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vetően el fog készülni a másik két külterületi utca, 
a Babits Mihály utca és a Dózsa György út valamint 
a Kertész utca összekötője. 

Önkormányzatunk a Központi Sport Egyesü-
lettel karöltve, elvégezte TAO támogatásból és 
30%-os önkormányzati saját erőből az Általános 
Iskola tornatermének parketta felcsiszolását, 
felújítását. Három réteg lakkot kapott, valamint új 
pályák felvonalazásával, felfestésével került újra el-
látásra a tornaterem padlózata. Nagyon fontos volt 
ez a beruházás a településen élőknek, nem csak 
a gyerekeknek, hiszen sokan használják a torna-
termet lakossági részéről is. Innentől kezdve oda 
kell figyelnünk a terem minőségének megtartására, 
a váltócipő kötelező használatára! 

 

Örömmel számolhatok be arról is, hogy a Re-
formátus Egyház, mint az Általános Iskolánk 
működtetője, magára vállalta a tűzivíztározó 
felújítását 100%-ban, amely több mint fél millió 
forintba került az Egyház mint üzemeltető, iskola-
fenntartó részéről. Köszönjük a település nevében! 
Nagyon fontos, hogy a tűzivíztározó ne engedje el 
a tűzivizet, az mindig telített állapotban legyen és 
amennyiben szükség van rá, tudják használni tűzol-
táskor. Bár ne legyen rá szükség soha!

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm 
a Kedves Olvasókat. Pályázatainkról, fejlesztése-
inkről, önkormányzati döntéseinkről szeretném első 
kézből tájékoztatni Önöket.

Elsőként arról, hogy megindult a Kerekerdő 
Óvoda és a községi konyha épületének energeti-
kai korszerűsítésén belül, a külső szigetelés felhe-
lyezése. Már korábban, ezen Belügyminisztériumi 
támogatás alapján, részleges nyílászárócserét tud-
tunk megvalósítani és emellett, például a főbejárati 
és a hátsó bejárati ajtókat is ki tudtuk cserélni, vala-
mint a meglévő, de nem újracserélt nyílászárókat fel-
újítottuk. A szigetelés elindult, és új színt is fog kapni, 
új külsőbe burkoljuk az Óvoda épületét. A beruházás 
tavaszra lesz kész. Ezzel egy újabb intézményünk ke-
rül energetikailag maximálisan költséghatékonnyá.

 

Arról is szeretném tájékoztatni a Kedves Olvasó-
kat, hogy a külterületi utak, mezőgazdasági utak 
építése projekt közbeszerzése szeptember végére 
lezárult és október első hetében került aláírás-
ra a kiviteli szerződés. A beruházás kivitelezése, 
a nyertes, Gildex Kft. által fog megtörténni. Az idei 
esztendőben az időjárás várhatóan csak két utcát 
fog engedni elkészíteni, mely az Iskola és az Arany 
János utca lesz. A tavaszi hónapokban pedig alap-

Első kézből…

Településünk közügyeiről néhány gondolatban

 A TRV Zrt., mint az ivóvíz- és a csatornaszol-
gáltatás szolgáltató cége, mostanában sajnos 
olyan jellegű számlázást hajtott végre, több íz-
ben, amelyben nem kellőképpen tartalmazta, 
hogy ivóvizet és csatornát is fogyasztott-e az in-
gatlantulajdonos. Amennyiben továbbra is problé-
mát észlelnek a kiszámlázással kapcsolatosan, úgy 
kérjük a TRV Zrt. tápiószelei ügyfélszolgálatával 
személyesen vagy a központi ügyfélszolgálati tele-
fonszámon vegyék fel a kapcsolatot és korrigáltas-
sák a számlát abban az esetben, hogyha Önök nem 
használnak csatornaszolgáltatást jelen pillanatban, 
de a TRV Zrt. kiszámlázta azt az Önök részére.

A település másik, mindenkit érintő problémá-
ja az, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre 
bizonyos személyek kommunális szemetet pakol-
nak le illegálisan. Ez nem engedélyezett, közterüle-
ti szemetelési szabálysértésnek minősül. Az Önkor-
mányzat ezeket a szigeteket időközben részlegesen 
bekamerázta, melynek eredményeképpen néhány 
elkövetőt a rendőrség meg is büntetett, szabálysér-
tési eljárás keretein belül. Minden hulladékgyűjtő 
szigetet be kíván majd kamerázni az Önkormányzat, 
hiszen fontos a szigetek megléte és működtetése, de 
kizárólag szelektív hulladék begyűjtésére vonatko-
zóan. Ugyanakkor közös erővel tudjuk megvédeni 
ezeket a szigeteket, illetve a települést, a szemetelők 
tekintetében. A DTKH Nonprofit Kft., mint szol-
gáltató, aktívan dolgozik, hogy kiszűrje azokat az 
ingatlantulajdonosokat, akik nem fizetnek szemét-
díjat, nem a házuk elől viszik el a szemetet és így 
ki kényszerülnek vinni kommunális hulladékukat, 
például a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre. Ké-

rem Önöket, hogy ebben a témában közösen lépjünk 
fel, hiszen szép, tiszta településünket esztétikailag 
elrontja a gyűjtőszigetek esetleges kommunális sze-
méttel való megterítése.

 

Arról is örömmel tájékoztathatom Önöket, hogy 
az uszoda beruházása szépen folyik és november 
végére várhatóan tető alá kerül a medencetér is. 
Ez már egy hatalmas előrelépés lesz, hiszen tető 
alatt télen is tud dolgozni a kivitelező. 

 

Nagy öröm és jó hír, hogy a Tűzoltó Egyesület 
használatában lévő, Nandlstadt testvértelepülé-
sünk által adományozott tűzoltó autóba, időköz-
ben beszerelésre került egy 1500 literes koracél 
oltóvíz tartály és szerelvényei, amely bekötésre is 
került, és most már abban az esetben is, ha tűzcsap 
nincs a közelben, az oltást esetlegesen el tudja kez-
deni Egyesületünk. Nagyon fontos lépés ez, hiszen 
innentől kezdve még ruhákat és egyéb felszerelé-
seket fogunk közös erővel beszerezni, lehetőleg tá-
mogatásból. Megindulhat az aktív munka, az aktív 
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„Elmegyek, mert el kell mennem... 
Az elválás nagyon nehéz... belátom! 

Szólítottak, nincs mit tennem... 
Isten veled  földi élet... s családom! 

Elmegyek, mert el kell mennem... 
Hogy elköszönni sem tudtam... sajnálom, 

Tudjátok, kiket szerettem 
A síron túl is örökké...imádom! 

Elmegyek, mert el kell mennem... 
Vár rám az ismeretlen... hosszú álom? 

Míg éltem szívem és lelkem 
Néktek adtam... hát ne fájjon halálom! 

Örökké veletek maradok és ez nem álom!”

egyesületi vonulós tagok részéről, hiszen már a tan-
folyamot is elvégezték ahhoz, hogy végezhessék ezt 
a tűzmegelőzési, illetve katasztrófavédelmi jellegű 
védelmi feladatokat. A tűzoltó autónk egyébként 
rendkívül jó állapotban van, annak ellenére, hogy 
30 éves, 26.000 km van mindösszesen benne, a mo-
torjának járása órajárás szerű, tehát olyan precízen 
és pontosan jár, mint az óra. Örülnünk kell ennek az 
értékteremtésnek is. A tartály beépítésének precizi-
tását, szakmaiságát pedig Csáki Zoltán vállalkozó-
nak köszönjük meg ezúton. 

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a gyermekorvosi praxis működtetése 2018. 
november 1-től várhatóan visszakerül az Ön-
kormányzathoz, Dr. Altsach Rita doktornő kez-
deményezésére, hiszen tartós betegsége okán nem 
tudja 100 %-kal tovább vinni a praxis működte-
tését. Önkormányzatunk megtesz mindent annak 
érdekében, hogy fenntartsa a gyermekorvosi pra-

xis működtetését, az ezzel kapcsolatos problémák 
miatt szíves megértésüket és türelmüket kérjük 
a megoldás érdekében. 

Arról is szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy Képviselő-testületünk szeptember-
ben erdélyi kiránduláson vett részt, megismerve 
Székelyföld nevezetességeit. Az út során ellátogat-
tunk Koltóra is, melynek delegációja egy testvér-
települési pályázaton belül, már járt Újszilváson, 
most pedig ők hívtak meg bennünket vendégségbe. 
Ezen jutalomkirándulást a Képviselő-testület azért 
kapta, mert társadalmi tisztségben végzi munkáját, 
tiszteletdíj nélkül, egészen 2002 óta, és hozzáve-
tőleg 3 éve nem volt együtt a testület ilyen jellegű 
kiránduláson. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, 
maradok tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba

BÚCSÚZUNK

Elakadt a szavunk, amikor Fehér Tibor, településünk 
volt polgármestere, Családapa, a Tápiómenti Lo-
vassport Egyesület alapító elnöke, nyugalmazott kato-
natiszt tragikus hirtelenséggel itt hagyott bennünket. 
A megdöbbenés órái után, azonban rá kellett ébred-
nünk, hogy el kell búcsúzzunk Tőle. El kell köszön-
nünk Tőle, attól, aki része volt az életünknek. S mert 
együtt éltünk vele, mi is részesei voltunk az Ő életének.
Fehér Tibor elvesztésével, hiányának megtapasztalá-
sával együtt, a szívünkbe költözik egy érzés: adósai 
maradtunk valamivel. Ki egy szóval, ki egy kézszorí-
tással, ki egy öleléssel, ki egy biztató, bátorító szem-
pillantással. Valamivel, ami bennünk volt, bennünk 
maradt, mert csak az övé volt, neki tartogattuk, és 
most – a búcsú perceiben tudjuk – mindörökre hiába 
várjuk az újabb találkozást, hogy átadhassuk neki. 
A halál mindig fájdalmas. Tibor távozásával nagy 
veszteség érte közösségünket. Egy igen karizmati-
kus, választékos beszédű, különleges szónoki ké-
pességgel, fordulatos szókinccsel rendelkező, éles 
látású, színes humorú, barátságos, nyílt szellemű 
egyéniség hagyott itt bennünket.
Fehér Tibor 1990-től, a rendszerváltás első embere-
ként - katonai pályafutását félbeszakítva -12 évig volt 
településünk polgármestere. Vezetése alatt - a beruhá-

zások és fejlesztések révén -igen dinamikus fejlődés-
nek indult községünk. 
A lovak szeretete, a lovasok barátsága, nagyon sokat 
jelentett számára. Olyan szeretettel és tisztelettel szinte 
senki sem tudott a lovakról beszélni, mint Tibor. Az új-
szilvási Fogathajtó versenyeket személyesen szervezte, 
vezette, mellyel színesítette falunk életét. Ne feledjük, 
hogy ez nemcsak a búcsú, hanem a köszönet pillanata 
is. Amikor búcsúzunk, egyúttal köszönetet is mondunk 
mindazért, ami rá emlékeztet, amit neki köszönhetünk, 
ami nem csekély. 
Kedves Tibor a Falu nevében és a magam nevében 
is mindent köszönök, mindazt, amit adtál magadból, 
mindig jó érzéssel gondolunk majd vissza Rád.
Vigasztaljon minket a tudat, hogy ismerhettünk, hogy 
köztünk, velünk éltél.  Emléked örökké bennünk él!
Kedves Tibor, Isten veled! Nyugodj békében!

„Minden halállal elvész valami, ami értékes 
és helyettesíthetetlen”

dr. Petrányi Csaba

KÖSZÖNET!

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani, helyi vállalkozónknak, Gergely Lászlónak, hogy Dr. 
Egressy Gábor búcsúztatójára szervezett buszjáratnak, valamint felnőtt focistáink egri jutalom 
kirándulásának szállítási költségeit magára vállalta és díjmentesen biztosította azt számunkra.

Községi Önkormányzat
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Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Újszilvás Község Önkormányzata 2018. szeptember 05-i 
testületi ülésén döntést hozott arra vonatkozóan, hogy az idei évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 
A döntés értelmében Újszilvás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megbí-
zott Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve, az esélyteremtés érdekében a hátrányos hely-
zetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására, ezennel pályázatot 
hirdet 2019. évre, 

- felsőoktatási hallgatók részére a 2018/2019 tanév második, és a 2019/2020 tanév első félévére vo-
natkozóan („A” típusú pályázat), 
- felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat).

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: 

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás. (Az önkormányzat a határidőn belül 
benyújtott formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1000.-Ft/hó összegű 
támogatásban részesíti, vagy a támogatási igényét elutasítja.)

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, (A megyei önkormányzat tetszőleges ösz-
szeggel kiegészítheti a települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. 
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)

(3) Intézményi támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás
(intézményi ösztöndíjrész, mely megegyezik az önkormányzati támogatás mértékével, de a 2018. évi 
fordulóban max. 5.000.-Ft/fő/hó volt.)

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizáró-
lag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek, mely tényt a pályá-
zónak a lakcímkártyájával igazolnia kell. 

„A” TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallga-
tói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
Felhívás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati

 Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hall-
gatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. 
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatá-
si intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. 
tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. tanév máso-
dik féléve és a 2019/2020. tanév első féléve).

A pályázat kötelező mellékletei: 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. 
tanév első félévéről. 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok:
- A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban élők esetleges betegségére vonatkozóan orvosi 
igazolások, szakvélemények másolata, 
- Kollégiumi és albérleti elhelyezés esetén nyilatkozat a fizetendő díj havi összegéről,
- Költségtérítéses finanszírozási forma esetén nyilatkozat az 1 félévi költségtérítés összegéről. 
d) A pályázóval egy háztartásban élők számáról, adatairól nyilatkozat.

„B” TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
illetve
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt még nem 
nyert érettségizettek;

és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2019/2020 tanév-
ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben tényle-
gesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama: 3*10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév, 
a 2020/2021. tanév és a 2021/2022. tanév.

A pályázat kötelező mellékletei: 
1.) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2.) A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok:
- A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban élők esetleges betegségére vonatkozóan orvosi 
igazolások, szakvélemények másolata.
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Tisztelt Adózók!

3.) A pályázóval egy háztartásban élők számáról, adatiról nyilatkozat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú 
hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 06.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a  
http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internet címen, illetve a polgármesteri hivatalban.

Figyelem!!!!!
 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, 
ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben 
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy 
a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. 
A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzí-
tését követően, a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat polgármesteri hivatalának 
titkárságán kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csa-
tolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2018. II. félévi adók 
pótlékmentes megfizetésének határideje 2018. 
szeptember 17-e volt. 

Kérem azon Adózókat, akik adófizetési kötelezett-
ségüknek még nem tettek eleget, hogy adóhátralé-
kukat mihamarabb rendezzék. Amennyiben a tar-
tozásukat egy összegben nem tudják megfizetni, 
úgy lehetőség van Adóhatóságomnál fizetési köny-

nyítést: részletfizetést, fizetési halasztást kérni. 
A fizetési könnyítésekkel kapcsolatban szívesked-
jenek Mészáros Annamária ügyintézőt felkeresni.
Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben adóhát-
ralékukat nem fizetik meg és fizetési könnyítést 
sem kérnek, egy a végrehajtási eljárás megindítása 
előtti utolsó fizetési felszólítást követően az adó-
hatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárá-
sokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 30. §. (1), 

valamint a 31. §. (4) bekezdése alapján végrehajtá-
si eljárást kezdeményezek, mely lehet:

• letiltás: munkabérből, nyugellátásból és megvál-
tozott munkaképességű személyek ellátásaiból;
• bankszámlával rendelkező hátralékosok esetében 
az adózó bankszámlája elleni azonnali beszedési 
megbízás benyújtása;

• az egy évet meghaladó gépjárműadó tartozás ese-
tén pedig a gépjármű forgalomból történő kivoná-
sának kezdeményezése.

Kérem, szíveskedjenek helyi adó hátralékaikat 
rendezni, illetve a fizetési határidőket pontosan 
tartsák be.

Tűzgyújtás!

Újszilvás Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a helyi környezetvédelemről szóló 10/2004. 
(VI.09.) önkormányzati rendeletében szabályozza 
a szabadtéri tűzgyújtást.
A Rendelet 5. § (1)-(5) bekezdése az alábbiak sze-
rint rendelkezik a belterületi avar és kerti hulladé-
kok égetéséről:

(1) Avar- és kerti hulladék megsemmisítése első-
sorban komposztálással történhet.
(2) Avar- és kerti hulladék égetésére csak a legvég-
ső esetben – vírusos, baktériumos, gombás vagy 
egyéb fertőzéskor – kerülhet sor. Égetés csak ok-
tóber 1-je és április 30-a között, megfelelő lég-
köri viszonyok esetén, hétfőtől-péntekig 8.00-
18.00 óra közötti időszakban lehet.
(3) Fák, cserjék, tűzelhalásos betegségekor (Erwi-
nis amylovora) a Megyei Növényegészségügyi Ál-
lomás előírásai szerint kell eljárni.
(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, 
a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyez-
tető módon lehet.
(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari 
eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, 
festéket, illetve ezek maradékait).
Külterületi szabadtéri égetést a tűzvédelmi ható-
sággal engedélyeztetni kell, ez ügyben fordulja-
nak a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez 
(2700 Cegléd, Széchenyi István út 24-26. )

Külterületen legfeljebb 10 Ha egybefüggő területen 
irányított égetés végezhető, a hatóság engedélyével.
Az égetésre vonatkozó kérelmet, 3.000.-Ft ösz-
szegű eljárási illetékkel (illetékbélyeg), az égetés 
tervezett időpontját megelőzően, 10 nappal ko-
rábban kell benyújtani írásban (postán, e-mailen, 
faxon, személyesen a Katasztrófavédelmi Kiren-
deltséghez.
A tűzvédelmi hatóság a jogszabálytól eltérő, vagy 
engedély nélkül végzett tűzgyújtási tevékenység 
esetén tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított tűz-
gyújtás 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 tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.
A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési ti-
lalomra vonatkozó rendelkezések megszegését 
az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától 
függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás 
megszegéséért, ha az tüzet idézett elő, alapesetben 
100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjed a tűzvé-
delmi bírság, amennyiben az oltási tevékenység-
ben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt, 
200.000 forinttól 3.000.000 forintig. Az okozott 
károkért a tűz okozóját felelősség terheli, ha a sza-
badtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak 
károsodnak, vagy emberek kerülnek veszélybe, 
a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat.
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Ebben az évben is lesz szociális célú tűzifa!

Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be a belügyminiszter által meghirde-
tett „A helyi önkormányzatok szociális célú tü-
zelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatására”. A pályázati kiírás értelmében 
324 erdei m3 tűzifa beszerzésére pályázott Ön-
kormányzatunk. 
A Belügyminisztérium 2018. szeptember 28. 
napján kelt BMÖGF/69-58/2018. iktatószám 
alatti miniszteri döntésében 201 erdei m3 ke-

Egyél libám, egyél már…

Márton nap az óvodában

Mezőőri és erdővédelmi járulék!

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a 9/2007. ( VI.19.) sz. mezőőri szolgá-
latról szóló helyi rendelet értelmében mezőőri 
járulékot köteles fizetni az a földtulajdonos vagy 
földhasználó, aki 1 Ha, vagy annál nagyobb terüle-
tű termőfölddel rendelkezik.
A járulékfizetési kötelezettség azt a személyt ter-
heli, akinek a tárgyév január 1. napján a termőföld 
a tulajdonában vagy használatában volt.
A mezőőri járulék mértéke 800.-Ft/Ha/év. A me-
zőőri járulékot minden év május 31-ig fizetheti 
meg kamatmentesen.
Kérem a T. Földtulajdonosokat, hogy aki fizetési 
kötelezettségének még nem tett eleget, az hala-

déktalanul tegye meg, továbbá a változásokat szí-
veskedjenek bejelenteni a mezőőri járulék megál-
lapításához. 
Fent nevezett önkormányzati rendelet rendelkezik 
továbbá az erdőtulajdonosokat terhelő erdővédel-
mi járulék megfizetéséről is. Az erdővédelmi já-
rulék mértéke hektáronként 1000.-Ft/év, melyet 
évente két egyenlő részletben, március 15-ig va-
lamint szeptember 15-ig kell az erdőtulajdonosnak 
megfizetni. 
Ezúton kérem a tulajdonosokat, amennyiben fize-
tési kötelezettségüknek ez idáig nem tettek eleget, 
azt szíveskedjenek megtenni.

ménylombos tűzifa beszerzéséhez biztosított 
3.573.780 Ft vissza nem térítendő támogatást. 
Önkormányzatunk a kiegészítő támogatás igény-
bevételéhez szükséges saját erőt 1000,-Ft/erdei 
m3+áfa összegben biztosítja.
Önkormányzatunk következő testület ülésén 
alkotja a szociális célú tűzifa igénylésének fel-
tételeiről szóló helyi rendeletét, a rendelet ha-
tálybalépését követően tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot az igénylés menetéről.

MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA

Mindenszentek ünnepét november elsején, halottak napját pedig november másodi-
kán tartja a keresztény világ. Ezeken a napokon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak 
elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. A köz-
ségi temető a halottak napi ünnepek közeledtével meghosszabbított nyitva tartási 
idővel lesz látogatható. A pontos nyitva tartási idő mindenszentek és halottak napja 
hetében a temető bejáratánál kifüggesztésre kerül.
     Tisztelettel:

                                                                                                     Penczi Ildikó
jegyző

Nevét Szent Mártonról kapta, aki 15 évesen, apja 
kívánságára belépett a római hadseregbe. Ügyes 
katona volt, ezért kitüntették. Évekkel később a ró-
mai seregek Gallia földjére értek Márton vezetésé-
vel. A csapat megállt egy kis város kapujában, ahol 
Márton észrevett egy koldust a földön. A koldus se-
gítséget kért Mártontól, aki saját kenyerét és köpe-
nyét adta oda neki. A várost őrző őröknek már nem 
tudott kapupénzt adni, mert már nem volt semmije. 
Ezért, felváltotta a fáradt őröket, és maga őrködött 
helyettük. Jó híre hamar elterjedt a városban, ott is 
maradt, és épített egy kolostort. Püspökké szeret-
ték volna választani, de Márton elbújt a liba ólban. 
Nem is találtak volna rá, de a libák a gágogásukkal 
elárulták őt. Amikor az emberek elé lépett, fénysu-
gár ragyogott a homlokán.
Az óvodásokkal a jószívű lovas katonára emlé-
kezünk, ezért ünnepeljük a Márton napot a fény, 
a melegség és az egymás iránti szeretet jegyében.
Óvodánk egy új hagyománnyal szeretne kedves-
kedni, ami a Márton napra épül. 2018. november 
5-től egészen 2018. november 9-ig fognak tartani 
a programjaink. Ezen a héten két délelőtt pillant-
hatnak be a szülők a nagycsoportjaink- Méhecske, 
Süni csoport- életébe. A két kisebb csoportba dél-
utánonként várják az érdeklődő gyermekeket szü-

leikkel. Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel job-
ban elmélyítsük a kapcsolatunkat, kicsit részeseivé 
váljanak a gyerekek hétköznapjainak.
Most pedig szeretnék egy kis ízelítőt írni, hogy mi-
lyen tevékenységek fogadják majd a látogatókat. 
Délelőttönként barkács tevékenységek lesznek. 
Liba készítése: festéssel, tépéssel, ragasztással. 
A bátrabbak teljesíthetnek a tökből készült aka-
dálypályán. A gyermekek tökgurítással mérhetik 
össze erejüket. Ügyeskedhetnek csutkával való 
célba dobással is. Aki megéhezett libazsíros ke-
nyeret és teát fog kapni. Közös énekléssel, verse-
léssel lesz kísérve a mályvacukor sütés az óvoda 
udvarán. Reméljük, a gyermekek számára az új-
donság erejével fog hatni, ha délután a szüleikkel 
közösen lámpást készítenek, amivel együtt felvo-
nulunk a szeretet jegyében. 

Otthon pedig, aki szeretne, süthet libát, 
hiszen a mondás így szól:

„Aki Márton napon libát nem eszik, 
az egész évben éhezik!”

Boda Szabina
óvodapedagógus
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A Tápiószőlős-Új-
szilvás Református 
Általános Iskola 
és Óvoda tanulói 
ebben az évben is 
pályázatot nyertek, 
hogy megismerjék 

a határon túl élő magyarok kultúráját, szokásait, 
életmódját. Izgalmas kirándulásra indulnak a 7. 
osztályos tanulók október 9-én, 4 napot töltenek 

A megfelelő intézmény megtalálását segítik a kö-
zépiskolák által meghirdetett Nyílt napok. Ezeken 
a rendezvényeken a tanulók részt vehetnek tanó-
rákon, megnézhetik az iskolát. Több középiskola 
előkészítőt, előadást, vetélkedőt szervez leendő 9. 
évfolyamosoknak.
Azoknak a nyolcadikos tanulóknak, akik érettségit 
adó középiskolában szeretnék folytatni tanulmánya-
ikat, központi felvételit kell írniuk matematikából és 
magyarból. Erre a megmérettetésre készíti fel a diá-
kokat az érintett tantárgyak magasabb óraszáma.
Bízunk abban, hogy minden újszilvási gyermek 
megtalálja a számára ideális középiskolát, amely-
hez a bemutatott pályaválasztási programunkkal 
kívánunk hozzájárulni. 

Csiszárné Zakar Ildikó tagintézmény vezető 
Molnárné Szabó Szilvia 8. osztályos osztályfőnök

Óvodai Szülői Munkaközösség hírei

Kedves Olvasóink!

A 2018/19-es nevelési évet megkezdve, egy igen 
aktív szülői képviselettel állunk a feladatok elé!
Elsőként említeném az óvodai dolgozók szervezé-
sében a Márton hetet. Nagyszerű ötletnek tartjuk 
és a cél megvalósításához, hogy az óvodás gyer-
mekek és családjaik közelebb kerülhessenek mind 
az óvónőkhöz, mind más családokhoz, állunk ren-
delkezésre és várjuk a teendőket! 
Következő teendőnk, hihetetlen, de már a Karácso-
nyi vásár. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a vásáron, 
a Szülői Szervezet saját standján árulja termékeit. 
A teljes befolyt összeg a Szervezet számlájára megy. 
Itt szeretném meginvitálni Önöket, hogy látogassa-

nak ki minél többen és támogassák a vásárra készülő 
óvónőket, pedagógusokat, szülőket és mindenkit, aki 
már hónapokkal előtte készül, hogy minél szebbé, 
varázslatosabbá tegye a szeretet ünnepét!
Idén az Óév búcsúztatása az óvodai Szülői Szer-
vezet feladata, a Szilveszteri bál keretében! A ren-
dezvény megszervezésében segítségünkre lesznek 
az óvoda dolgozói, hisz ez a feladat az, ami már év 
elejétől folyamatos szervezést igényel! Nagy fela-
dat, szép végeredmény, ami mind az óvoda javára 
válik! A bál plakátját hamarosan hirdetőtáblákon 
olvashatják, de már lehet szervezni a baráti társa-
ságokat, hisz korlátozott a hely!

A SZÜLŐI SZERVEZET TAGJAI:

Katica csoport: Makainé Takács Angéla, Virág-Forray Mercédesz, Beréti Éva, Krámer Zsuzsanna
Pillangó csoport: Huszák-Száfner Ildikó, Fuithné Fekete Katalin, Magyarné Gyimesi Irén
Süni csoport: Sallai Kinga
Méhecske csoport: Oláh Mónika, Papp Mária, Sisáné Bárándi Mónika, Somodi Renáta.

Óvodai Szülői Munkaközösségi Szervezet

Mi leszek, ha nagy leszek?

- avagy a pályaválasztás

A nyolcadik osztály a pályaválasztás időszaka. Na-
gyon sok tényezőt kell szülőnek, diáknak felelős-
séggel mérlegelni, mielőtt a döntést meghozzák. 

Rengeteg kérdés merül fel: 

- Melyik középiskolában tanuljon tovább a gyer-
mekem?
- Melyik iskola szolgálja legjobban a jövőbeni terveit?
- Szakmát nyújtson, vagy az érettségire készítse fel 
az intézmény, vagy mindkettő egyben?
- Milyen érdeklődésű, mennyire terhelhető a gyer-
mek, van-e elegendő kitartása, szorgalma?
- Kollégium vagy bejárás?

Ebben a fontos életszakaszban segítenek a témá-
ban tapasztalt pedagógusok és az iskola pszicho-
lógusa is.
A 7. évfolyamos diákoknak hetente pályaorientá-
ciós foglakozást tart Dr. Korényi Róbert iskolap-
szichológus. Ezeken az alkalmakon a tanulók 
megismerkedhetnek szakmákkal. Pontosabb el-
képzelésük alakul ki, milyen tevékenységek, fel-
adatok tartoznak egy-egy munkakörhöz, milyen 
kompetenciák szükségesek a munka elvégzéséhez, 
s közben a tanulók saját magukat is jobban megis-
merik. Helyzetgyakorlatokon beleképzelhetik ma-
gukat egy-egy munkakörbe, ízelítőt kaphatnak az 
elvégzendő feladatokhoz. 
Szeptemberben a nyolcadikos tanulóink szüleinek 
pályaválasztási értekezletet tartottunk. Az osztályfő-
nök ismertette a pályaválasztás menetét. Részletesen 
megbeszélte a szülőkkel a továbbtanulás feladatait 
és időbeni szakaszait, amit írásban is megkaptak. 
A tájékozódást a www. oktatas.hu portál segíti.
A Cegléd és Környéke Ipartestület Szakma Fesz-
tivált szervez, amelyre ellátogatnak a nyolcadiko-
sok. Ezen a rendezvényen néhány Cegléden mű-
ködő munkahelyre szerveznek programot. Hasonló 
okok vezérelnek bennünket, amikor Öko-heteink 
keretében már évek óta felkeressük helyi üzeme-
inket. Végzős diákjaink már sok tapasztalatot sze-
rezhettek eddig is a munkakörök, foglalkozások, 
szakmák területén. 

Határtalanul!

Erdélyben, meglátogatják többek között Maros-
vásárhelyt, a tordai sóbányát, Nagyváradot, Szo-
vátát, találkoznak kolozsvári és búzásbesenyői 
iskolásokkal is, közös programokon vesznek részt 
annak érdekében, hogy ismerkedjenek, közelebb 
kerüljenek egymáshoz. Újszilvásról 23 diák indul 
a csodálatos erdélyi útra.  Újszilvás Község Ön-
kormányzata ajándékcsomagokkal támogatja az 
utazást, hogy a gyermekek helyi termékekkel aján-
dékozhassák meg a vendéglátókat, amit ezúton is 
köszönünk.
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A Határtalanul pályázat kiváló lehetőség arra, hogy 
a 7. osztályos tanulók sokrétű ismereteket szerezze-
nek, gazdagítsák a magyarságról kialakított képüket, 
kapcsolatokat építsenek és kikapcsolódjanak gyö-
nyörű tájakon. 

Molnárné Kmety Judit 7. osztály osztályfőnöke

Vendégeink, nandlstadti diákok és kísérőik augusztus 
6-án, hétfőn a délutáni órákban érkeztek. Köszöntés 
és vacsora után elkísértük őket a szálláshelyükre. 
Másnap a Balatonon töltöttünk egy csodás napot, 
melyet gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon él-
veztek. A gyerekeknek külön tetszett, hogy dobál-
hatják az iszapot, ugyanis Nandlstadtban mestersé-
ges tó van kialakítva beton alappal. 
A szerdát utazgatással töltöttük. Jártunk Szolnokon 
a RepTárban, majd megnéztük Szarvason a Mini 
Magyarország Makettparkot. A parkban megtalálha-
tó német nyelvű ismertetőknek és interaktív jármű- 
és épületmaketteknek köszönhetően vendégeink 
sokszor tátott szájjal gyűjtötték be az információkat.
Csütörtökön ismét egy lazább nap következett Ceglé-
den az Aquaparkban, ahol kipróbálhatták a különbö-
ző csúszdákat, élménymedencéket. Utolsó kirándulá-
sunk hazánk fővárosába vezetett, ahol vendégeinknek 
megmutattuk Országházunkat, majd a délután folya-
mán az Állatkertben barangoltunk. A rekkenő hőség 
ellenére mindenki nagyon jól érezte magát.

Német táborozók Újszilváson

A szombati falunapon délelőtt sorversenyt szervez-
tünk, mely nagy tetszést aratott a gyerekek körében. 
A délutánt kötetlenül tölthették el vendégeink, vá-
sárolgattak, kipróbálhatták a különböző játékokat, 
majd este a tűzijáték varázsolta el őket.
Vasárnap egy könnyed reggeli után elbúcsúztattuk 
a német táborozókat. 

Lévai Ferencné, Simon Tímea, Petrányi Bettina 

Iskolai SZMK hírei

Tisztelt Olvasók!
2018. szeptember 20-án ismét megalakult az iskolai 
Szülői Szervezet.
Elnök: Ladányiné Karai Erika

Tagok: Ádám Ferenc, Antalné Váradi Valéria, Bíró-
né Nagy Edit, Burka Katalin, Dömők Tünde, Haj-
novicsné Mészáros Éva, Nagyné Szálka Szilvia, 
Oláhné Víg Mónika, Palásti Csilla, Szabóné Bódi 

Melinda, Szabóné Kovács Mariann, Szarvasné Tú-
róczi Tímea, Szűcs Szabina, Tóth Zoltánné, Urbán 
Róbertné, Vargáné Hegyi Mária.
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
a karácsonyi vásárra készülve, ha valakinek van 
felesleges gyertya, spárga, ruhadarabok, kidobásra 
szánt javítható játékok, könyvek, illetve olyan anya-

gok, amiből valamiféle díszt lehet csinálni, nagyon 
szívesen fogadnánk.

Köszönettel:

Ladányiné Karai Erika
SzSz elnök

Újszilvási ÖTE hírek

Tisztelt Újszilvási Lakosok!

Kicsiny falunk életében szerencsére nem történt az 
elmúlt hónapokban semmi rendkívüli katasztrófa. 
Tűzoltóink ahol tudtak segédkeztek egyéb kárese-
teknél az állami szervekkel karöltve. Örömmel tu-
datjuk a Tisztelt Lakossággal, hogy tűzoltó autónkba 
végre beszerelésre került a víztartály, és tökéletesen 
működik mind a szívó-nyomó ág és a táplálás is.
 

Kis csapatunkkal többszöri gyakorlás mellett pró-
báljuk elsajátítani a felszerelésünk adta lehetősé-
geket. Tagfelvételünket kezdeményeztük a Pest 
Megyei Tűzoltó Szövetségbe, mely támogatásával 
biztosít bennünket.
Ezúton szeretnénk kérni a Tisztelt Lakosságot, vál-
lalkozókat, cégeket, hogy lehetőségeikhez mérten 
támogassanak bennünket. Bankszámla számunk 
11742025-24431952 OTP Bank, Újszilvás ÖTE. 
Tisztelettel köszönjük segítségüket, támogatásai-
kat, melyet eszközeinkre fordítanánk, a biztonságo-
sabb és precízebb katasztrófa elhárítás érdekében.
Továbbra is várjuk, azokat a büntetlen előéletű, új-
szilvási, nagykorú állampolgárokat, akik ambíciót 
éreznek magukban arra vonatkozóan, hogy ők is 
aktív részesei lehessenek ennek a szervezetnek. Je-
lentkezni lehet az Újszilvási ÖTE elnökénél, Sze-
keres Mihálynál. 

Újszilvás ÖTE elnöksége

Sport Egyesületi tájékoztató

A 2017-18-as bajnokság befejezése után a felnőtt 
csapat július közepén elkezdte a felkészülést a kö-
vetkező szezonra.
A felkészülés közepén, a megnyert bajnoki cím el-
ismeréseként az Önkormányzat teljes támogatásával 

július 28-29-én, kétnapos kiránduláson vett részt 
a csapat, és hozzátartozói. A Demjén-Eger-Szilvás-
várad térségben tett kirándulás jól szolgálta a felhőt-
len kikapcsolódást és a csapat összekovácsolódását. 
Ezúton szeretném megköszönni az Önkormányzat-
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nak, hogy finanszírozta a teljes költségét a kirándu-
lásnak. Szintén szeretném megköszönni a Gergely és 
Fiai Kft-nek, hogy térítésmentesen fuvarozott ben-
nünket a két nap alatt. 
 

Egyesületünk augusztus 27-31. között, mintegy 30 
fő részére edzőtábort tartott az U-9, U-11 és U-13-as 
gyerekek részére. A tábor jól szolgálta a korosztály-
váltás miatti új csapatok összeszoktatását, és az őszi 
Bozsik-tornákra való felkészülést.
 

Augusztus végével elkezdődött a felnőtt 2018-19-
es, 16 csapatos, Megye III-as bajnokság. Megál-
lapítható, hogy ez a csoport erősebb csapatokat 
tartalmaz, mint az előző évben, így jelenleg a kö-
zépmezőnyben vagyunk, de bízunk benne, hogy 
felveszi a csapat a fordulatot és év végére csatla-
kozik a mezőny első feléhez. 

Szeptember elején elkezdődött az U-15-ös nagypá-
lyás bajnokság is, ahol még meg kell szokni a pálya 
nagy méreteit és csapattá kell válni a jó szerepléshez, 
ami az edzések folyamán tud kialakulni.
Szeptember 8-tól elkezdődtek a korosztályos 
Bozsik-tornák is, ahol a gyerekek ügyesek és jól szere-
pelnek. Sajnos most Egyesületünk nem tud Bozsik-tor-
nát szervezni, mert a koncepció szerint nagy fesztivá-
lokat kell rendezni, aminek csak Cegléd, Nagykáta és 
Tápiószecső tudja biztosítani a feltételeket.
Augusztus hónapban Egyesületünk az Önkormány-
zattal karöltve TAO támogatásból felújította a torna-
terem parkettáját és új vonalazással látta el, ahova 
kézilabda-, kispályás foci-, röplabda-, kosárlabda- 
és teniszpálya vonalai lettek felfestve. Hogy minél 
tovább megmaradjon a terem minősége, kérjük az 
edzőket és a gyerekeket, hogy minden esetben hasz-
náljanak váltócipőt.
A téli holt időszakban majd újra indul a téli 
Bozsik-torna és a futsal bajnokság, ahol az U-11, 
U-13, U-15, és U-17-es korosztályoknak van lehe-
tőség focizni.
Szeretném megköszönni a rendezők és a polgárőrség 
munkáját, hogy biztosították a hazai mérkőzések le-
bonyolítását.
Köszönjük a csapat nevében a buzdítást és kérjük, 
hogy azt sportszerűen tegyék, és ne sújtsák a csapa-
tot sportszerűtlen viselkedéssel, amivel a szurkolók 
szórakozását rontják el, és ne feledjük el, hogy egyre 
több gyerek jár a mérkőzésekre, ezért mutassunk jó 
példát Nekik szurkolásból!

Hajrá Szilvás!
Ádám József

Újszilvás KSE elnöke

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK…

Ismét egy kiemelkedő sportteljesítményű fiatal-
emberrel lett gazdagabb településünk!

2018 szeptember vége óta rengeteg facebook meg-
osztás és gratuláció övezi a Magyar Honvédség 
Katonai Rendészeti Központ állományában szol-
gáló Korsós Krisztiánt, aki immár világbajno-
ki címmel büszkélkedhet.

Krisztián egész pontosan öt évvel ezelőtt kezdett el 
saját testsúlyos edzéssekkel erősíteni, könyvekből, 
youtube-os videókból nézve a gyakorlatokat. Két 
év után váltott az erőemelésre, amely az a sport, 
ahol az edzés nem az esztétikára, és az izomtö-

megre, hanem a teljesítmény fejlesztésére irányul, 
három fő gyakorlatban: guggolás, felhúzás és fek-
venyomás.

Három éves, erőemeléssel eltöltött kemény mun-
ka után, az idei évben már több versenyen is részt 
vett. Világkupán 82,5 kg-os súlycsoportban 2. 
helyezést, Országos Bajnokságon 1. helyezést és 
a legutóbbi Világbajnokságon 1. helyezést ért el, 
és a 75 kg-os súlycsoportban, három országos csú-
csot állított fel: guggolásban 205, fekvenyomásban 
122,5, felhúzásban pedig 237,5 kg-ot sikerült meg-
mozgatnia. 

A 22 éves Krisztiánnak még rengeteg célja van, 
egy kis rutin megszerzése után a Profi Ligából 
idővel szeretne átkerülni az IPF-hez (Nemzetközi 
Erőemelő Szövetség). De a magával szemben fel-
állított elvárások a mérvadóak, hogy még nagyobb 
súlyt tudjon megmozgatni, hogy majd a 90 kg-os 
súlycsoportba is beleerősödjön, és közben rekor-
dokat döntögethessen…

 
Mi kívánunk Neki sok kitartást kitűzött céljai 
eléréséhez! 
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Újszilvás szerencsésnek mondható, hiszen nagyon 
sok példaértékű család lakik itt, közéjük tartozik 
a Csáki család is. Nincs olyan újszilvási, aki nem 
hallotta volna még lányaikat egy-egy községi vagy 
iskolai ünnepségen szavalni, a templomban minist-
rálni, a karácsonyi betlehemezésen énekelni. Csá-
ki Zsuzsanna, Zsanett és Zsófia a mai napig 
kimagasló tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet-
nek oktatási intézményeikben, legyen az egyetem, 
gimnázium vagy általános iskola.     
Az idei nyár folyamán jutott el Önkormányza-
tunkhoz a hír, hogy Zsanett ígéretes írói vénával 
rendelkezik, melyet kamatoztatva már szép ered-
ményeket ért el ezen a területen. Ennek apropóján 
kérdeztük Őt a kezdetekről, eddig elért sikereiről, 
jövőbeli terveiről.

MÉG MINDIG BÜSZKÉK VAGYUNK….

 „1999. 09. 16-án születtem Cegléden, Szilvásra jártam oviba és általános iskolába. Már itt is különösen 
érdekelt a magyar nyelv és az irodalom. Az osztályfőnökeim és az iskola tanárai biztattak, hogy azzal fog-
lalkozzak, ami igazán érdekel. Versmondó versenyeken indultam, eredményesen. Csiszárné Zakar Ildikó 
kezdeményezésére kezdtem el komolyabban foglalkozni az írással. Jelenleg a Ceglédi Kossuth Lajos Gim-
náziumban folytatom tanulmányaim.
Az elmúlt években számos országos kiírású pályázaton vettem részt. 2016-ban egy novellámat beválo-
gatták a Szó-kincs című antológiába. Szintén ebben az évben egy, a Könyvguru portál által lebonyolított 
novellapályázaton is részt vettem, ahol művem be lett választva a legjobbak közé, és ez év decemberében is 
megjelent tőlem a honlapon egy karácsonyra hangoló írás. 2017-ben a Debreceni Nagyerdőért Egyesület 
által kiírt „Én és az erdő” irodalmi pályázaton próza kategóriában novellámmal első lettem, 2017-ben és 
2018-ban az érdi rendezésű „Így írok én...” novellapályázatot szintén sikerült diadalmaskodnom.
2016-ban, 2017-ben és 2018-ban a Magyar Nemzeti Galéria által meghirdetett Képtári történetek elneve-
zésű pályázatán két-két írásom bekerült a második fordulóba, a döntőbe. Ezek a művek a hozzájuk kötődő 
festmények mellett olvashatóak a Galériában.
2018-ban részt vettem a kb8 stúdió által meghirdetett „Ahogy én látom” forgatókönyvíró pályázaton, ahol 
forgatókönyvem bekerült a legjobb 25 közé. Szintén ez évben a Yelon által meghirdetett cikkíró versenyen 
a második helyezést értem el, a cikkem megjelent a yelon.hu-n. Ezzel az oldallal nem szűnt meg a kapcso-
latom, jelenleg is folyik több cikkem szerkesztése, amelyek meg fognak jelenni a felületen. Az iskolám idei 
kulturális napjának programjába bekerült az első kis színdarabom is.
Az, hogy le merem írni a történeteket és gondolatokat, amelyek foglalkoztatnak, a családomnak is nagyban kö-
szönhető. A családtagjaim az első olvasóim, kritikusaim, és sokszor jobban bíznak abban, amit írok, mint én.
Több mindent tervezek most is: novellák, regények, forgatókönyvek és drámák is várnak a megvalósításra.
A jövőmet filmes vagy színházi környezetben képzelem el.”

Kedves Zsani! Kívánjuk, hogy minden terved teljesüljön és egyszer egy nagy színpadon a Te darabo-
dat láthassuk!

Papucs

A fekete nyuszis papucs halkan topogott a járókövön, majd ahogy a gazdája türelme fogyott, az ezt követő 
hang is egyre gyorsabbá és hangosabbá vált. Anya pirosra lakkozott körmei közt ott volt a bizonyíték: a tö-
rött pohár legnagyobb darabja, a talp, a maga cakkozott, éles, hegycsúcs–vonulatra emlékeztető szélével.
Pipi és Hugi egymásra pislogtak, csupasz lábukat szégyenlősen húzták a hideg kövön. Leverték volna, 
ahogy átszáguldottak a konyhán, át a nappaliba, onnan anyáék hálószobájába, ahol Hugi végre elkapta 
Pipit, és össze–vissza csiklandozta? Arra emlékeztek, hogy a konyhapult szélén állt, de nem hallottak sem-
milyen csörömpölést, ami megállította volna őket, és rájuk bizonyította volna a bűntettet. Hugi most nagy 
szemeket meresztett, csillogóakat, mint két villanykörte, Pipi pedig csak a topogó nyuszis lábbeliket figyelte.
Anyu törte meg a csendet:
– Melyikőtök lökte le?
Pipi halkan szuszogni kezdett, szemei még jobban kitágultak, de egyikőjük sem mozdult. Nem akarták el-
vállalni azt, amit nem ők tettek.
A vörösre rúzsozott ajkak közül új kérdés tört fel:
– Miért nem meritek bevallani?
Pipi erre már tudta, mit feleljen, szeretett is volna válaszolni, de nem mert megszólalni. Ha megteszi, 
anyunak csak egy hang kell, egy icipici szó icipici első szótagja, és olyan hangerővel kezdi el ismertetni 
a vádakat és a kapható büntetéseket, hogy egy rendőrautó is megijedne tőle. Attól Hugi sírva fakadna, és 
attól anyu még idegesebb lenne.
Anyu újra megszólalt, félig sminkelt szemeiben düh és vád csillant.
– Ha nem mondjátok meg, hogy ki lökte le, akkor lehet, hogy apu megint el fog költözni egy időre. Ezt 
akarjátok? – Hugi sírni kezdett, Pipi pedig a saját lábát vizsgálta inkább. – Miért nem akartok jó gyerekek 
lenni? Azt akarjátok, hogy apu megint elmenjen?
Jól emlékeztek arra, amikor apu elment. Azt mondta, hogy örökre elmegy, de ritkán azért még fognak találkoz-
ni. Anyu sokat sírt, és akkor még nem volt meg a nyuszis papucs, a vörös körmök, a rúzs. Akkor még a sima 
anyu volt, aki nem ken magára semmit, aki minden reggel mosolyogva ébreszti őket, aki sokszor süt sütit.
De apu elment, aztán sokára, nagyon sokára visszajött. Pipi megjegyezte, hogy egy karácsony és Hugi egy 
születésnapja is elment úgy, hogy apu nem lakott otthon. Aztán egyszer csak visszajött, és megint ott élt, 
velük. Anyu szerzett magának papucsot, és más színű lett a haja. Vett sminket, és próbált sokat nevetni, de 
reggelente már nem mosolygott, amikor ébresztette őket, és nem sütött többé sütit.
Sokáig nem mondták meg, hogy miért ment el apu, azt sem, hogy miért jött vissza. Aztán anyu azt mondta, 
hogy miattuk ment el, mert nem voltak elég jó gyerekek apunak, neki jobbak kellettek.
De megint ott volt, és minden újra olyan lehetett volna, mosollyal meg sütivel, ha anyu nem lett volna ilyen.
Mindig volt valami, amiért büntetést kaptak: nem csukták be a szobájuk ajtaját, nem takarították le rende-
sen a cipőjüket, nem ettek meg minden szem borsót, vagy túl korán keltek fel.
Most anyu, amiért nem kapott választ, hangosabb és hisztérikusabb lett:
– Azt akarjátok, hogy apu elmenjen? Itt hagyjon minket egyedül? Hm? Ezt akarjátok?!
 Hugiból kitört a hangos zokogás, de Pipi csak állt leszegett fejjel, és nem akart megszólalni.
– Nézz rám, ha hozzád beszélek! – jött a rúzsos parancs. – És válaszoljatok! Miért nem tudtok jó gyerekek 
lenni? Te meg ne sírj már! Mondtam valamit, amin sírni kéne?
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Hugi Pipire pillantott, de nem tudta visszatartani a könnyeit. Pipi felemelte az állát, és anyu vérrúzsos 
ajkait nézte.
Mondani akarta, hogy jó gyerekek vagyunk, mondani, hogy nem tettünk semmit, hogy más verte le a poha-
rat, hogy nem akarjuk, hogy apu elmenjen megint.
Hogy nem tetszik neki anyu körme. Hogy a nyuszis papucsok el fognak kopni, ha mindig így topog bennük. 
De nem mondta, mert nem mondhatta.
Megköszörülte a torkát, ráharapott a nyelvére, hogy ne kezdjen el sírni, és csak annyit mondott:
– Véletlen volt.

/Csáki Zsanett/

Újszilvási Falunap és Amatőr Fogathajtó verseny

Egy évet szervezzük, van számos vendégsereg, jó 
hangulat, hajnalig tartó buli. Mi az? 
Nem, nem esküvő... Falunap!
Tulajdonképpen maga a szervezés, a lezajlott fa-
lunaptól a következő évi falunapig tart, de látható 
jegyei a plakátozással kezdődnek. Nálunk sem tör-
ténik ez másként, aztán a rendezvény hetében az Ön-
kormányzat dolgozói felállítják a sátrakat, vagy két 
napig hordják a helyszínre a kellékeket, kijelölésre 
kerülnek a vásárosok, sergősök helyei, a színpad is 
megérkezik… szombaton reggel pedig kezdetét ve-
heti a dinom-dánom.
Augusztus 11-én, szombat kora reggel már nagy 
volt a nyüzsgés a Fesztiváltéren, mindenki készült 
a maga versenyére. Baráti társaságok, cégek, civil 
szervezetek tagjai szorgoskodtak és rakták az üstbe 

az ebéd hozzávalóit, a focisták megkezdték barátsá-
gos mérkőzéseiket, közben az önkormányzati VIP 
sátrának sütis hűtőjében is gyülekeztek a lakosok ál-
tal készített finomságok.
 
9.00-tól a lódobogások is megszaporodtak, elindult 
a fogathajtás a Napelempark melletti területen.
10.00-tól az Újszilvási Baráti Íjász Kör jóvoltából, 
egy különleges sporttal is megismerkedhetett kicsi 
és nagy egyaránt, és bár az íjászat nem olyan egy-
szerű, mint amilyennek látszik, azért mindenképp 
érdemes kipróbálni.
A délelőtt gyorsan „elszaladt”, a zsűri tagjai készí-
tették evőeszközeiket, és belefogtak a munkába. 
Nem volt könnyű dolguk, 13 féle egytálételt és 11 
fajta süteményt kóstolhattak. Ezúton is köszönjük 
a zsűrizésben való részvételét Bíró Istvánnak, Fedde 
Meijerinknek, Kiss Pálnak és Penczi Ildikó jegyző 
asszonynak. Külön köszönet Jansik Józsefnek, aki 
még 100.000 Ft-tal támogatta a versenyek díjazását 
és ennek köszönhetően értékes ajándékokat oszthat-
tunk szét, emellett köszönjük Meleg Sándornak és 
feleségének liszt felajánlását.
Versenyhelyezések:
Főzőverseny I. hely: Edit és Eszter, 
          töltött káposztájával  
Süteménysütő verseny I. hely: Perjési Józsefné, 
                                     rácsos szilvalekvárosával

Fociverseny  I. hely: Lőrinczi Fatányéros
  Legjobb góllövő: Vasas Richárd
Legjobb kapus: Hajnovics Zoltán
Köszönet Gál Lászlónak a meccsek levezetését.

 
Az eredmények kihirdetése után az újszilvási és a tá-
piógyörgyei önkéntes tűzoltók egy rögtönzött bemu-
tatót tartottak. Kívánjuk, hogy ne legyen rájuk szük-
ség, de, ha igen, biztonságban lehetünk.
Helyi fellépőink, a Rozmaring Nyugdíjas Klub és 
a Dalma Dance Klub SE táncosai is színesítették 
a napunkat, szlovák testvértelepülésünk Slivnican 
elnevezésű együttese pedig igazi élő muzsikával 
szolgált a közönségnek.
Idén sem maradhatott el a gyönyörű fogatok karusszel 
bemutatója, ami bebizonyította, hogy még mindig léleg-
zetelállító látvány ennyi paripa összehangolt mozgása.
 

Először járt nálunk a Holdonmacska gyermekzene-
kar, akik a nagy meleg ellenére meg tudták mozgatni 
a gyerkőcöket és egy vidám műsorral szórakoztattak 
bennünket.

A délutáni sztárvendégek sorát Baby Gabi és Bebe 
nyitotta meg, majd Kocsis Tibor és a Matyi és a He-
gedűs tették fel a koronát a rendezvényre, hiszen 
olyan fergeteges hangulatot tudtak varázsolni, hogy 
még a közönség is ropta a táncot. 

 A tűzijáték fényeit nézve mindenki megpihenhetett, 
utána pedig folytatódott a mulatozás, egészen hajnali 
fél kettőig DJ Ócsai retro zenéire.

Mindenkinek köszönjük, aki bármilyen formá-
ban támogatta a rendezvényt, a dolgozóknak, se-
gítőknek, hogy aktívan jelen voltak ennek a nap-
nak a lebonyolításában. A vállalkozásoknak, civil 
szerveződéseknek, akik kitelepültek a Falunapra, 
a versenyzőknek, akik érdemesnek tartották, és 
beneveztek. Minden résztvevőnek, aki jelen volt. 
Köszönjük, hogy eljöttek, reméljük jól szórakoz-
tak, jövőre folytatása következik!

Községi Önkormányzat
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Államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret ünnepeltük

Augusztus 20. különleges jelentőségű ünnep. Egyik 
legrégibb nemzeti és egyházi ünnepünk, államalapí-
tásunk ünnepe, az államalapító Szent István király 
ünnepe, az új kenyér ünnepe.
Az államalapítás ünnepére elfogadta meghívásunkat 
és ünnepi beszédet mondott Földi László országgyű-
lési képviselőnk. Műsorunkban közreműködtek az 
általános iskola tanulói, Szabó Ádám és Szabó Sza-
bolcs, valamint a Rozmaring Nyugdíjas Klub tagjai.
 

A rendezvényen idén is díjazta Önkormányzatunk 
a település legszebb konyhakertjeit, valamint 2018-
ban újabb 6 ingatlan tulajdonosa érdemelte ki a Tisz-
ta Udvar Rendes Ház elismerést. 

LEGSZEBB KONYHAKERT DÍJAZOTTAK:
- MEGGYES JULIANNA
- KÖKÉNYESI MIKLÓS ÉS KÖKÉNYESI 
   MIKLÓSNÉ

2018-BEN TISZTA UDVAR RENDES HÁZ CÍ-
MET NYERT:
- BODA LÁSZLÓ ÉS BODA LÁSZLÓNÉ
- KOVÁCS MIHÁLY ÉS KOVÁCS MIHÁLYNÉ
- MÉRTEN JÓZSEF ÉS MÉRTEN JÓZSEFNÉ
- TÓTH ISTVÁN ÉS PALÁSTI ILDIKÓ
- VARGA ANDRÁS ÉS VARGA ANDRÁSNÉ
- VARGA FERENC
Ezúton is köszönjük, mind a legszebb konyhaker-
tek, mind a Tiszta Udvar Rendes Ház díjazottjainak 
házukba, kertjükbe, az előttük lévő közterületekbe 

fektetett áldozatos munkájukat, fáradozásaikat. Még 
egyszer gratulálunk Nekik!
A MAGYAROK KENYERE PROGRAM keretein 
belül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest Me-
gyei és Fővárosi Szervezetével közösen ünnepeltük 
az új kenyeret is, amit a vidéki ember az aratás utá-
ni első, friss búzából sütve nemzeti színű szalaggal 
köt át. Velkei József a NAK Pest Megyei és Fővárosi 
Szervezetének elnöke beszédében röviden ismertette 
a program célját és ezúton is köszönte az újszilvási 
gazdák közreműködését. Nagy József-Mihály ke-
nyéráldását követően pedig a jelenlévők is megízlel-
hették az új kenyeret.
 

Mindezek után az iskola belső udvarán ünnepélyes 
keretek között került átadásra az általános iskola 
energetikai korszerűsítésének projektje, ezt követő-
en pedig Polgármester Úr iránymutatásával lehető-
ség volt megnézni az épülő uszodát is. 
 

   Községi Önkormányzat

Pest Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás a nagykátai Tápiófeszten

2018. szeptember 8-9-én, Nagykáta adott otthont 
az I. Pest Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításnak, 
a Tápiófeszt nevet viselő, a térség hagyományait, 
gasztronómiai és kulturális értékeit bemutató feszti-
vál keretein belül.

A helyi közfoglalkoztatás színe-javát felvonultató 
eseményen 17 pest megyei település mutatta be tevé-
kenységét, a programokban dolgozó közfoglalkozta-
tottak keze munkáját.
 
A rendezvényen mi is prezentáltuk az Önkormányzat 
közfoglalkoztatottjai által termelt zöldségeket, gyü-
mölcsöket, fűszerpaprikánkat, valamint térkőgyártá-
sunkból is vittünk pár mintát és képekkel illusztrál-
tuk az állattenyésztésben elért eredményeinket.

Községi Önkormányzat

Hangolódjunk a közelgő ünnepekre…

Idén is megrendezésre kerül községi 
KARÁCSONYI VÁSÁRUNK, melyet DECEMBER 8-ÁN, 

szombaton a szokásos helyszínen, a Polgármesteri Hivatal és 
a Faluháza közötti téren tartunk meg.

Sok szeretettel várunk mindenkit!
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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 

Zöld hulladék zsák értékesítés: 
Hétfő, Kedd, Szerda: 9.00-11.00, 14.00-16.00

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 Tóthné Szabó Hajnalka 
Járási ügysegéd: /14 mellék Kökényesi Gábor 
Munkaügy: /15 mellék Siska Éva 
Adóügy: /18 mellék Mészáros Annamária 
Anyakönyvezés:  /18 mellék Smányi Nikoletta
Újszilvás Kommunális Szolgáltató Kft - műszaki csoport:  
 /16 mellék Miskolczi Lóránt 06 30/ 598-2512 
Pályázatkezelés:  
 /16 mellék Tóthné Vágó Helga
Ügyfélszolgálati Iroda (Szociális ügyek): 
 /16 mellék Kenderes Józsefné
Öregek Napközi Otthona:/20 mellék 
Általános Iskola: /21 mellék illetve 06-53/387-019 
Védőnői Szolgálat: /28 mellék
ÁMK Kerekerdő Óvoda: 
2768 Újszilvás, Szent István u. 2.
Teleon: 06 53/786-025

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:
eMagyarország Pont
2768 Újszilvás, Szent István u. 4. 
Faluháza, Telefon: 06 53 / 387-001 /17 mellék  
Magó Eszter 
Nyitva tartás: Hétfőtől - péntekig: 09:00- 16:00 

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermek-

jóléti 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, Tóth Péter és Vágány 
László látják el.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 
Falugazdász Iroda
Tugyi Kálmán
Tel.: 06 70/507-4684 
Ügyfélfogadás minden szerdán 8.30-tól 12.00-ig a 
Polgármesteri Hivatalban.
Állatorvos: 
Hétvégi (péntek délutántól) és ünnepi (ünnepet megelőző 
nap délutánjától) állatorvosi ügyelet a Polgármesteri Hivatal 
kapujára van kifüggesztve.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
Ügyfélszolgálati iroda: 2766 Tápiószele, Jókai utca 1. 
1. emelet
www.trvzrt.hu illetve www.vizcenter.hu/trv
MOBIL applikáció: Vízcenter
Call Center: +36 (80) 205-157
Központi ügyfélszolgálatunk: ugyfelszolgalat.szol-
nok@trvzrt.hu

Hibabejelentő:
Józsa István: 06 70 / 902-6082
Banai László: 06 30 / 401-8111

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:

Háziorvos:
Dr. Ipolyi-Topál Gitta

Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66. (Fsz. 2)
Telefon: 06 53/ 786-374, 06 30/ 941-3869
E-mail: haziorvos@ujszilvas.hu

Rendelési idő:
Hétfő: 8:00 – 11:00
Kedd: 9:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 11:00
Csütörtök: 12:00 – 15:00
Péntek: 8:00 – 11:00

Vérvétel: szerdai napokon, 7:00-tól  8:30-ig a rendelő-
ben, előzetes egyeztetést megelőzően! 

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

Ezúton hívjuk fel a Kedves Szülők és Gyermekek 
figyelmét, hogy tartós helyettesítés miatt, a rendelési 
időről naprakész információkat a http://www.dralt-
sachrita.hu/ weboldalon és a rendelő ajtajára kifüg-
gesztve találhatnak!

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

Fogorvosi rendelő.

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

Bejelentkezés: 06 30/ 470-4561 
Sürgősségi (időpont nélküli betegellátás, fájós fog ese-
tén) kizárólag a rendelés első felében!

Sürgősségi rendelés: 
Hétfő:   12:00 - 15:00 
Szerda:  12:00 - 15:00 
Csütörtök:  8:00 - 11:00

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! 
Minden hó negyedik szerdáján!

Védőnő és terhes-tanácsadás: 
Kengyelné Agócs Marianna 
Telefon: 06 70/ 324-3388   06 53/ 387-001 /28 mellék

Rendelés:
Hétfő 8:00-10:00 Terhestanácsadás
Kedd:  9:00 -11:00 Csecsemő 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
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GYÁSZ-KÖSZÖNET

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

 LÉVAI SÁNDOR 

temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek és 

mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

GYÁSZ-KÖSZÖNET

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

 BUGYI KÁROLYNÉ 

temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek 

és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Két kezét a munka megtörte,
az élet minden vihara gyötörte,
de Ő soha nem panaszkodott,

csak kedvesen mosolygott.

Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendben és szerényen.

Drága lelked nyugodjon békében.”

Édesanyám, Bencsik Mária 4. évfordulója, 
és édesapám, Kenderes István 

10. évfordulója emlékére
 

Soha el nem múló szeretettel emlékezik rájuk 
legkisebb lányuk, Krisztina, férje Zoltán 
és gyermekeik, Zoltán, Zsolt és Krisztián.

Köszönet mindazoknak, akik 
a szívükben őrzik még 

„Marika néni és Pista bácsi” emlékét.

Szeretett szüleim, ha rátok gondolunk, 
még a csillagok is fényesebben ragyognak.

Selyemvirág koszorúk, 
sírcsokrok, gyertyás 

és mécses díszek 
nagy választékban 

kaphatóak 

800 Ft-tól

Állandó 70-100 db-os 
készletből lehet választani.

Bajárné Bezzeg Krisztina
2768 Újszilvás, Alkotmány u. 1.

06 30/ 9050-214
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Tápió Tüzép, Tápiógyörgye Táncsics 62.
Téli tüzelő árak:

CSEH diószén: 5600,-Ft/q, kalodás tűzifa (1,7m3): 41000,-Ft 
Szén választékunk folyamatosan változik, érdeklődjön telefonon!

PORFIX (YTONG) árak: 5cm:310,-Ft, 7,5cm:380,-Ft, 10cm:400,-Ft, 15cm:640,-Ft
30NF falazótégla: 375,-Ft, raklapos mennyiségnél kedvezmény!

Műgyantás nemesvakolat helyben keverve: 7000,-Ft/vödör (10m2)

SZINEZZE VELÜNK HÁZÁT!

Betonoszlop pénztárcabarát áron: 1400,-Ft/db, betonáru, járdalap, térkő, Sóder 6500,-Ft/m3        
Térháló, Drótháló, szeg, csavar, tiplik.  Purhab, micropol,1800ft/l   zsákos beton:1150,-Ft,                      

0-10-es fehér beltéri glett: 2540,-Ft,   6-30-as glett 1800,-Ft, kültéri glett:2200,-Ft
Csemperagasztó: 1050,-Ft, Bel-és kültéri festék, alapozók, tapadóhíd, folyékony fólia.

Kerti murva, beton kerti szegély 1m-es: 700,-Ft,
Minőségi műkő kémény fedlapok már 4700,-Ft-tól,
Temetőkő, sóder, homok minden mennyiségben!

Fuvarozás, bontás, sitt kihordás, darus és billenős autóval bérmunka.
www.tapiotravel.hu

Telefon:
06-20/613-2093, 06-20/557-1674


