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Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 
kedves olvasókat!

Pályázatainkról, fejlesztéseinkről, önkormányzati 
döntéseinkről szeretném első kézből tájékoztatni 
Önöket. 

Az előző újság hasábjain tájékoztattuk a tisztelt la-
kosságot, hogy megindul a járdaépítési program, és 
a közfoglalkoztatási program keretén belül gyár-
tott viakolorokat gyalogjárda formájában kezdjük 
beépíteni. Ez a folyamat elindult és a gyalogjárda 
első szakasza ezen újság megjelenésekor le is zárul. 
Az első szakasz az általános iskolától a Mátyás 
király utcáig tart. Ennek a járdaépítésnek nagyon 
fontos eleme, hogy elsődlegesen az általános iskolá-
ba közlekedő és az újföldi rész lakosságából kitevő 
gyermekek biztonsága legyen első helyen, hiszen 
Ők át kell, hogy keljenek az Alkotmány úton és ezt 
a gyalogátkelőhelyen megtehetik, majd az iskolával 
szemközti oldalon biztonságosan tudnak közlekedni 
a Mátyás Király utca és a Széchenyi István utca irá-
nyába. A következő szakasza a járdaépítésnek foly-
tatódik tovább az orvosi rendelő irányába, amellyel 
el fogunk jutni a piactérig, a piactérnél pedig egy 
újabb gyalogátkelőhelyet fogunk létesíteni, mely-
nek az engedélyeztetése folyamatban van. 

Örömmel tájékoztathatom Önöket arról is, hogy a Vidék-
fejlesztési Programból elnyert 4 útnak, azaz az Iskola utca, 
az Arany János utca, a Babits utca, és a Dózsa György utca 
és Kertész utca összekötő útja szilárd burkolattal történő el-
látása projekt közbeszerzési eljárása augusztus végére lezá-
rul, s előreláthatóan szeptember hónap második felétől 
megindul az említett utak kivitelezése.

Örömmel tájékoztatom Önöket arról is, hogy a Vi-
dékfejlesztési Programból Önkormányzatunk 
újabb pályázatot nyert, nevezetesen a piactéri 
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épület felújítására, bővítésére, energetikai fej-
lesztésére. A támogatás elnyerésére vonatkozóan 
megérkezett július közepén a tájékoztató határozat. 
Ennek keretén belül, gyakorlatilag a főutcán lévő 
önkormányzati objektum is széppé fog válni, hiszen 
nem csak szigetelést, új nyílászárókat, előtetőt, bő-
vítést, de gépészeti teljes felújítást is jelent, mind-
amellett pedig még komfortosabbá szeretnénk tenni 
a piaci árusok és a vevők számára a piac használatát. 
Ez a beruházás várhatóan csak jövő év tavaszától 
kezdődik meg. 

Nagy erőkkel folyik az uszoda építése, és minden-
kit arra szeretnék felhívni, akit érdekel, hogy az au-
gusztus 20-i ünnepségen, amelyet a napján fogunk 
ünnepelni, az ünnepséget követően a lakosság szá-
mára is betekintést nyújtunk az épülő uszoda te-
rületére. Én mindenkit hívok arra, hogy nézze meg, 
hogy lassan két éve milyen értéket teremtettünk már, 
s mi várható, hogy mi lesz ebből az objektumból, 
hiszen ez egy igazi mikrotérségi uszodakomplexum 
lesz. Kérek tisztelettel mindenkit, akit érdekel, most 
lehetőség lesz arra, hogy megnézze, milyen nagy 
értéket teremt az Önkormányzat, hogy jobb legyen 
a településen élőknek, a gyermekeinknek és hogy 
minden újszilvási ember megtanulhasson úszni, és 
különösen minden gyermek megtanuljon úszni. Ne 
hagyják ki a lehetőséget! 

Önkormányzatunk TAO támogatást nyert a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetségtől, az általános iskola 
tornatermének elhasználódott parkettájának fel-
csiszolására, háromrétegű lakkozására és a rajta 
lévő szalagok, pályák felragasztására, felhelye-
zésére. Nagyon-nagyon fontos, hiszen már el volt 
kopva, és hogy ne rongálódjon tovább, és hogy az 
állaga megtartsa a minőséget nagyon fontos beruhá-
zási részt tudtunk ezzel elnyerni. Így azt gondolom 
az általános iskola a Református Egyház és az Ön-
kormányzat együttműködésében egy újszerű objek-
tumot adhat a gyermekek számára és komfortosan 
folyhat benne a nevelés és oktatás. Megint gazda-
gabbak lettünk egy ilyen pozitívummal. 

Időközben arról is szeretném tájékoztatni ily módon 
is a Tisztelt Lakosságot, hogy a Telekom hálózat-
fejlesztést végez a településen, és ahogyan jeleztük 
is a honlapon, ennek a fejlesztésnek az eredménye-
ként egy magasabb színvonalú kábeltévé és internet 
szolgáltatást tud majd biztosítani a Telekom. A tele-
pülés számára nagyon fontos egy ilyen beruházás, 
hiszen nagyon sokan használják, mind a kábeltévét, 
mind az internetet, ezzel egy magasabb színvona-
lú választási lehetőség lesz, például az UPC-vel 
szemben. Tehát ajánlom figyelmükbe, hogy amikor 
majd elkészül a rendszer, tekintsék meg, hogy me-
lyik csatorna, milyen szolgáltatásokat nyújt, mennyi 
pénzért, és válasszák a legjobbat és a legolcsóbbat. 

Azoknak is felhívom tisztelettel a figyelmét, akik a 
csatornahálózatra a házilagos csatornavezetéket 
még nem oldották meg, hogy be lehet jelenteni, 
mind a csatornatársulatnál, mind az Önkormányzat-
nál augusztus végéig az ingyenes bekötés lehetősé-
gét még utolsó körben. Amennyiben augusztus 31-
ig nem kerül ebben az ingyenes körben bekötésre, 
utána a lakos lesz köteles ráköttetni a csatornaháló-
zatra a saját házilagos csatorna szakaszát. Azonban 
minden lakos, amennyiben erről számlát nyújt be 
megfelelő értékkel a csatornatársulat részére, úgy 
60.000 Ft értéket fog visszakapni a csatornatársu-
lattól, erre a házilagos csatornabekötés elvégzésére. 
Nagyon fontos, hogy megfelelő eljárással történjen 
a rákötés, s a TRV pedig vegye át ennek a rákötés-
nek a munkálatait. Ez a kifizetés feltétele, az iga-
zolást Ők adják ki a számla mellé. Kérem Önöket 
bővebb felvilágosításért forduljanak a Csatorna Tár-
sulathoz.  

Az idei esztendőben is a mezőgazdasági érték-
teremtő program keretén belül 50.000 tő cse-
megepaprikát ültetett Önkormányzatunk, mely 
nagyon szépen fejlődik, várható, hogy ebben az esz-
tendőben is nagyon jó minőségű őrölt csemegepap-
rikát tudunk értékesíteni majd. Egyrészt a lakosság 
számára, másrészt pedig piaci viszonyok között má-
sok számára is. 



4

Még egy fontos fejlesztés, apróságról, de mégis fon-
tos dologról, Önkormányzatunk a körforgalom 
füves részét kicseréltette, új gyepszőnyeget raka-
tott és teljes mértékben kitakaríttatta azt a tarackot, 
ami időközben a 10 év alatt keletkezett. Nagyon 
szükséges volt már, hiszen egy gyöngyszeme a kör-
forgalom a településünknek, nagyon fontos, hogy 
karbantartsuk, hogy szép legyen, hogy mindannyian 
tudjunk benne gyönyörködni, s az ide látogatók, te-
lepülésen áthaladók is értékeljék a térség legszebb 
körforgalmát! 

A Képviselő-testületünk delegációja Slivnik test-
vértelepülésünkön járt július 01-jén, Falunapju-
kon. Vittünk egy programot, Lévai Enikő és tánctár-
sulata 4 főben egy színvonalas programmal állt elő 
és szórakoztatta a slivnik-i lakosságot. Külön köszö-
net a színvonalas előadásért Enikőéknek! A slivnik-i 
polgármester kérésére és meghívására érkeztünk, és 
az ottani testület ellátásában volt a Képviselő-testü-
leti delegáció. Fontos volt, hogy mi is elmenjünk, 

tartsuk a kapcsolatot Velük, hiszen ragaszkodóak 
településünk irányában és egyébként mindig az eu-
rópai helyzetet általában, valamint a szlovákiai és a 
magyar viszonyokat, a két település közötti lehet-
séges együttműködés lehetőségeit beszéljük át, ta-
pasztalatcserét folytatunk, tehát mindenképpen egy 
eredményes kapcsolat látszik a slivnik-i testvértele-
pülési kapcsolatból. 

Mindenkit hívunk és szeretettel várunk az au-
gusztus 11-én megtartandó Falunapunkra! Jó 
műsorok lesznek, és jó programok, minden családot, 
minden baráti társaságot, munkahelyet hívunk és vá-
runk, hogy főzzünk együtt, nézzük meg a lovak és 
hajtóik versenyét, nézzük a programjainkat együtt, 
érezzük jól magunkat. Jöjjenek el minél többen! 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradok tisz-
telettel: 
                                                                                            

dr. Petrányi Csaba

BÚCSÚ 

2018 április 28-án, fájó szívvel búcsúztattuk egykori háziorvo-
sunkat, Dr. Egressy Gábort a Szolnok Belvárosi Római Katoli-
kus Templomban. A Doktor Úr hosszú időn keresztül dolgozott, 
és szolgált településünkön, pontosan 1992. február 1-én került 
Újszilvásra. Munkája során az egész falu megismerte Őt, na-
gyon sokan szerették és tisztelték, szaktudását elismerték. Sú-
lyos betegsége mellett is lelkiismeretesen és felelősséggel látta 
el a betegeit, nem csak a rendelőben, de az otthonaikban is. Mi 
mindezt a sok jót köszönjük és kívánjuk, hogy adjon az Isten 
Neki nyugalmat, békességet.

     dr. Petrányi Csaba

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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A DIÁKOK FELKÉSZÍTÉSÉVEL FOLYTATÓDIK AZ ENERGIA@

ISKOLA PROJEKT 

Az Európai Unió „ENERGIA@ISKOLA” 
(ENERGY@SCHOOL) projekt az utolsó évé-
hez érkezik. Ebben a szakaszban a diákoké lesz 
a főszerep. Az újszilvási és a tápiószőlősi iskolá-
sok JUNIOR ENERGIA ŐR funkcióban segítik 
a munkát.

A projekt utolsó időszakában jelentős feladatokat 
kapnak a segítő tanárok, mint Szenior Energia Őrök 
(SEG – Senior Energy Guardians) és mellettük a 
diákok is, mint Junior Energia Őrök (JEG – Junior 
Energy Guargians), akik számára több elemből álló, 
megújuló energiaforrásokkal, energiahatékonyság-
gal foglalkozó elméleti és gyakorlati elemeket tar-
talmazó felkészítési program kezdődik a külső szak-
értők bevonásával. 

Mindenkinek vannak ismeretei arról, hogy energia-
forrásaink egy része előbb-utóbb kimerülhet ezért 
fontos, hogy takarékoskodjunk energiakészleteink-
kel, energiatudatos módon éljünk és lehetőségeink 
függvényében minél nagyobb mértékben használ-
junk megújuló energiaforrásokat. A tápiószőlősi és 
újszilvási iskolásoknak és a segítő pedagógusoknak 

külön felkészítés indult ezen ismeretek elmélyítésé-
re, amelynek első eseménye június 14-én, csütörtö-
kön a szünidő megkezdése előtt Újszilváson, a Fa-
luházán került megrendezésre. 
 

A képzési program első alkalmával a résztvevők 
megismerkedhettek az újszilvási és a tápiószőlő-
si iskolába telepített okos mérőberendezésekkel 
(SMART METER), valamint az energia fogyasztás 
méréséhez, az energiatakarékossághoz kapcsolódó 
néhány kísérletet is elvégezhettek. A beépített mé-
rőberendezések ősztől segítik az iskolában dolgozó-
kat és a diákokat minden nap az iskolai energiafo-
gyasztás megfigyelésében, és ösztönözik őket arra 
is, hogy energiát takarítsanak meg iskolájukban. A 
projekt segítségével remélhetőleg jó példával szol-
gálhatnak akár a saját otthonaikban történő energia-
megtakarításra is.

A mérőberendezések a projektbe kapcsolódó isko-
lában egységesen, összehasonlítható módon fognak 
adatokat szolgáltatni az iskolák aktuális energiafo-
gyasztásról, láthatóvá téve az energiahatékonyságot 
növelő beruházások és az energiatudatos viselkedés 
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kedvező hatásait. Az ENERGIA@ISKOLA projekt 
keretében egy mintaberuházás (Pilot Project) épül, 
amelynek terve elkészült, kivitelezése és létrehozá-
sa aktív szakaszához érkezett. Az újszilvási iskola 
egyik tantermében, még ebben az évben kialakításra 
kerül egy interaktív bemutatóközpont, amely a meg-
újuló energiaforrások (nap, szél, geotermikus ener-
gia) hasznosítását működő makettek segítségével 
fogja bemutatni.
 

A következő időszakban az önkormányzat és a 
szakmai munkacsoport a helyi segítő pedagógusok 

és most már a diákok együttműködve tovább foly-
tatják a gyerekek körében szervezett ismeretterjesz-
tő, tájékoztató kampányt, amellyel helyi szinten, el-
sősorban a fiatal generáció körében népszerűsítik a 
megújuló energiaforrások hasznosítását és az ener-
giatudatos gondolkodást. A kampány keretében Tá-
piószőlősön és Újszilváson a gyerekek hamarosan 
további érdekes eseményeken vehetnek részt. 

Az ENERGIA@ISKOLA projekt következő, nem-
zetközi találkozója Németországban, Stuttgartban 
kerül megrendezésre 2018. november 12. és 14. kö-
zött, amelyre az újszilvási önkormányzat delegáci-
ója is kiutazik.

További információk az ENERGIA@ISKO-
LA  projektről:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/
ENERGYATSCHOOL.html 
http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/?q=interreg-pro-
jekt 
https://www.facebook.com/EnergyatSchool/?notif_
t=page_user_activity&noti...

Rangos elismerés Dr. Altsach Rita gyermekorvosunknak

„Május 17-én, csütörtökön ünnepélyes keretek kö-
zött adták át Budapesten a Magyar Tudományos 
Akadémia Krúdy-termében „Az év családorvosa a 
Kárpát-medencében” című pályázat díjait, ahová 
én is meghívást kaptam.

Nagy örömömmel fogadtam már az ajánlást is, me-
lyet ezúton is köszönök dr. Póta Györgynek a HGYE 
elnökének, dr. Kádár Ferencnek, dr. Petrányi Csa-
bának  és természetesen  a praxisomba tartozó ösz-
szes pácienseimnek.

/ Csoportkép az MTA Krúdy termében (Fotó: Szinek 
János/Felvidék.ma) /



7

Hatalmas megtiszteltetés ez számomra, hogy ilyen 
elismerésben részesültem. Azért, hogy ezt a díjat a 
kezemben tarthassam, köszönet illeti Nyíri Nikolet-
tát,  Kengyelné Agócs Mariannát és Győrné Balogh 
Máriát is,  hiszen nap, mint nap együtt dolgozunk 
és segítjük egymás munkáját. Ugyanígy köszönöm a 
támogatást  a Heim Pál Gyermekkórházban, a Ceg-
lédi Toldy Ferenc Kórházban, és a környékbeli házi 
gyermekorvosi praxisokban dolgozó  kollégáimnak 
is.
Úgy gondolom, hogy ez díj mutatja, hogy van jövő 
a Házi Gyermekorvoslásban, amely a  betegellá-
tás alappillére. Továbbra is igyekszem megfelelni a 
munkámmal szemben támasztott követelményeknek, 
hiszen a folyamatos kihívások folyamatos fejlődést 
igényelnek. Ennek az elismerésnek számomra még 
az is az üzenete, hogy szükség van az alapellátás 
ezen formájára a házi gyermekorvosokra.
Azt kívánom minden kollégámnak, hogy részesül-
jenek hasonló elismerésben, kimondhatatlan jó ér-
zés látni és érezni, hogy nem vagyunk „egyedül”, a 
szakma elismeri a munkánkat és egyenrangú part-

nerként tekint ránk. Gratulálok a többi díjazottnak 
is és köszönöm ajánlóimnak, hogy lehetővé tették 
számomra, hogy kezemben tarthassam ezt a szak-
mai elismerést.”

Dr. Altsach Rita

Önkormányzatunk, a Polgármesteri Hivatal, és 
az újszilvási Lakosság nevében ezúton is gratulá-
lunk, Dr. Altsach Rita gyermekorvosunknak, aki 
a zsűri döntése alapján elnyerte az „ÉV CSALÁ-
DORVOSA” a Kárpát-medencében címet és ez-
zel bekerült az idei legjobb 10 közé.
Emellett még mindig szurkolhatunk a Doktornő-
nek, hiszen a zsűri döntése után, a 2018. május 
20. és június 2. között leadott szavazatok szerinti 
legmagasabb pontszámot elérő hazai és határon 
túli történet főszereplője nyeri meg  „Az év pra-
xisa a Kárpát-medencében” pályázatot, melynek 
díjátadó gáláját 2018. szeptember 3-án, a buda-
pesti Vigadóban rendezik meg.

Községi Önkormányzat

Főzni, sütni, focizni és szórakozni hívjuk a Falu Lakosságát!

Kedves Újszilvási Lakosok!

Hagyományainkhoz híven, idén is augusztus-
ban kerül megrendezésre az újszilvási Falunap, 
Amatőr Fogathajtó versenyünkkel összevonva, a 
Fesztiváltéren. 

A falunap szervezői egy baráti főzőversenyre, süte-
ménysütő versenyre és egy kis futballozásra hívják 
a településen lévő közösségeket, vállalkozásokat, 
egyesületeket, klubokat, baráti társaságokat.

Ezúton szeretnénk biztatni, bátorítani, felkérni 
Önöket, hogy vegyenek részt augusztus 11-én, 
Falunapunkon, nevezzenek főző-, süteménysütő 
versenyünkre, kispályás focinkra, ahol értékes 
nyeremények kerülnek kiosztásra. Itt megragadva 
az alkalmat, ezúton is szeretnénk hálásan megkö-

szönni Jansik Józsefnek, hogy egy nagyobb összeg-
gel támogatta a díjak megvásárlását.
A versenyekre nevezni a falunap helyszínén 8.00-tól 
12.00-ig lehetséges vagy előzetesen telefonon a 53/ 
387-001 /17 melléken (Magó Eszter). 
A főzőversenyre nevezni lehet bármely féle leves-
sel, pörkölttel és egyéb kategóriával. A sütemé-
nyekből még mindig a szilvát tartalmazó alkotáso-
kat várjuk.
A nevezendő alkotásokból egy tányérra valót kell 
a zsűri részére 12.30-ig leadni. Az eredményhirde-
tés várhatóan 14.00-kor fog megtörténni a kulturális 
műsorok kezdete előtt.

Kérjük, hogy látogassanak ki minél többen Fa-
lunapunkra, s töltsünk együtt egy tartalmas, jó-
kedvvel teli napot.

A szervezők
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HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Pácienseink!

Telefonos elérhetőségünkkel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni Önöket.
Vonalas számunk: 06 53/ 786-374, ezen a számon Kati fogadja kéréseiket rendelési idő alatt (recept, 
betegszállító, vérvételi időpont előjegyzése, stb.)
Mobilszám: 06 30/ 941-3869, rendelési időn kívül 16.00 óráig elérhető, doktornőnél csörög. Sürgős, 
hirtelen kialakult egészségromlás esetén, illetve orvosi konzultáció céljából hívható.

Megértésüket köszönjük!
Háziorvosi Szolgálat
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• A 2018/2019-es nevelési évre 24 új kisgyermek iratkozott be. Így tiszta életkorú kiscsoport indul 
ősztől.

Az új óvodásaink felvételéről a kiértesítés, valamint a csoportokba való beosztás megtörtént. A követke-
ző nevelési év csoport beosztásait az érdeklődők megtekinthetik az óvoda ajtaján.
Az új gyermekek családlátogatására 2018. augusztus 21-31. között kerül sor előzetes, telefonon történő 
egyeztetés alapján.

• Óvodánk felújítási munkálatok miatt 2018.07.29-től 2018.08.20-ig zárva tart.
  Nyitás: 2018.08.21. (kedd) reggel 6:00 órakor.
• 2018. augusztus 31-én nevelés nélküli nap miatt óvodánk csak ügyeletet tart.
• 2018/2019-es nevelési év első napja: 2018.09.03. (hétfő)
• A Mini Bölcsődei csoportba 7 új kisgyermek iratkozott be, 2018. szeptember 03-tól indul a csoport   
  élete.

Bozsik foci az óvodában

Rohanó világban élünk, és gyermekeink mozgás-
szegény életmódot folytatva nőnek fel. Pedig a 
mozgás a gyermekek alapszükséglete, ezen keresz-
tül fejlődik az egész személyiségük.
 Cél, hogy már a legkisebb korosztályt is az egész-
séges életre, a mozgás szeretetére neveljük, egy-
úttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális 
feltételeket. 
A mozgás fejlettségi szintje szoros kapcsolatban áll 
az idegrendszer érésével és az értelmi fejlődéssel. 
Emellett kihat a beszédfejlődésre, a finommozgá-
sokra (író-rajzoló mozgásokra) és a figyelem-kon-
centrációra is
A labdás gyakorlatok fejlesztik a testi- és ideg-
rendszeri funkciókat, a szem-kéz és szem-láb ko-
ordinációt, továbbá hatással vannak a térbeli tájé-
kozódás fejlesztésére és a gömbérzék fejlesztésére. 

A kisgyermekkori labdás gyakorlatok nagy hatás-
sal lehetnek a mozgások térbeli és időbeli érzéke-
lésére és pontosítására. Tökéletesen fejleszti a rit-
musérzéket, az egyensúlyérzéket, segít kialakítani 
a gyerekben a vizuális érzékelést, az irányított fi-
gyelmet, a szabálytudatot és természetesen erősíti 
a fizikai erőnlétet is.
Ezekkel nemcsak a figyelmüket és a koncentráló 
képességüket fejleszthetjük, hanem – az ebben a 
korban mindig a legfontosabbnak számító - szem-
kéz koordinációjukat is, ami az óvodai mozgásfej-
lődő foglalkozások egyik legfőbb motívuma. Hogy 
miért annyira fontos ez? Mert az élet minden terü-
letén a szem-kéz koordináció adja meg az alapvető 
élethez szükséges mozgásformák alapját. 
Szeptembertől 22 gyermekkel kezdtük a Bozsik 
foci oktatását.

Légrádiné Tóth Marianna
    intézményvezető                                                                                                     
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A gyermekek minden héten szorgalmasan jöttek. 
Az edzés hangulatát a jókedv jellemezte, ami a 
felszabadult játéknak, változatos eszközök és pá-
lyáknak volt köszönhető. Nagy kedvenc volt az 
akadálypálya és a különböző forgó-billenő játé-
kok, amik minden izmot megmozgatnak és minden 
agyterületre hatással vannak. Megtanulták, hogyha 
valaki elesik fel kell segíteni, emellett törekedtek 
a fair-play játék elsajátítására.  Erősítettük és fej-

lesztettük a testi és idegrendszeri funkciókat, a fi-
zikai erőnlétet és a pszichikai működéseket is. Az 
edzés hatással volt a gömbérzékelésre, a téri tá-
jékozódás fejlődésére. Fejlődött a nagymozgások 
összerendezettsége; a mozgások téri és időbeli ér-
zékelése és pontosítása; a feladathelyzetekhez való 
viszonyulás és az ehhez való alkalmazkodás; a rit-
musérzék; az egyensúly; a testséma kialakítása; a 
finommozgások kivitelezése. A labdajátékok által 
fejleszthető még a vizuális érzékelés, az irányított 
figyelem és a szabályok elfogadásának képessége. 

Az év során alkalom nyílt fesztiválokon részt ven-
ni, ahol a gyermekek sikerélménnyel, boldogan 
tértek haza. A fesztiválok helyszíne Tápiógyörgye, 
Tápiószele és a legutolsónak mi, itt Újszilváson, 
műfüves pályán biztosítottunk lehetőséget. A gyer-
mekek minden alkalommal kaptak oklevelet, amit 
örömmel vittek haza. 
                                                        

Szücs Szabina
                                        óvodapedagógus

Óvodai Szülői Szervezet hírei

Előző Krónikás megjelenése óta nem sok teendője 
volt a Szülői Szervezetnek.

Az óvoda szervezése által, már hagyományos-
sá vált Húsvétolásra március 29-én került sor. A 
Szülői Szervezet a már megszokott módon, büfé-
vel állt a résztvevők elé. A szülők által felajánlott 
süteményeknek és szörpöknek köszönhetően sike-
resnek mondhatjuk a büféből befolyt bevételt!  Az 
óvodában megrendezésre került programok után, a 
Tájháznál tojás keresés és kemencében sült langal-
ló elfogyasztása zárta a napot. A langalló elkészí-
téséhez az alapanyagok beszerzését a Szülői Szer-
vezet vállalta, azonban az elkészítését ismételten 
Újszászi Rózsának és Kedves Segítőinek nagyon 

szépen köszönjük és kívánjuk, hogy még sok ilyen 
finom kenyérlángosban részesülhessünk! Továbbá 
még nagy köszönettel tartozunk a kenyérlángos 
alapanyagához nagyban hozzájáruló Szilváshús 
Kft-nek. 

Május utolsó szombatja Gyermeknap. Az iskolai 
Szülői Szervezettel közösen, az ingyenes szörp 
osztásban vettük ki részünket. 

Az elköszönő ballagóktól a héliumos lufi finan-
szírozásával járult hozzá Szervezetünk és ezúton 
kívánunk nagyon sok sikert minden kis elballagó 
óvodásnak!
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Az Szülői Szervezet tagjait ezúttal nem érinti el-
köszönő ballagó, ugyanis a ballagó csoportot kép-
viselő tagok még továbbra is az óvoda közösségét 
képviselik valamilyen formában. Azonban már 
sokan tudják, tudjátok, hogy egy olyan személytől 
búcsúzik a Szülői Szervezet, aki annak ellenére, 
hogy Ő maga nem helybeli születésű, de gyermeke 
az óvodánk tagja volt, falakat megmozgatva más 
települések házainak ajtajain bekopogtatva, nagy 
szerepe volt a helyi óvoda só szobájának megépü-
lésében. Ezennel hatalmas köszönetet szeretnénk 
mondani a Szülői Szervezet Elnökének, Filipcsei 
Erikának és családjának az elmúlt években nyúj-
tott áldozatos munkájukért és nagyon sok örömet 
kívánunk Erikának és kislányának, Lucának, egy 
másik óvoda tagjaként! Mivel azt törvény nem kö-
telezi, hogy a Szülői Szervet Elnöke csak olyan 
személy lehet, akinek a gyermeke az érintett óvoda 
tagja, így Erikát megkértük az utolsó hónapot vi-
gye végig, mint vezető az esetleges formalitások 
elkerülése végett. 

Szeptembertől új elnökkel és a meglévő tagokhoz 
új társakkal nézünk a Ránk váró feladatok elé!

Az elmúlt óvodai évben személyes tapasztalatom 
lett, hogy sok szülő segíti munkánkat, mind kül-
sősként, mind óvodai szülőként, ami hiszem, hogy 
bővíthető. Az óvoda vezetőnőjével megbeszélve, 
bármi segítségre, támogatásra (itt értek pl. egy tál-
ca süteményt a büféhez) lenne szükség, a facebook 
csoportokon keresztül bejegyzést tehetünk közzé. 
Itt említeném meg a Szilveszteri bál megszervezé-
sét, ugyanis a korábbi években az iskolai szervezés 
alatt álló bál színvonalas rendezvénye igen magas-
ra tette a mércét, melyet bízunk, ha magasabbra 
nem is, de a szintet tartva sikeresen zárhatunk!      
                  
A még hátralévő nyári szünetre kívánunk jó pihe-
nést minden kis óvodásnak és családjaiknak!

Magyarné Gyimesi Irén 
Óvodai Szülői szervezeti tag 

TANÉVZÁRÓ AZ ÚJSZILVÁSI 
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Az évzáró ünnepélyen kiemelkedő teljesítményért jutalmazott tanulók

Magyar-Történelem Tanulmányi Verseny (Jansik József által támogatott verseny)
1. helyezettje: Simon Adél (7. osztály) 
2. helyezettje: Pál Renáta (8. osztály) 
3. helyezettje: Csáki Zsófia (7. osztály)

Matematika tanulmányi verseny (Újszilvási Önkormányzat által támogatott verseny)
1. helyezettje: Grünberger Márk (6. osztály)
2. helyezettje: Urbán Róbert (5. a osztály) 
3. helyezettje: Gruller Vivien (5. b osztály)
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Kitűnő tanulóink: 
1. osztály: Bolyhos Zoltán, Matalin Tamás, Tóth Kitti, Vonnák Zsombor, Zombori Zoé
2. osztály: Csák Levente, Horváth Viktor, Kispál Ádám, Labancz Levente, Ozsváth Tamás
3. osztály: Ádám Alma, Bai Sára, Földvári András, Gruller Krisztinán, Gyurinka Gréta, Karlecz Janka, 
Matalin József, Szabó Ádám, Szabó Szabolcs, Varga Zoltán
4. osztály: Oláh Mónika, Petrányi Zsófi
5. osztály: Borsos Bence, Demeter Márton, Labancz Lilla, Urbán Róbert, Varga Csaba, Dézsi Lívia, 
Gruller Vivien
7. osztály: Simon Adél
8. osztály: Oláh László

Jeles tanulóink: 
1. osztály: Ádám Katica, Fehér Roland, Oláh János, Petró Viktor, Szalóki Boglárka 
2. osztály: Fuith Hanna, Varró Dominika 
3. osztály: Bertók Sándor, Kernya Emmi, Makai Zoé 
4. osztály: Szűcs Csaba
5. osztály: Antal Izabella, Korbély Miklós, Meijerink Hanna, Dömök Jázmin, Nagy Fanni Pusztai Richárd
6. osztály: Nagy Bianka, Szabó Imre, Szarvas Boglárka, Trepák Andor   
7. osztály: Csáki Zsófia 
8. osztály: Boda Laura, Pál Renáta

Egyéb jutalmak 
HASZNÁLT SÜTŐOLAJ GYŰJTŐ VERSENY 
Antal Balázs
NAPKÖZIS MUNKA
Gruller Vivien 
Labancz Lilla

A 2017/2018. tanév versenyeredményei
A 2017/2018. tanév versenyeredményei 

 
 

Országos verseny Név Helyezés Felkészítő 
Tudásbajnokság-matematika 
1.osztály 

Matalin Tamás 
Vonnák Zsombor  
Bolyhos Zoltán 

arany fokozat Balasáné Vass Zsuzsanna 
Hugyiné Simon Anikó 

Tudásbajnokság-matematika 
1.osztály 

Ádám Katica ezüst fokozat Balasáné Vass Zsuzsanna 
Hugyiné Simon Anikó 

COOP Mikulás Pályázat 2. osztály az első húszban 
 (nem tettek 
 különbséget)  

Gazsiné Nagy Tünde 
Sáfrányné Dudás Marianna 

Tudásbajnokság – matematika 
2.osztály 

Bencsik Ákos 
 

ezüst fokozat Gazsiné Nagy Tünde 
Sáfrányné Dudás Marianna 

Tudásbajnokság – matematika 
2. osztály 

Eszes Zoltán arany fokozat Gazsiné Nagy Tünde 
Sáfrányné Dudás Marianna 

Bibliai történetmondó verseny 
2. osztály 

Fuith Hanna 22. Gazsiné Nagy Tünde 
Sáfrányné Dudás Marianna 

Tudásbajnokság – környezet 
3.osztály 

Ádám Alma 
Bai Sára 

arany fokozat Tóth Dezsőné  
Kurucz Miklósné  

Tudásbajnokság – matematika 
3. osztály 

Matalin József 
Varga Zoltán 

arany fokozat Tóth Dezsőné  
Kurucz Miklósné 

Tudásbajnokság – matematika 
3. osztály 

Bertók Sándor ezüst fokozat Tóth Dezsőné  
Kurucz Miklósné 

XIII. Országos Református 
Versillusztrációs Rajzpályázat 

Babicz István  
3. oszt. 

2.  Kurucz Miklósné  

Bibliai Történetmondó 
Verseny 

Csáki Zsófia 7. o. 7. Csiszárné Zakar Ildikó 

Nyelv-ész Verseny Simon Adél 7. o.  17. Csiszárné Zakar Ildikó 
Arany János Nyelvész Verseny Simon Adél 7. o. 5. Csiszárné Zakar Ildikó 
Floorball  I.kcs. lány 5. Császár Gáspár 
Floorball II.kcs. lány 4. Császár Gáspár 
Kézilabda IV.kcs. lány 7. Császár Gáspár 
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A 2017/2018. tanév versenyeredményei 
 
 

Országos verseny Név Helyezés Felkészítő 
Tudásbajnokság-matematika 
1.osztály 

Matalin Tamás 
Vonnák Zsombor  
Bolyhos Zoltán 

arany fokozat Balasáné Vass Zsuzsanna 
Hugyiné Simon Anikó 

Tudásbajnokság-matematika 
1.osztály 

Ádám Katica ezüst fokozat Balasáné Vass Zsuzsanna 
Hugyiné Simon Anikó 

COOP Mikulás Pályázat 2. osztály az első húszban 
 (nem tettek 
 különbséget)  

Gazsiné Nagy Tünde 
Sáfrányné Dudás Marianna 

Tudásbajnokság – matematika 
2.osztály 

Bencsik Ákos 
 

ezüst fokozat Gazsiné Nagy Tünde 
Sáfrányné Dudás Marianna 

Tudásbajnokság – matematika 
2. osztály 

Eszes Zoltán arany fokozat Gazsiné Nagy Tünde 
Sáfrányné Dudás Marianna 

Bibliai történetmondó verseny 
2. osztály 

Fuith Hanna 22. Gazsiné Nagy Tünde 
Sáfrányné Dudás Marianna 

Tudásbajnokság – környezet 
3.osztály 

Ádám Alma 
Bai Sára 

arany fokozat Tóth Dezsőné  
Kurucz Miklósné  

Tudásbajnokság – matematika 
3. osztály 

Matalin József 
Varga Zoltán 

arany fokozat Tóth Dezsőné  
Kurucz Miklósné 

Tudásbajnokság – matematika 
3. osztály 

Bertók Sándor ezüst fokozat Tóth Dezsőné  
Kurucz Miklósné 

XIII. Országos Református 
Versillusztrációs Rajzpályázat 

Babicz István  
3. oszt. 

2.  Kurucz Miklósné  

Bibliai Történetmondó 
Verseny 

Csáki Zsófia 7. o. 7. Csiszárné Zakar Ildikó 

Nyelv-ész Verseny Simon Adél 7. o.  17. Csiszárné Zakar Ildikó 
Arany János Nyelvész Verseny Simon Adél 7. o. 5. Csiszárné Zakar Ildikó 
Floorball  I.kcs. lány 5. Császár Gáspár 
Floorball II.kcs. lány 4. Császár Gáspár 
Kézilabda IV.kcs. lány 7. Császár Gáspár 

 

 
Megyei verseny Név Helyezés Felkészítő 

Nyelv-ész Verseny Simon Adél. 7. o. 2. Csiszárné Zakar Ildikó 
Tudásbajnokság – anyanyelv Simon Adél 7. o.  2. Csiszárné Zakar Ildikó 
Floorball I.kcs. fiú 3. Császár Gáspár 
Floorball III.kcs. lány 3. Császár Gáspár 
Floorball IV.kcs. lány 3. Császár Gáspár 
Labdarúgás I.kcs. fiú 2. Császár Gáspár 
Labdarúgás II.kcs. fiú 3. Császár Gáspár 
Labdarúgás IV.kcs. lány 3. Császár Gáspár 
Tudásbajnokság – környezet 
3. osztály 

Bai Sára 29. Tóth Dezsőné  
Kurucz Miklósné 

Ádám Alma  31.  Tóth Dezsőné  
Kurucz Miklósné 

Alapműveleti Matematika 
Verseny 5. osztály 

Borsos Bence 18. Antal Gáborné 
Urbán Róbert 22. Antal Gáborné 
Gruller Vivien 27. Antal Gáborné  

Kazinczy Szép Kiejtési 
Verseny 

Dömök Jázmin  
5. osztály 

7.  Dömök Szilvia 

Bertók Nóra 
8. osztály 

8. Dömök Szilvia  

Floorball II.kcs. fiú 4. Császár Gáspár 
Floorball III.kcs. fiú 4. Császár Gáspár 
Floorball IV.kcs fiú 7. Császár Gáspár 
Streetball IV.kcs. lány 7. Császár Gáspár 
Mezei futás Nagy Fanni 5. b  12. Császár Gáspár 
Kosárlabda III. kcs. lány 2. Császár Gáspár 
Kosárlabda IV. kcs. lány 3. Császár Gáspár 
Kézilabda III. kcs. lány 4.  Császár Gáspár 
Kézilabda IV. kcs. lány 4. Császár Gáspár 
Labdarúgás  I.kcs. fiú 1. Császár Gáspár 
Labdarúgás II.kcs. fiú 1. Császár Gáspár 

 
 
 
Helyi verseny Név Helyezés Felkészítő 

Gyermeknapi futóverseny 1.osztály 3. Balasáné Vass Zsuzsanna 
Hugyiné Simon Anikó 

Gyermeknapi futóverseny 2.osztály 2. Gazsiné Nagy Tünde 
Sáfrányné Dudás Marianna 

Erasmus gyalogtúra 2.osztály 1. Gazsiné Nagy Tünde 
Sáfrányné Dudás Marianna 

Némedi András Szavalóverseny Csáki Zsófia 7. oszt. 1. Csiszárné Zakar Ildikó 
Fanfuri Bianka 8. oszt. 2. Dömök Szilvia 
Urbán Klaudia 8. oszt. 3. Dömök Szilvia  

 
Gratulálunk minden kiemelkedően eredményes tanulónak és felkészítő tanáraiknak, s kívánjuk, 
hogy további sikereket érjenek el és követendő példát nyújtsanak diáktársaiknak. 
  _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
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Megyei verseny Név Helyezés Felkészítő 

Nyelv-ész Verseny Simon Adél. 7. o. 2. Csiszárné Zakar Ildikó 
Tudásbajnokság – anyanyelv Simon Adél 7. o.  2. Csiszárné Zakar Ildikó 
Floorball I.kcs. fiú 3. Császár Gáspár 
Floorball III.kcs. lány 3. Császár Gáspár 
Floorball IV.kcs. lány 3. Császár Gáspár 
Labdarúgás I.kcs. fiú 2. Császár Gáspár 
Labdarúgás II.kcs. fiú 3. Császár Gáspár 
Labdarúgás IV.kcs. lány 3. Császár Gáspár 
Tudásbajnokság – környezet 
3. osztály 

Bai Sára 29. Tóth Dezsőné  
Kurucz Miklósné 

Ádám Alma  31.  Tóth Dezsőné  
Kurucz Miklósné 

Alapműveleti Matematika 
Verseny 5. osztály 

Borsos Bence 18. Antal Gáborné 
Urbán Róbert 22. Antal Gáborné 
Gruller Vivien 27. Antal Gáborné  

Kazinczy Szép Kiejtési 
Verseny 

Dömök Jázmin  
5. osztály 

7.  Dömök Szilvia 

Bertók Nóra 
8. osztály 

8. Dömök Szilvia  

Floorball II.kcs. fiú 4. Császár Gáspár 
Floorball III.kcs. fiú 4. Császár Gáspár 
Floorball IV.kcs fiú 7. Császár Gáspár 
Streetball IV.kcs. lány 7. Császár Gáspár 
Mezei futás Nagy Fanni 5. b  12. Császár Gáspár 
Kosárlabda III. kcs. lány 2. Császár Gáspár 
Kosárlabda IV. kcs. lány 3. Császár Gáspár 
Kézilabda III. kcs. lány 4.  Császár Gáspár 
Kézilabda IV. kcs. lány 4. Császár Gáspár 
Labdarúgás  I.kcs. fiú 1. Császár Gáspár 
Labdarúgás II.kcs. fiú 1. Császár Gáspár 

 
 
 
Helyi verseny Név Helyezés Felkészítő 

Gyermeknapi futóverseny 1.osztály 3. Balasáné Vass Zsuzsanna 
Hugyiné Simon Anikó 

Gyermeknapi futóverseny 2.osztály 2. Gazsiné Nagy Tünde 
Sáfrányné Dudás Marianna 

Erasmus gyalogtúra 2.osztály 1. Gazsiné Nagy Tünde 
Sáfrányné Dudás Marianna 

Némedi András Szavalóverseny Csáki Zsófia 7. oszt. 1. Csiszárné Zakar Ildikó 
Fanfuri Bianka 8. oszt. 2. Dömök Szilvia 
Urbán Klaudia 8. oszt. 3. Dömök Szilvia  

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

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

Iskolai Szülői Szervezet hírei

Kedves Olvasók!

Az utolsó két hónap igen mozgalmas volt az is-
kola életében. Májusban a gyereknappal kezdtük, 
júliusban az osztálykirándulásokon kívül strandra 
vittük el a gyerekeket a Diákönkormányzat támo-
gatásával.

Egy szép délelőtti programként pedig az iskolában 
katonai fegyver bemutató volt, illetve repülőgép 
szimulátort is kipróbálhattak a gyerekek. Meglá-
togatott minket ifj. Zsinór József rendőr főtörzsőr-
mester kollégájával együtt, akik rendőrmotorral 
érkeztek és a gyerekek nagy örömére ki is lehetett 
próbálni a járműveket. Emellett itt volt községünk 
rendőre is kollégáival, akik biciklis ügyességi ver-
senyt rendeztek, lehetett tesztelni a Kresz tudást 
és kerékpár regisztrációra is volt lehetőség. Remé-
lem, hogy minden gyermeknek volt kedvére való 
program és jövőre is színesebbé tudjuk tenni az 
iskolai napokat. 

Szeretném megköszönni a Szülői Szervezeti ta-
goknak és azon szülőknek a segítségét, akik által 
nem valósulhatott volna meg mindez.

Itt szeretném megemlíteni, hogy október 13-án 
a Szülői Szervezet Szüreti bált rendez az iskola 
javára, szeretném kérni, hogy aki szeretne egy jót 
szórakozni, az vegyen részt a bálunkon!

Köszönettel:
Ladányiné Karai Erika

SzSz elnöke
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Sport Egyesületi hírek

A 2017/18-as Megye III-as bajnokság június elején 
befejeződött, ahol a felnőtt csapat 8 ponttal meg-
nyerte a bajnokságot, az U 14-es csapat pedig bron-
zérmet szerzett.
A felnőtteknek osztályozót kellett volna játszani, 
hogy a Megye II-ben folytathassák a szereplést, de 
a csapat és az edzőjük úgy döntöttek, hogy még ma-
radnak a Megye III-ban, ami átszervezésre került. 
A Pest megyei bajnokságban bevezetik a Megye 
IV-et, és 3X16 csapatos Megye III-as csapat lesz, 
ami erősebbnek fog bizonyulni, mint az előző évek 
csoportjai, de bízunk benne, hogy jól szerepelnek a 
fiúk, mivel senki nem ment el a csapatból, sőt még 
„régi” szilvásiak kezdték újra a focit, Guti Ákos és 
Kajtár Krisztián személyében, akik reményeink sze-
rint tovább erősítik a csapatot. Itt szeretnénk még 
megköszönni Gulyás Csabának az újszilvási csapa-
tért végzett munkáját, megköszönve a sok szép gólt 
és eredményes szereplést.
A csapat július végével megkezdi a felkészülést a 
2018/19-es bajnokságra, ami augusztus 18-19-én 
veszi kezdetét.

Szeretnék még szólni a Bozsik korosztályban lévő 
utánpótlás csapatok szerepléséről…
Az U 7-es korosztályban szereplő ovisok nagyon jól 
összekovácsolódtak a szezon végére, sokat fejlődtek, 
jövőre már az U 9-es csoportban fogunk szerepelni, 
helyükre majd szeptemberben szeretnénk az oviban 
toborzást szervezni, ahol várjuk a 2012-es, 2013-as 
születésű, focizni szerető gyerekek jelentkezését.

Szépen fejlődtek az U 9-es gyerekek is, náluk a 
szezon elején sajnos voltak magatartásbeli problé-
mák, a szezon végére ez jelentősen változott pozitív 
irányban és kezdtek csapatként működni.

Külön dicséretet érdemelnek az U 11-es korosztály 
gyerekei, akik az edzéseken is példamutatóan és 
sportszerűen végezték a gyakorlatokat (nem lógtak), 
ami a hétvégi versenyeken eredményes játékkal pá-
rosult. Többször előfordult, hogy a 4 mérkőzéses 
Bozsik tornán 100%-os teljesítményt nyújtottak, 
még gólt sem kaptak.
Itt szeretném megragadni az alkalmat és megkö-
szönni a szüleiknek a segítségét, akik minden torná-
ra elkísérték a gyerekeket, ahol mindvégig bíztatták 
Őket, a minél jobb szereplés érdekében.
Az U 13-as korosztály csapata ebben az évben kezd-
te meg a szereplést ebben a csoportban, ahová még 
fel kell erősödni, meg kell szokni ezt a csoportot, 
ahol már nehezebb megnyerni a párharcokat. Ennek 
ellenére a szezon vége felé már többször 75%-osan 
szerepeltek, ami mutatja a fejlődésüket, köztük töb-
ben szerepeltek a bronzérmes U 14-es csapatban is.

Az egyesület augusztus 27. és 31. között, az U 11-es 
és az U 13-as gyerekek részére szervez focitábort 
a sportpályán, ahol a gyerekek edzéseken vesznek 
majd részt és mérkőzéseket játszanak. A tábor 8.00-
tól 16.00-ig tart majd, ahol napi háromszori étkezést 
biztosítunk. A gyerekek szüleit a közeljövőben érte-
sítjük a részletekről.
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Ezúton szeretném megköszönni az újszilvási „B” 
közép egész éves sportszerű bíztatását, ami nagyban 
hozzájárult a csapat bajnoki címéhez.
Gratulálok és köszönöm Lócinak a felnőtt csapat 
bajnok címét, és az U 14-es csapat bronzérmét, és 
kívánok a jövőben jó egészséget és hasonló jó sze-
replést a következő szezonban.
Végül, de nem utolsósorban, szeretném megköszön-
ni a csapat minden tagjának a szezonbeli kiváló és 
egyenletes teljesítményét (mindössze 2 vereség) és 
örömteli játékát, és kívánom, hogy a következő sze-
zonban is hasonló, eredményes játékkal rukkoljanak 
elő.
Gratulálok az U 14-es csapatunk tavaszi hadjáratá-
hoz, ami eredményezte a bronzérmet. Ez a csapat 
a következő szezonban a korosztályváltás miatt a 
nagypályás U 15-ös bajnokságban fog indulni, ami 
majd igényli a jobb edzéslátogatást.

Először neveztünk a téli futsal bajnokságban csapa-
tokat (U 15 és U 17), ahol közepesen szerepeltek 
csapataink, de voltak nagyon élvezetes, jó meccsei 
mindkét csapatnak. Bízunk benne, hogy a követke-
ző szezonban ez a téli torna jól szolgálja a tavaszi 
mérkőzésekre való felkészülést.

Köszönjük még a hazai mérkőzéseken végzett mun-
kájukat a rendezőknek és a polgárőröknek, a jövő-
ben is számítunk rájuk.
Köszönjük a Sport Egyesület vezetőségének az 
egész éves munkáját, és a Sportcentrumból Csivin-
csik Magdika és Orosz István, a csapat érdekében 
végzett önzetlen tevékenységét.

Hajrá Szilvás!!!
Tisztelettel:

Ádám József
Újszilvás KSE

Interjú Miskolczi Lóránttal, a Felnőtt csapat szerepléséről…
/Forrás: Pest-megyei Sportszelet/

Újszilváson a csapat úgy döntött, nem vállalják a 
magasabb osztályt. Még „vékonynak” érzik ma-
gukat a „megye-kettőre”
 
A 2. helyezett Tápióságot két ponttal megelőzve zár-
ta az élen az őszi idényt az Újszilvás a Pest megyei 
III. osztály, Délkeleti csoportjában, majd egy remek 
tavaszi hadjáratot véghezvíve, immár nyolcpontos 
előnnyel szerzett bajnoki címet Miskolczi Lóránt 
együttese az ezüstérmes Abony előtt. Az Újszilvás 
számára így megadatott az esély, hogy osztályozón 
vívja ki a ,,megye-kettőbe” kerülést, ám a klub nem 
vállalta a megmérettetést – az edzővel készített in-
terjúnkból ennek okára is fény derül.
 
– Előzetesen milyen célkitűzéssel vágtak neki a 
közelmúltban zárult bajnoki szezonnak?

– Az volt a tervünk, hogy az első négy hely valame-
lyikén végezzünk, s ezzel maradjunk bent a ,,me-
gye-háromban”, mert tudtuk, hogy az átszervezések 
miatt szűkülni fog a mezőny. Az pedig már a jövő 
zenéje volt, hogy végül az élmezőny melyik pozí-
cióját szerezzük meg – kezdte beszélgetésünket az 
Újszilvás 47 esztendős edzője, Miskolczi Lóránt.
– Az őszi idényt a Tápióságot két ponttal meg-
előzve zárták az élen. A téli holtszezonban sem 
gondolkodtak azon, hogy megkaparinthatják az 
aranyérmet a júniusi évadzáráskor?
– Nem igazán, annak ellenére, hogy a téli felké-
szülésünk viszonylag jól sikerült. Elindultunk a Pest 
megyei műfüves bajnokságban, ahol a Tápiószele és 
a Tápiószőlős mögött a 3. helyen zártunk. A tavaszi 
idényben is folytattuk a jó sorozatunkat, s amikor 
Szekeres Bence 89. percben szerzett góljával 1–0-ra 
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győztünk Szentmártonkátán, akkor már kezdtük el-
hinni, hogy meglehet az aranyérem a szezonzáráskor.
– Igazán parádés tavaszt produkáltak, hiszen 
csupán a Sülysáp II.-től kaptak ki 3–2-re, a többi 
meccsüket mind megnyerték, ráadásul mindösz-
sze négy gólt kaptak az idei 11 bajnokijuk során.
– A Sülysáp II. ellen több visszajátszó is volt az el-
lenfelünknél, s talán ez is közrejátszott abban, hogy 
akkor kikaptunk. Az igazat megvallva nehéz nyo-
mon követni, kik játszanak vissza a tartalékcsapa-
tokba, ám jól jött az a pofon, mert utána viszont sor-
ra nyertük a meccseinket, s így sikerült nyolcpontos 
előnnyel az élen zárnunk, amelyben közrejátszott az 
is, hogy az üldözőink körbeverték egymást, míg mi 
az összes riválisunkat legyőztük.
– Az aranyérmüknek köszönhetően az Újszilvás is 
részt vehetett volna az osztályozón, ám a klub nem 
vállalta a ráadásmeccseket. Mi volt ennek az oka?
– Május 31-ig kellett visszajelezni az igazga-
tóságnak, hogy vállaljuk-e az osztályozókat. A 
csapat összeült az öltözőben, átgondoltuk a lehe-
tőségeket, s végül úgy döntöttünk, hogy nem ve-
szünk részt az osztályozón. Az az igazság, hogy a 
,,megye-kettőre” egyelőre még kevesek vagyunk. 
Több főiskolás és egyetemista is van a keretünk-
ben, emellett az egyik cégben három-négy mű-
szakban dolgoznak a játékosaink, s ha mondjuk 
vasárnap kell dolgozniuk, akkor nem tudtunk 
volna megfelelően kiállni a soros bajnokinkra, 
valamint van öt 17 éves helyi, újszilvási fiata-
lunk, akiket fokozatosan szeretnénk beépíteni a 
csapatunkba. Ellenben ha egy év múlva, az új 
,,megye-hármas” bajnokságban jogot szereznénk 
a feljebb lépésre, akkor szinte biztos, hogy vál-
lalni fogjuk a magasabb osztályú szereplést. Ad-
digra összeérhet a csapat, ugyanis ,,külföldről”, 
vagyis más kluboktól nem szeretnénk játékoso-
kat igazolni. Megjegyzem viszont, hogy nagyon 
szerettünk volna elindulni a ,,megye-hármas” 
Bajnokok Tornáján, hogy lemérhessük, hol is tar-
tunk valójában a többi aranyérmeshez képest, ám 
ezt nem engedélyezték, mivel adott esetben nem 
vállaltuk volna a ,,megye-kettőt”, s emiatt kissé 
csalódott vagyok.

– Úgy érzi, hogy a jelenlegi csapata az esetleges 
feljutás esetén nem tudta volna megtartani a 
,,megye-kettes” tagságát?
– Nem tudom... Megpróbálhattuk volna, de a csa-
pat úgy döntött, maradjunk a ,,megye-háromban”. 
Így lesz időnk összeérni, beépíthetjük a fiatalokat 
egy erősebb bajnokságban, hiszen örömmel tölt el, 
hogy immár 16 csapatos lesz a mezőny, nem lesz-
nek csonka csoportok, s a komolytalanabb csapatok, 
amelyek a szezon vége felé már nem igazán álltak ki 
soros meccsükre, immár a ,,megye-négyben” verse-
nyezhetnek egymással.
– Tegye a szívére a kezét: ön vállalta volna a ,,me-
gye-kettes” megmérettetést augusztustól?
– Jómagam már kétszer szerepeltem aktuális csapa-
tommal a megyei II. osztályban, de akkor sok volt 
az úgymond ,,külföldi” játékos. Ha most ne adj’ 
Isten elindulunk, s nem érünk el kedvező eredmé-
nyeket az elején, akkor a sikertelenség széthúzná a 
csapatot, így az észszerűség volt a döntő ebben a 
kérdésben. Amúgy Ádám József elnök úr szerette 
volna, ha feljutottunk volna a ,,megye-kettőbe”, ám 
végül ő is elfogadta a csapat álláspontját.
– Valamilyen szinten csalódott az együttes döntés 
miatt?
– Igen, egy kicsit az vagyok. Most, hogy immár két 
hete véget ért az előző szezon, azt mondom, meg-
próbálhattuk volna, hátha sikerült volna megka-
paszkodnunk a ,,megye-kettőben”. Kicsit lehiggad-
va, még egyszer átgondolva jómagam már inkább 
hajlok afelé, hogy belevághattunk volna... Nehéz 
kérdés, mert például semmiképpen sem szerettünk 
volna pofozógépek lenni egy osztállyal feljebb, mint 
az elmúlt szezonban a Sülysáp a ,,megye-egyben”.
– Ugorjunk egy nagyot, vissza az előző évadra! 
Kiket tudna kiemelni, akik az átlagosnál jobb 
teljesítményt nyújtottak?
– Nem igazán szeretnék kiemelni senkit sem, mert a 
csapategységünknek volt köszönhető az aranyérem. 
De ha mindenáron neveket szeretne, akkor a tava-
lyi gólkirályunkat, Gyurcsik Szabolcsot említeném 
meg, aki 30 találatot szerzett, így két góllal maradt 
el az abonyi Boros Zsolt mögött, aki gólkirály lett. 
A 44 éves Gulyás Csaba is átlagon felül teljesített, 
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ám ő most befejezte a pályafutását, neki ezúton is 
köszönöm, hogy az Újszilvást segítette.
– Mivel telik a nyári szünet, és mikor kezdik meg 
a felkészülést a következő szezonra?
– Most nagyban nézzük az oroszországi labdarú-
gó-világbajnokságot, s bízom benne, hogy a ked-
vencem, Spanyolország lesz az aranyérmes, annak 
ellenére, hogy egy kiváló meccsen 3–3-at játszott 
Portugáliával. Július elején aztán kezdődik a fel-
készülés, az első időszakban még heti három tré-
ninggel és a hétvégi edzőmeccsekkel. Szerencsére 
Újszilváson nagyszerű körülmények között készül-
hetünk, állítom, a pályánk, ahol 2016-ban a Pest 
Megyei Igazgatóság megrendezte a Dabas-Gyón – 
Tura Szuperkupa-döntőt, ,,megye-egyes” színvona-
lú, csupán az jelent gondot, hogy nincs megfelelő 
méretű tartalékpályánk. Amúgy várom már a követ-
kező ,,megye-hármas” szezont, hiszen a mezőnyben 
már nem lesz gyenge csapat, így maximális hozzá-
állásra lesz szükségünk és ősztől már senkit sem 
szabad lenézni. Összességében színvonal-emelke-
désben és jó meccsekben reménykedem, valamint 
abban, hogy ismét lehetőségünk lesz arra, hogy ki-
vívjuk a ,,megye-kettőbe” kerülés lehetőségét.
 

/B. Nagy Zoltán/

És még egy kis kiegészítés:

Jelen pillanatban a következő szezonra készül a csa-
patunk, heti 3 alkalommal edzünk, ezekből az al-
kalmakból, egy félkészülési mérkőzést is játszunk. 
A csapatunkhoz visszaérkezett Tóth Levente Jász-

karajenőről, illetve újból sorainkban tudhatjuk Guti 
Ákost, és Kajtár Krisztiánt. A bajnokság augusztus 
18-19-én kezdődik. 

Felnőtt együttesünk a 2018/19-es szezonban, az 
alábbi csapatokkal fog mérkőzéseket játszani:

Szeretnék még említést tenni az U-14-es csapatunk-
ról is, akik a 2017-2018-as bajnokságban, a tavaszi 
szezont végignyerve, a Pest megye Délkeleti cso-
portjában a 3. helyezést érték el. Ők a következő 
szezontól az U-15-ös bajnokságban fognak szere-
pelni, nekik a felkészülés augusztus közepétől kez-
dődik. 

Miskolczi Lóránt
edző

Újszilvási Mocorgó Klub hírei…

Klubunk a 2018-as évben 10 alkalommal várta tag-
jait, havonta 2 alkalommal megtartva a foglalkozá-
sokat. Ebben az évben szerveztünk ruhabörzét, far-
sangoltunk, nőnapot ünnepeltünk meg, részt vettünk 
a helyi gyermeknapi programon, és családtervezés 

témában vendégül láttuk Wendlerné Kudar Annát, 
a Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Osztály Családvédelmi Szolgálatának védőnőjét, 
akivel kötetlenül beszélgethettek a szülők.
2018. március 30-án ünnepelte klubunk megalaku-
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lásának 1. évfordulóját, mely alkalommal születés-
napi bulin vettek részt klubunk babái, anyukái és 
apukái.
Egy kis nyári szünet után a 2018-as évben szep-
tembertől indítjuk újra programjainkat kéthetente, 
a továbbiakban tervezzük igény szerinti témában 
szakemberek meghívását, előadások megtartására, 
különböző zenés- táncos gyermekprogramokat, ün-
nepek köré szerveződő foglakozásokat.
A tavalyi évben is igyekeztünk a közösség hasznos 
tagjaivá válni, idén is részt kívánunk venni a kará-
csonyi vásáron. 
Továbbra is szívesen várunk minden Babát és Ma-
mát, aki kis közösségünkben jól szeretné magát 
érezni!

Antal Viktória és Kengyelné Agócs Marianna

Újszilvás ÖTE hírek

Tisztelt Újszilvási lakosok!

Az elmúlt hónapok is szerencsésen, katasztrófa-
mentesen teltek.
Márciusban sajnálatos eseményen, Kiss Csaba 
nagykátai tűzoltó alezredes temetésén vett részt kis 
csapatunk.
Májusban a Tápiógyörgyei ÖTE koszorúzási ün-
nepségén vett részt delegációnk.

 

Majd a Tápiószelei ÖTE tagsági ülésére volt hiva-
talos a vezetőségünk, melyen nyilvánosan is meg-
köszönhettük a szakmai és felszerelésbeli támoga-
tásukat.
A gyereknapunkon szerencsére jó idő volt és a gyer-
mekek önfeledten locsolhattak tűzoltóink segítségé-
vel, s mindenki megtekinthette, az újonnan felmat-
ricázott autónk felszereltségét.
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KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK!

Nyugdíjas Klubunk 2018. április 14-én ünnepelte fennállásának 16. évfordulóját. 

Idén rengeteg támogató segítette a rendezvény sikerességét, köztük:

- Újszilvás Község Önkormányzata
- Peng-Farm Kft.
- Aranyablak Kft.
- Gazdabolt
- Good’s Market
- Rugócenter Kft.
- Sa-Ga-Ro Kft.
- Mohariné Tápbolt
- tápiógyörgyei Dohánybolt
- Piroska Virágbolt
- Aranykemence Pékség
- Szilváshús Kft.
- Tóth Agroszol Kft.

Ezúton is hálásan köszönjük felajánlásaikat!

      Rozmaring Nyugdíjas Klub

Ezúton szeretnénk kérni a Tisztelt Lakosságot, vál-
lalkozókat, cégeket, hogy lehetőségeikhez mérten 
támogassanak bennünket.

Bankszámlaszámunk:
11742025-24431952 OTP Bank, Újszilvás ÖTE.
Tisztelettel köszönjük segítségüket, támogatásaikat, 
melyet eszközeinkre fordítanánk, a biztonságosabb 
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 ak-
tív részesei lehessenek ennek a szervezetnek.
Jelentkezni lehet az Újszilvási ÖTE elnökénél, Sze-
keres Mihálynál.

Újszilvási ÖTE elnöksége.
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Tisztelt újszilvási 

Ingatlantulajdonosok!

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá 
a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűj-
tésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűj-
tőpont(ok)on történik! (Alkotmány u. több pontján, Széchenyi u.)

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, 
illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 
mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) bizto-
sítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafi-
zetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke 
(kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 441 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyi-
ségű megvásárolt zsák helyezhető ki.

- Aranyablak Kft. 
- Gazdabolt 
- Good’s Market 
- Rugócenter Kft. 
- Sa-Ga-Ro Kft. 
- Mohariné Tápbolt 
- tápiógyörgyei Dohánybolt 
- Piroska Virágbolt 
- Aranykemence Pékség 
- Szilváshús Kft. 
- Tóth Agroszol Kft. 

 
Ezúton is hálásan köszönjük felajánlásaikat! 
 
      Rozmaring Nyugdíjas Klub 
 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
 

Tisztelt újszilvási Ingatlantulajdonosok! 

 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, 
továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 

2018. 
Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

12.; 26. 9.; 23. 7.; 21. 4.; 18. 2.; 16.; 30. 13.; 27. 10.; 24. 8.; 22. 5.; 19. 3.; 17.; 31. 

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, HÉTFŐI napokon. 
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási 
hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került. 
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az 
üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Alkotmány u. több pontján, Széchenyi u.) 
 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 

2018. 
Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

26. 23. 21. 18. 16. 13. 10. 8. 5. 3.; 31. 

Gyűjtési időszak: egész évben NÉGYHETENTE, HÉTFŐI napokon. 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet 
a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló 
műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve 
(alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, 
a közterületet nem szennyező módon. 

- Aranyablak Kft. 
- Gazdabolt 
- Good’s Market 
- Rugócenter Kft. 
- Sa-Ga-Ro Kft. 
- Mohariné Tápbolt 
- tápiógyörgyei Dohánybolt 
- Piroska Virágbolt 
- Aranykemence Pékség 
- Szilváshús Kft. 
- Tóth Agroszol Kft. 

 
Ezúton is hálásan köszönjük felajánlásaikat! 
 
      Rozmaring Nyugdíjas Klub 
 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
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Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, HÉTFŐI napokon. 
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási 
hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került. 
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az 
üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Alkotmány u. több pontján, Széchenyi u.) 
 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 

2018. 
Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

26. 23. 21. 18. 16. 13. 10. 8. 5. 3.; 31. 

Gyűjtési időszak: egész évben NÉGYHETENTE, HÉTFŐI napokon. 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet 
a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló 
műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve 
(alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, 
a közterületet nem szennyező módon. 
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A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, 
emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet 
beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy 
meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes 
okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos 
zsák árával megegyező: 441 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” 
mennyiségű megvásárolt zsák helyezhető ki. 
 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) 
házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (1. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási 
időben) igényelhető. 

Zsák értékesítés 
cím helyszín ügyfélfogadás 

Újszilvási Polgármesteri 
Hivatal 

2768 Újszilvás, 
Szent István u. 6. 

Hétfő, Kedd, Szerda 

9.00 – 11.00 , 14.00-16.00 
 

 
Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 

cím ügyfélfogadás telefon / fax e-mail honlap 

DTkH Nonprofit Kft. 
2700 Cegléd, Pesti út 65. 

hétfő: 8.00 - 20.00 
kedd- csütörtök: 

08.00 - 15.00 

53/500-152 
53/500-153 

fax. 53/505-566 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu 

 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
 

    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 az illetékességi területünkön. 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 
idősek lakta utcát visszatérően ellenőrizni, tekintettel arra, hogy a környező településeken több 
alkalommal követtek el idősek sérelmére bűncselekményeket. A településünkön megszokott jó 
közbiztonság fenntartása érdekében, a megnövelt  közterületen eltöltött szolgálati óraszámot 

KMB Hírek 

Újszilvás körzeti megbí-
zottjaként az alábbiakról 
szeretném tájékozatni a 
tisztelt lakosságot: Az idei 
év kezdetétől folytatódott 
a térségünket érintő foko-
zott ellenőrzés, melynek 
keretein belül a napi visz-
szatérő rendőri jelenlétet 

továbbra is biztosítottuk az illetékességi terüle-
tünkön. A fokozott ellenőrzések elsődleges célja a 
lakosságot legjobban irritáló, főleg vagyon elleni 
bűncselekmények visszaszorítása, valamint a tér-
ségen áthaladó gépjármű forgalom szűrése a fenti 
okra tekintettel. A fokozott ellenőrzés során, kolle-
gáimmal együtt törekszünk minden idősek lakta ut-
cát visszatérően ellenőrizni, tekintettel arra, hogy a 
környező településeken több alkalommal követtek 
el idősek sérelmére bűncselekményeket. A telepü-
lésünkön megszokott jó közbiztonság fenntartása 
érdekében, a megnövelt  közterületen eltöltött szol-

gálati óraszámot továbbra is fenntartjuk,  melynek 
célja a ,, látható rendőrség” biztosítása, ezen bűn-
cselekmények megelőzése érdekében.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az idei év-
ben regisztrált bűnügyi szám alapján megállapít-
ható, hogy vagyon elleni bűncselekmény mértéke 
elenyésző, azok szinte minden esetben felderítésre 
kerültek, melyek elkövetői gyorsított eljárásban, 
vagy bíróság elé állítás alkalmazásával kaptak 
ítéletet, vagy várnak ítélethozatalra.
Ezen esetekben is elengedhetetlen volt az Önök 
segítő közreműködése, melyet ezúton is meg sze-
retnék ismételten köszönni, mivel ezen elkövetők 
elszámoltatása a község lakóinak közös érdeke.

Lakossági megkeresés alapján az alábbiakra hív-
nám fel ismételten figyelmüket:
-  Kérem, hogy a téli időszakra való felkészülésük 
során a megvásárolni kívánt tűzifa esetén körül-
tekintően járjanak el, mert sok esetben, az olcsóbb 
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mázsa árak mögött, kisebb kiszállított mennyiség 
áll, ezért minden esetben kérjenek helyesen kitöl-
tött mázsajegyet, vagy számlát, amelyet a kiszállító 
az aláírásával ellenjegyez, és szerepel rajta a cég, 
vagy Kft bélyegzője. Amennyiben nem biztosak a 
kiszállított fa mennyiségében, kérjenek utólagos 
mázsáltatást lerakodás előtt. Fontos tudni, hogy 
ehhez minden esetben joguk van, és amennyiben 
ettől a kérésük miatt a fát szállító személy eláll az 
adás-vételtől, Önöket semmiféle költség nem ter-
helheti meg. Ha idegen, Önök által nem ismert sze-
mélytől vásárolnak fát a számla mellett legyenek 
szívesek feljegyezni a kiszállító gépjármű rendszá-
mát is, mivel csalás esetén ez nagyban megköny-
nyíti a későbbi bizonyítási eljárást hatóságomnál.

- Kérem Önöket továbbá, hogy az átutazó keres-
kedőket, árusokat, valamint különböző szolgál-
tatásokat felajánló átutazó személyek esetében is 
legyenek körültekintőek, és minden esetben picit 
gyanakvóak is. Kérem, hogy picit gondoljanak 
abba bele, hogy az a szolgáltatás, vagy eladásra 
felkínált árú összértéke alapján megéri-e a keres-
kedőnek, szolgáltatást felajánló személynek ezen 
tevékenység folytatása, valamint rendelkezhet e 
erről bármiféle engedéllyel, panasz esetén számlá-

val. Kérem, hogy amennyiben mégis termék vásár-
lás mellett döntenek, vagy szolgáltatást vásárolnak 
(csatorna felrakása) minden esetben írják fel a 
személy által használt jármű forgalmi rendszámát, 
és semmi esetre se fizessenek ki előre se anyag-
költséget, se munkadíjat.

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát több-
ször elhaladni a környéken, jegyezze fel a rendszámát 
vagy típusát, ismertetőjelét, vegye fel a kapcsolatot 
munkatársainkkal, vagy hívja azonnal ingyenesen 
hívható telefonszámainkat (107, 112), vagy szolgá-
lati mobiltelefonszámomat (cikk végén).

Segítsék munkánkat, vigyázzanak magukra és ér-
tékeikre!

Remélem, hogy az elmúlt időszakban Önök is azt 
tapasztalták, hogy csapatmunkában közösen Önök-
kel együtt, Önökért dolgozunk! 

Kégli Norbert rendőr főtörzsőrmester 
Elérhetőségem: 06 20/ 489-6714 
KMB Iroda: 2768 Újszilvás, Szent István utca 4. 
(Faluháza)

ÉG A TŰZ

Janika barátunk hívó szava volt évtizedeken át.
De most hirtelen csend lett, csak a hamu maradt.
Értetlenül állunk, Mi, Újszilvásiak.

Napközben még beszélgettünk, mindenki vidám 
volt. Megbeszéltük milyen volt a hétvégi születés-
napi party, küldtek fényképet, Ő is ott volt, ott ült a 
padon, és most a döbbenet…
A csend és a kérdés, a MIÉRT?  ELMENT.
Igen, Róla szeretnék beszélni, a Janáról, a Janiká-
ról, a Jancsikáról, a Janiról, janaanagy-ról, S Nagy 
Janiról, a Művész Úrról, a Liszt Úrról, a Fotósról, 
a Betyárról, a Nagy MAGYARRÓL, a Szabó Piri 

Fiáról a Vörösmartyból, a Nagy Piri Testvéréről, 
Józsi Papa fogadott Fiáról…

Most jöhetne a felsorolás, hogy milyen jó Ember 
volt: Egyszerű, de mégis KÜLÖNLEGES EM-
BER.
Kedves Olvasó egy A4 es lap???   Lehetetlen…
A rengeteg gondolat, emlék, ami vele történt, amit 
Vele átéltünk, hát mit mondjunk el a zenélés után 
fotózott, a zenélés után betyár lett, tiszta magyar 
lett, emléket állított, emlékművet állított többed 
magával a magyar ősöknek, a hősöknek, a nagy or-
szágnak, a kis embereknek, Nekünk.
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Ennek a lelkes és mosolygó embernek mindig volt 
egy rövid kis mondata: „Úgy van”
Mikor elhatároztuk, hogy zenélünk, számvetést 
csináltunk, mi kell egy zenekarhoz? Rájöttünk, 
hogy semmink sincs. Először társakat kerestünk, 
zenéket írtunk, majd saját ládát építettünk, és Ő 
magára vállalta a koncertszervezést, kapcsolatok 
nélkül. Kitaláltuk, hogy legyen börtön turné, egy 
hét alatt le volt szervezve, az első interjú, az első 
koncert.
A zenéhez való szerelme örök maradt, basszusgi-
tárjával bejárta kis országunk megannyi szegletét, 
azonban saját falujában még Ő sem lehetett próféta.
A fotói kapcsán már mindenki megismerte és elis-
merte, alázatos tudását tanítani kellene.
Szűkebb hazája mellett otthonaként tekintett a Kis-
kunság mellett, az elszakított területekről Erdély-
re, Székelyföldre is, ahol még élőbbnek érezte a 
szívének kedves régi időkből megőrzött hagyomá-
nyokat.
A hagyomány tisztelete arra ösztönözte, hogy kert-
je bejáratánál székelykaput épített.
Székelyföldről származó magokat és őshonos ma-
gyar növényeket ültetett, és a termésből szörpöket 
és borokat, lekvárokat készített.
„Szeressétek Egymást” Tanított Minket, és meg-
annyi embertársát.
Mi barátok ezt tesszük, és teszik még velünk együtt 
sokan mások: Megragadni mindazt, ami Ő volt, 
közel húzni magunkhoz, betenni a szívünkbe, ott 
őrizni, és gondolni RÁ. 

Írta egyszer (Janikánk tollából):
„Fura egy hely ez a Föld nevű bolygó!!! Mindenki 
keresi, mikor, hol jó!!! 
Jártam én már annyi mindenhol!!! DE !!! De ilyen jó 
dolgom, még sosem volt!!

Zárásként (egy személyes történet, amely talán édes-
anyja óriási fájdalmában vigasztalást hoz):
Szép nyári alkonyatnál, égett a tűz, a bor úgy fogyott, 
ahogy egy rendes háznál szokott. De amit mondott 
azt nem a bor mondta…
A tűz mellett ülő édesanyja elé térdelt, beszélget-

tek, gitáros kezeivel megfogta édesanyja dolgos 
két kezét és mosolyogva mondta:
„Tudja Édesanyám, Én Magát szeretem a legjob-
ban.”

Barátai

Június 21-én, azon a szomorú csütörtöki délutá-
non, egy igazi egyéniséget, ahogy közeli barátai is 
írták, egy különleges embert veszítettünk el. Egy 
becsületes, ízig-vérig magyart, aki ha belefogott 
valamibe, azt véghezvitte, akármilyen nehézség is 
kerüljön az útjába. Aki a közösségért is rengeteget 
tett, akinek köszönhetően még szebb lett a körfor-
galomnál elhelyezett Trianoni emlékmű, aki ad-
dig szorgoskodott, míg a Faluháza mozigépe is 
elindult egy pillanatra, akinek fotóit rengetegszer 
megcsodáltuk, és még lehetne sorolni.
A haza, a család, a barátok iránti szeretete és 
tisztelete, az élethez való hozzáállása példaként 
szolgálhat és szolgáljon is mindannyiunknak.
Janikánk… bár kegyetlen hirtelenséggel elraga-
dott tőlünk a sors, nem volt időnk elköszönni, 
mi reméljük, hogy hallod ezen gondolatainkat 
és megnyugvást találsz odafönt, ahol az angya-
lok vigyáznak most már rád. 

Dr. Petrányi Csaba
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Búcsú dr. Egressy Gábortól

2014. december végén, mikor a községben befe-
jezte a gyógyítást, az újságban arról írt, hogy egy 
orvos, stb… akkor lesz jó, ha elmegy, vagy meg-
hal. 
Az együtt töltött évek alatt engem nem sokszor 
kellett gyógyítania, viszont, amit családomért, és 
értem tett, megígértem, hogy hálám jeléül, minden 
erőmmel azon leszek, hogy egy kis gondoskodást 
törlesszek abból, mit Tőle kaptam. Vele voltam, 
élete utolsó percéig.  Az orvos pótolható, de Ő so-
hasem. 

„Isten gondoskodó szeretete végig kíséri földi 
életünk minden napját, megváltó szeretete pedig 
örök élettel ajándékoz meg, mely felett nincs ha-
talma a halálnak…

Dr. Egressy Gábor 1948. február 16-án született 
iker félként Miskolcon. Még kisgyermek korában 
Budapestre költöztek, ahol szüleik nagy szeretet-
ben nevelték akkor már a négy gyermeket. Iskolás 
korában is kitűnt szorgalmával, ami későbbiek-
ben is jellemezte. Példamutató, kitűnő tanulmányi 
eredménnyel fejezte be tanulmányait, orvosnak 
tanult.  Munkáját mindig precízen, magabiztosan 
végezte, 43 évig dolgozott orvosként, a szolnoki 
MÁV-kórházban, ill. háziorvosként Újszilváson. 
Tudása legjavát adta, betegeit lelkiismeretesen 
kezelte éveken keresztül, mit betegen is vállalt. 
Amikor több éve kiderült betegsége nem adta fel, 
évekig tűrte a szenvedést, nem panaszkodott.  Mi-
kor befejezte orvosi pályáját, nem gondolta, hogy 
csak pár év adatik a gondtalan öregkorból, amit 
pihenéssel, olvasással töltött volna. Szerette a vi-
rágokat, a napsütést, mikor becsukott szemmel a 
Tisza-parton bármire gondolhatott. 
A szeretet jellemezte egész életét, mely tartotta a 
nehéz napokban is, miszerint, „a szeretet soha el 
nem múlik”… Önzetlenül támogatta szüleit, pél-
daértékűen nevelte gyermekeit, hozzájuk mindvé-
gig ragaszkodott, büszke volt rájuk. Bátorító, gon-
doskodó, odaadó volt szeretteihez.
Aztán két éve elindult egy folyamat. A kórházi 
ápolások egyre többször váltak szükségessé. De-

GYÁSZ KÖSZÖNET

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik NAGY JÁNOS temetésén részt vettek, sírjára 
virágot helyeztek és gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család
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cember végén, karácsonykor volt utoljára ottho-
nában. Életem utolsó szakaszához érkeztem, írta 
családjának. Újabb betegségek jelentkeztek, mely 
tovább súlyosbította állapotát.
2018. április 6-án súlyos szenvedések után vissza-
adta életét teremtőjének.
Életéért hálát adva, fájó szívvel búcsúzik 25 év 
után tőle, szerető, mindvégig kitartó, és ápoló fele-
sége, Hajni. Gyermekei, Krisztina, Balázs, és Ta-
más. Közeli és távoli rokonai, barátai, ismerősei, 
jó szomszédok, volt munkatársai, és osztálytársai, 
a sok-sok év alatt több ezernyi betege, / valaki, 
ha a felsorolásból kimaradt volna / mindazok, kik 
szerették és tisztelték Őt.
A család köszönetét fejezi ki, valamennyi megje-
lent, és fájdalmukban osztozó résztvevőnek.
Végakaratának eleget téve hamvait a család szűk 
körben helyezi el.

Dr. Egressy Gáborért mondjanak egy imát, gon-
doljanak egy emlékre, mit vele éltek át, bocsássa-
nak meg neki, őrizzék meg szívükben, mert a „leg-
szebb emlék a szeretet, melyet mások szívében 
hagyunk magunk után…
Nyugodj békében, Isten Veled!”

Ezekkel a gondolatokkal búcsúztam Tőle, de sze-
retettel megosztom azokkal, kik nem tudtak eljön-
ni, és talán még emlékeznek a „kicsit mogorva, 
érces hangú Egressy doktorra.
Köszönöm, hogy az Újszilváson töltött évek alatt, 
szeretetükkel és megbecsülésükkel mindig mellet-
tünk voltak.
     
       
       Kemenczés Hajni

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, kik drága szerettünk, 
DR. EGRESSY GÁBOR búcsúztatásán megjelentek, gyászunkban bármilyen módon 

osztoztak.

Mindig szerető családja

„Csillagok közt éltek már,
angyalok közt jártok,

ott, hol csendből épül vár,
s igaz lelketekre,
Isten vigyáz már.

Uram! Adj nekik nyugodalmat,
s egy csendes felhőn párnát,

fogadd be őket Uram,
s vigyázd örök álmukat.”

Tóth Ferencre (28. évf.), Tóth Zoltánra (12. évf.) és Tóth Sándorra (10. évf.) emlékezünk 
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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 
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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
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