rendelési idő:
Hétfő:   12:00 - 20:00
Szerda:  12:00 - 20:00
Csütörtök:  8:00 - 16:00

Fogorvosi ügyelet: 
Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti 
Oktató Intézet
Címe: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Telefonszáma: 06/1/ 317-6600, 06/1/ 317-0951

CED-DENT FOGÁSZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Teljes körű fogászati ellátás.
A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSKÖTELES!
Ügyelet:
Szombat, Vasárnap és ünnepnapokon: 10:00-14:00
Cím:
CED-DENT FOGÁSZAT
2700 Cegléd
Szabadság tér 2.
Telefon: 06 53/ 318-259
fogaszat@cedent.hu

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:
Hétfő 8:00-10:00 Terhestanácsadás
Kedd:  9:00 – 11:00 Cecsemő tanácsadás
Péntek :  11:00 – 13:00 Orvossal tartott tanácsadás

Gyógyszertár:
Árpád Patika Fiók Gyógyszertára:
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 09:00 - 14:00
Csütörtök kizárólag csak: 13:00 - 16:00
Telefon: 06 53/ 587-539



26

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 Pivon Ildikó
Pénztár:  /13 mellék Smányi Nikoletta
ÚJKOM Kft.: /13 mellék Birinyiné Éder Edina
Járási ügysegéd: /14 mellék Molnár Adrienn
Munkaügy: /15 mellék Siska Éva
Adóügy: /18 mellék Sándor Lászlóné
Anyakönyvezés:  /18 mellék Smányi Nikoletta
ÚJKOM Kft. - műszaki csoport: 
 /16 mellék Miskolczi Lóránt 06 30/ 598-2512
LEADER pályázatok, pályázatkezelés: 
 /16 mellék Hegyesi Péterné
Ügyfélszolgálati Iroda (Szociális ügyek):
 /16 mellék Kenderes Józsefné

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

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

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

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

ÁMK Faluháza és Községi Könyvtár:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.
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 Gyer-
mekjóléti Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvási Terü-
leti Iroda:
2768 Újszilvás, Szent István utca 4.
Telefon: 06 53/ 387-001 /17 mellék

Antal Viktória:
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:  8:00 – 12:00
Kedd: 13:00 – 16:00
Szerda:  8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
Csütörtök: 13:00 – 16:00
Péntek:  8:00 – 12:00

Körzeti megbízott:
Kégli Norbert r. főtörzsőrmester
Telefon: 06 20/ 489-6714
KMB iroda: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. (Faluháza) 
Sürgős esetben kérem hívja a 107-es telefonszámot!

Polgárőrség és Mezőőri Szolgálat:
Telefonszám: 06 30 / 529-5383
A nap 24 órájában a lakosságot érintő bűncselekmények 
észlelésével kapcsolatosan, valamint kóbor és veszélyes 
ebekkel, továbbá illegális szemétlerakással kapcsolatos ope-
ratív intézkedések okán is közvetlenül hívható! A feladatot 
időarányosan felosztva Árva István, Hajnovics István és 
Vágány László látják el.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
Falugazdász Iroda
Zsidai Péter (ideiglenesen)
Tel.: 06 20/246-9061
Ügyfélfogadás rendjéről a Polgármesteri Hivatal fa-
lugazdász irodájának ajtaján tudnak tájékozódni az 
ügyfelek!

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

Hatósági feladatokat ellátó állatorvos:
Dr. Boldizsár János
2700 Cegléd, Buzogány u. 2.
Tel: 06-20/ 570-2348
Kizárólag csak a következő felsorolt okokból hívható: Ható-
sági megfi gyelés (eb, macska, stb.) céljából, méhvándorlás 
bejelentéshez, vágóállat szállításakor kiegészítő hatósági 
állatorvosi igazolás kiállításához, állami támogatásokhoz 
(szarvasmarha, méh, stb.) szükséges állatorvosi igazolások 
kiadásához!
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Ügyfélszolgálati iroda: 2766 Tápiószele, Jókai utca 1. 
1. emelet
Telefonszám: 06 70 / 902-6089
Hibabejelentő:
Józsa István: 06 70 / 902-6082
Banai László: 06 30 / 401-8111
Szennyvíz-csatorna ügyelet
Hibabejelentő: 06 70 / 685-9318
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TÖBB BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA EGY HELYEN!

Szolgáltatásaink: 
- élet,-  betegség,- és  balesetbiztosítások

- nyugdíjcélú megtakarítások  államilag támogatott 20 %-os adójóváírással

- kegyeleti  biztosítások

- nyugdíj,- és egészségpénztári belépések

- lakásbiztosítások 

- gépjármű biztosítások

- vállalkozói vagyon,- és felelősségbiztosítások

- utasbiztosítások

- egyedi biztosítási igények kidolgozása

- kárügyek intézésében segítségnyújtás

Továbbra is szeretettel várom Kedves Ügyfeleimet, hogy segítségemmel mindenki számára a legkedvezőbb 
biztosítási védelmet megtaláljuk, mely egy esetleges tragédia esetén enyhíti Ön és Szerettei anyagi terheit.

Vankó Éva  a  V&K 2003 KFT Biztosítási Alkusz munkatársa
Tel.: 06 53/ 387-372 • 06 30/ 359-5006
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