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tottuk. Az épület front oldalán jól látszik már az új 
külső, melyet az Intézmény vezetésével választot-
tunk ki. Önként vállalt feladatként parkosítani és 
térkövezni fogjuk az Óvoda utca felőli szakaszát. 
Reméljük tavasszal átadható lesz a teljes beruházás.

 Azt is láthatta a Tisztelt Lakosság, hogy a vásárté-
ren, (amelyet az utóbbi időben fesztiváltérnek is ne-
vezünk) egy kültéri sportpark került megépítésre 
és átadásra, melynek a hivatalos műszaki átadás-át-
vétele megtörtént. Ez a sportpark korrekt minőségben 
került átadásra, és tavaszra tervezi az Önkormányzat 
az ünnepélyes keretek közötti átadását is. Ezt 100 
%-os forrásból nyertük a Sportállamtitkárságtól. Re-
méljük, hogy örömmel fogják használni a fiatalok, és 
az erejüket ezen eszközök használatába vetik majd, 
nem a közterületi utcabútorokba. 
 

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm  
a Kedves Olvasókat. Pályázatainkról, fejlesztése-
inkről, önkormányzati döntéseinkről szeretném első 
kézből tájékoztatni Önöket.
Elsőként arról, hogy az ipari park beruházás, elért 
egy következő fázisra. Jelen stádiumában a leendő 
park belső úthálózata aszfaltozásra került, a nagy 
teljesítményű elektromos trafó elhelyezésre került, 
a víz- és csatornacsonk lekötésre került, és jelenleg 
építik a napelemes kandelábereket, amely a terület 
takarékos megvilágítását fogja ellátni. A beruházás 
teljes befejezése 2019. április 30-ra várható, amikor 
is a TIGÁZ tudta vállalni a gáz lekötését. Ezt kö-
vetően, miután ez is készen van, meghirdetésre ke-
rülnek a területek és Önkormányzatunk várja majd  
a vállalkozások jelentkezését. Akár a helyi vállalko-
zások ottani letelepülését, vagy telephely bővítését, 
illtetve új vállalkozások betelepülését a településre. 

 
Másik beruházásunk, a Kerekerdő Óvoda és  
a községi konyha épületének energetikai korsze-
rűsítése beruházás szemmel is látható módon, jól 
halad. Már korábban, ezen Belügyminisztériumi tá-
mogatás alapján, részleges nyílászárócserét tudtunk 
megvalósítani és emellett, például a főbejárati és a 
hátsó bejárati ajtókat is ki tudtuk cserélni, valamint 
a meglévő, de nem újracserélt nyílászárókat felújí-

Első kézből…

Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Az uszoda beruházás is egy látványos részéhez 
érkezett. Láthatta a Tisztelt Lakosság, hogy az el-
múlt két hónapban tetőszerkezet kerül rá az épü-
letre, és - alulról nézve és kívülről nézve is egy - 
látványos, korrekt minőségű, szigeteléssel ellátott 
korcolt lemezfedést kap majd az épület. Mint ahogy 
eddig is az uszoda beruházásnál elmondtuk, ami 
már meg van építve, az igen kiváló minőségben van 
megépítve, nem kell érte szégyenkeznünk. 

 
A külterületi utak tekintetében sajnos azt kellett 
észlelnie a Kedves Lakosságnak is, hogy mivel  
a közbeszerzési eljárás elhúzódott, ezért a Gildex 
Kft. már akkor kezdett volna hozzá a beruházáshoz, 
amikor jelentősebb, -3-5 fokos fagyok is várhatóak 
voltak, ezért Önkormányzatunk is azt kérte a vál-
lalkozótól, hogy csak tavaszra végezze el ezeknek 
az utaknak az építését. Ez mindenképpen a minő-
ség megtartása miatt elengedhetetlen fontosságú.  
A pályázat és a szerződés keretei természetesen ezt 
megengedik, hiszen a befejezési határidő a támoga-
tási szerződés szerint 2019. június 30-a. 

Az elmúlt időszakban jelentősen megerősödött  
a település belső áramellátása, hiszen nagy telje-
sítményű transzformátorok kerültek elhelyezésre, 
mind az ipari parkba, mind az uszoda áramellátá-
sa következtében, Alkotmány útra, Kossuth utcára, 
Temető útra. Az Óvoda áramellátása tekintetében 
pedig a Faluháza elé került le az a trafó, ami a Pol-
gármesteri Hivatal parkjában az álló korrodált va-
soszlopon helyezkedik el. Azért a Faluháza elé ke-

rült az új trafó, mert így lebontásra kerülhet majd, 
az elhasználódott vasoszlop és az azon lévő trafó, 
mely esztétikailag egyáltalán nem néz ki jól. Mind-
amellett pedig ez a távvezeték, ami a parkoló felett 
húzódott, a Hivatal körül lévő fülesbaglyok életét is 
folyamatosan veszélyezteti. Ezekre az áramerősítő 
beruházásokra Önkormányzatunk több mint 10 mil-
lió forintot fordított csak az elmúlt 1 évben. 
 

Önkormányzatunk tájékozódott afelől, hogy a Ta-
karékszövetkezet épületének mi a várható sorsa, 
s tudomásunkra jutott, hogy a tulajdonos értéke-
síteni kívánja azt, mintegy 14 millió forint ösz-
szegben. Ezért Önkormányzatunk megkereste 
a Takarékszövetkezet központját, azzal a céllal, 
hogy az épületben lévő pénzkiadó automata, 
ATM áthelyezésre tudjon kerülni a Faluháza 
részlegébe, hogy a lakosság korrekt módon tudja 
majd a továbbiakban is ezt használni. A válaszle-
vélben a Takarékszövetkezet megírta, hogy rövi-
desen valóban értékesíteni kívánja az épületet, de 
akár értékesítésre kerül, akár nem az épület, az 
ATM mindenképpen megszüntetésre kerül, mert 
számukra veszteséges annak üzemeltetése. A la-
kossági szolgáltatás további biztosítása érdekében 
Önkormányzatunk is csak abban az esetben he-
lyezheti majd el az ATM-et a Faluháza épületében, 
ha bizonyos költségeket, - melyeket ezidáig még 
nem ismerünk, - átvállal a működtetés tekintetében  
a Takarékszövetkezettől. 
Hát úgy gondolom ez egy igen érdekes banki hoz-
záállás, csak tudnánk, hogy a pénzkivétel után  
a bankkártyánkról általában levont összegeket ki 
használja akkor fel, ha nem a bank.
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Arról is örömmel tájékoztathatom a lakosságot, 
hogy a településen eredményesen befejeződött  
a Telekom legmodernebb üvegszálas optikai 
kábelhálózatának beruházása. Főként a tele-
pülés belterületi szakaszait érinti ez a beruházás, 
emellett a Telekom jelen pillanatban méri fel, hol 
vannak még sűrűn lakott részek a külterületi tele-
pülésrészből, amelyet esetlegesen még ellát. Sajnos 
erre Önkormányzatunknak nem nagy hatása van, 
ezek abszolút szakmai alapokon eldöntésre kerülő 
kérdések. Ezen az új optikai kábelen 1000 Mbit/
sec sebességre képes például az internet. Tehát  
a jelenleg forgalomban lévő legmodernebb tech-
nikát fektették le az újszilvási lakosság szolgálta-
tásának javára. El kell, hogy mondjam Önöknek, 
hogy például Abony városában, de a környező 
egyéb településeken sok helyen nincsen még ilyen 
modern kábel hálózat. Emiatt is nagyon örültünk 
a beruházónak, amikor megjelent, s tájékoztatott  
a fejlesztési szándékról. 

Az előző újságban azt jeleztem a Tisztelt Lakos-
ságnak, hogy a gyermekorvosi praxis működtetése 
várhatóan november elsejétől az Önkormányzat-
hoz kerül. Arról tudom Önöket tájékoztatni, hogy 
gyermekorvos hiányában az Önkormányzat 
ideiglenesen 2019. január 01-jétől a gyermek-
orvosi körzet kártyáit a háziorvosi praxisba 
irányította, azaz újra vegyes körzetté alakította 
az újszilvási háziorvosi praxist. Ez azért történt, 
hogy a gyermekek ellátása biztosítva legyen, azok-
ra az átmeneti hónapokra is, amíg nem találunk 
gyermekorvost. Gyakorlatilag még november vé-
gén úgy állt a helyzet, hogy dr. Iacovides Petros 
doktor Úrral megegyezünk, azonban a megbeszé-
lést követő napon valószínűleg Törtel többet ígért 
a gyermekorvos részére a praxis működtetéséért, 
és valószínűleg ezért a Doktor Úr Törtel városa 
mellett döntött. Dr. Homoki Ildikó december 31-
ig tudja ellátni helyettesítésben a gyermekorvosi 
feladatokat a keddi és szerdai napokon, és gya-
korlatilag ezen kívül nincs gyermekorvos, akit az 
újszilvási praxisba jelenleg helyettesítésre be tud-
tunk volna vonni, akivel megállapodást tudtunk 

volna kötni. Nagyon szomorú dolog ez és mivel 
dr. Altsach Rita doktornő a tartós betegsége okán 
kezdeményezte ennek a praxisnak a visszaadását 
az Önkormányzat számára, és vissza is adta, ezért 
most Tápiógyörgye községgel közösen a gyermek-
orvosok keresése fog zajlani az elkövetkezendő 
időszakban, hiszen úgy döntöttünk, hogy min-
denképpen a mindkét településnek rendelkezésére 
álló gyermekorvosi rendelőnket újból élettel kell 
megtölteni. Nagy feladat lesz, hiszen országosan 
teljes orvoshiány van - ezen a szakon különösen 
-, de nem adjuk fel a kérdést és a következő év-
ben reményeink szerint meg fogjuk oldani ezt a 
problémát. dr. Altsach Rita doktornőnek az eddig 
is végzett áldozatos munkáját ezúton is köszönjük, 
és gyógyulást kívánunk neki.

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet szeretnék 
mondani azoknak a vállalkozásoknak, akik ezen 
újság keretein belül, név szerint is megemlítésre 
kerülnek, hiszen egy csodás dolgot tudtunk 12 nap-
ra az újszilvási gyermekek számára hozni, mégpe-
dig jégpályát, azért hogy az újszilvási gyermekek 
is érezzék azt az érzést, mint a városiak úgymond, 
hogy közelebb hozzuk részükre azt a biztonságos 
korcsolyázási lehetőséget, amely ilyenkor a téli 
sportok szerelmesei szerint kell, hogy a gyerekeket 
is foglalkoztassák. Én köszönöm a vállalkozások-
nak az önzetlen hozzáállást, hiszen szinte minden-
ki egy szóra adott támogatást és ezzel a bekerülési 
költség több mint felét összeadták! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Gyerekek, 
Kedves Lakosság, a közelgő ünnepek jegyében, 
a Képviselő-testületem és a magam nevében, va-
lamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében 
is kívánok békés áldott, szeretetben gazdag Kará-

csonyi Ünnepeket, és sikerekben, egészségben és 
lehetőségekben gazdag Új Esztendőt! 

Maradok tisztelettel: 
            dr. Petrányi Csaba 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A község karácsonyfái és jégpályája

Idén is több fenyőfa felajánlás érkezett az Önkor-
mányzathoz, melyet ezúton is nagyon szépen köszö-
nünk! A hatalmas fenyőt, melyen az óvodások éne-
keire az ünnepi fények is felgyúltak, Juhai Imre és 
családja ajánlotta fel, mely bontás után rászoruló csa-
ládok részére lesz eljuttatva. A Faluházban felállított 
tűlevelűt pedig Fekete Ferencnének köszönhetjük. 
Köszönjük a Mocorgó klub lelkes anyukáinak, tag-
jainak munkáját, hogy a község Karácsonyfájára 
idén is készítettek díszeket, illetve az Önkormány-
zat munkásainak, hogy azokat felhelyezték a fára.

Emellett az idei ünnepet különlegesebbé varázsol-
va, Önkormányzatunk és a helyi vállalkozók támo-
gatásából, mobil jégkorcsolya pályát telepíttettünk. 
Köszönjük Trepák Andor, Németh Károly, Bolyhos 
László és családja, Jansik József, Juhai Imre, Ru-
gócenter Kft, Szilváshús Kft, Agrodominátor Kft, 
Kiss Pál, SA-GA-RO Kft, Aranyablak Kft, Vásár 
Ferenc, Gergely Gábor, Juhász Zsuzsanna, ifj. Tóth 
László, és Bertók Mihály anyagi hozzájárulását.

Községi Önkormányzat

ENERGIA@ISKOLA – PROJEKT AKTUALITÁSOK

Végéhez közeledik a 2016-ban indult „ENER-
GIA@ISKOLA” (ENERGY@SCHOOL) pro-
jekt. Az utolsó két félév intenzív munkát ígér az 
újszilvási projekt partner munkatársainak.  

A projekt két utolsó féléve számos feladatot tarto-
gat Újszilvás számára. Az újszilvási iskolába, pi-
lot projektként tervezett megújuló energiaforrások 
alkalmazását bemutató demonstrációs központ 
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JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
Felhívás a BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Önkormányzati

 Ösztöndíjpályázat 2019. évi for-

dulójára

telepítése megtörtént. Az utómunkálatok során az 
interaktív alkalmazást segítő eszközök, oktatási 
segédanyagok, grafikák is hamarosan a helyükre 
kerülnek. A projekt előírásait követve, a demonst-
rációs központ diákoknak történő átadása még 
2018-ban megtörténik. Folytatódik a segítő tanárok 
és a diák aktivisták felkészítése is.
 

A projekt utolsó időszakában – 2019 első negyed-
évében - egy interaktív játékra is sor kerül, amely-
ben a projekthez csatlakozott iskolák fognak egy-
mással versenyezni. A verseny egy számítógépes 
program (applikáció) segítségével fog zajlani. Min-
den iskola diákjai az okos energiafogyasztásmérő 
műszer (smart meter) segítségével mérik napi há-
rom alkalommal az energiafogyasztást és a külső 
és belső hőmérsékletet. A feladatuk az, hogy több 
hónapon át, folyamatosan kövessék nyomon, és 
ha szükséges apró beavatkozásaikkal (nem hasz-
nált energiafogyasztók kikapcsolásával, az iskolai 
tantermek hőmérsékletének optimális szinten tar-
tásával) segítsék az iskola energiafogyasztásának 
ésszerű, takarékos szinten tartását. Erre a feladatra 
a gyerekek és a segítő tanárok decemberben ké-
szülnek fel. A versenyben győztes iskola, játékban 
résztvevő aktivistái (tanárai és diákjai) a jövő nyá-
ron egy külföldi jutalomutazást nyerhetnek.

Nagy örömünkre Újszilvás projektben történő 
részvétele felkeltette az EURONEWS tv társaság 
érdeklődését. Két napon át forgatott a tv forgató-
csoportja községünkben. Hamarosan egész Európa 

láthatja településünk energiatudatos fejlődését és  
a projektben nyújtott munkáját. 
 Novemberben Németországba utazott az energi-
asuli projekt. Stuttgart adott otthont a következő 
projekttalálkozónak. Újszilvás Község Önkor-
mányzatának delegációját Dr. Petrányi Csaba 
polgármester vezette. Az újszilvási projektcsapat 
ezúttal is pedagógusokkal és szakemberekkel, va-
lamint külső szakértőkkel egészült ki. A Tápiósző-
lős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvo-
da pedagógusaiból álló helyi szenior energiaőröket 
most Tanács Edit és Dobrovics Lászlóné tanárnők 
képviselték. A rendezvényre hét országból 12 pro-
jekt partner képviselői látogattak el. Az első két 
nap Stuttgart polgármesteri hivatalában, munkaér-
tekezlettel telt, ahol projektvezetési, koordinációs, 
technikai és logisztikai jellegű kérdéseket vitattak 
meg a résztvevők, majd a kommunikációs munka-
csoport tagjai és a szakértői munkacsoportok kép-
viselői egyeztették a soron következő feladataikat. 
 A találkozó során minden projektpartner rövid tájé-
koztatót adott, amelyben összefoglalta a helyi törté-
néseket. Az újszilvási tájékoztatót nagy érdeklődéssel 

hallgatták és a végrehajtott munkáról adott tájékoz-
tatást pozitívan fogadták. A projekttalálkozó utolsó 
napján a házigazdák – a hagyományokat követve – 
helyi iskolákba szerveztek tanulmányi kirándulást.
A németországi találkozó mindhárom napja jó han-
gulatban telt. Minden résztvevő számára értékes 
tapasztalatokat adott és hasznos iránymutatással 
szolgált a záró időszakra vonatkozóan. A projektzá-
ró találkozóra 2019. május 08-09-én az olaszorszá-
gi Lugo-ban kerül sor.

További információk 
az ENERGIA@ISKOLA projektről:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/
ENERGYATSCHOOL.html 

http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/?q
=interreg-projekt 

https://www.facebook.com/EnergyatSchool/?no-
tif_t=page_user_activity&noti... 

TÁJÉKOZTATÁS!

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN!

Tisztelt Ügyfeleink!
 

 Az újszilvási Polgármesteri Hivatal
 

2018. december 24-től 2019. január 1-ig igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal zárva tart.

Az első munkanap: 2019. január 2. (szerda)

2018. decemberi programjaink:

• December 6. (csütörtök) délelőtt: óvodai Mikulás ünnepség
• December 18. (kedd) délelőtt: Karácsonyi Ünnepség

Téli Szünet:

• 2018. december 21. péntek (az utolsó nap)
• 2018. január 02. szerda (az első nap)
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Érzelmi nevelés és szocializáció a Kerekerdő Óvodában

Köszönet

• Itt szeretnénk köszönetünket kifejezni az újonnan alakult Szülői Szervezetnek. A Szülői Szervezet 
tagjai nagyon lelkesen fogtak bele Óvodánk támogató tevékenységébe. A szilveszteri jótékonysági 
bál bevételével, Szülői Szervezetünk az Óvoda udvarán lévő játszóteret kívánja tovább fejleszteni, 
gyermekeink örömére. Szeretnénk megkérni a Tisztelt Újszilvási Lakosokat, hogy minél többen jöj-
jenek el a szilveszteri mulatságunkra, ezzel támogatva Óvodánkat.

• Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak az újszilvási vállalkozóknak és magán személyeknek, 
akik 2018-ban valamilyen formában segítették Óvodánkat.

Támogatóink

Benkő Istvánné 
Bertók Méhészet

Boda László
Csák Attila

Dr. Petrányi Csaba
Fazekas Mónika
Fekete Richárd
Gergely Szilvia
Gergely László

Kemenczés Hajnalka
Király Istvánné

Kiss Pál

Lakatos Lászlóné
Légrádi Attila
Magó Eszter
Papp Mária

Smányi Nikolett
Simonné Dabis Zsuzsanna

Simon Mihályné
Simon Zsolt

Széchenyi István Alapítvány
Takó Andrásné Pirike néni

Ujszászi Rozália
              

• Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni, Dr. 
Petrányi Csaba polgármester úrnak, Penczi Ildi-
kó jegyzőasszonynak és Újszilvás Község Önkor-
mányzatának, hogy 2018-ban is minden feltételt 
biztosítottak az intézmény zavartalan működése 
érdekében.

Hálásak vagyunk, hogy gyönyörű környezetben 
fogadhatjuk és nevelhetjük az újszilvási

 óvodás gyermekeket.

Óvodánk egyik fő feladatának tartja a szocializáció 
segítését. Célunk, hogy biztonságos, szeretetteljes 

aktív légkörben a gyerekek jól érezzék magukat, és 
bekapcsolódjanak a közös tevékenységekbe.         

Fontosnak tartjuk a pedagógus- szülő közötti jó 
partnerkapcsolat kialakítását, szükségünk van  
a szülők támogatására, hiszen csak közös együttne-
veléssel tudjuk formálni, alakítani a gyermekeinket.
 A gyermeki magatartás alakulása szempontjából 
modell értékű az őket körülvevő felnőttek kom-
munikációja, bánásmódja, viselkedése. Fontos  
a szeretet kimutatása, valamint a melegségben, 
megértésben, elfogadásban, odafigyelésben együtt-
élés, mert így érzi jól magát gyerek és felnőtt egya-
ránt. Ha ilyen mintát látnak a gyermekek, ez épül be 
a személyiségükbe, magatartásukba, és ilyen életet 
fognak élni felnőttkorukban. Ellenkező esetben az 
egyedüllét, a szeretetlenség, a nem vagyok fontos 
érzése hatalmasodik el, mely előbb-utóbb szoron-
gást, vagy agressziót kiváltó viselkedésbe torkollik. 
Óvodáskorra az agresszív megnyilvánulások széles 
skálája alakulhat ki egy-egy gyermekben.
Az agresszív viselkedés okai lehetnek a fizikai 
bántalmazás, az érzelmek nélküli, elutasító családi 
légkör, túlzott szigor vagy büntetés. Fizikai bán-
talmazás mellet romboló hatású a megszégyenítő 
becsmérlés, lekicsinylés, gúnyolódás, azaz a felnőt-
tek szavakkal kifejezett agressziója.
Mit tehetünk az agresszió ellen?
Büntetés helyett célravezetőbb a helyes viselke-
dést megerősítő dicséret. Ha mégis a büntetést 
kell alkalmaznunk, nem mindegy hogyan tesszük.  
A ”rossz vagy” kifejezés helyett mindig csak az 
adott cselekvést ítéljük el. A kirótt büntetés mellé 
magyarázzuk meg, miért kapja, mi volt a helytelen 
és hogyan kellett volna viselkednie.  
Az érzelmi biztonságot elsősorban a családban kell 
megkapniuk a gyermekeknek, de intézményünk-
nek is meg kell adnia. Széles tevékenységreperto-
árt kínálunk a gyermekek számára, ahol alkalmat 
adunk arra, hogy megtapasztalják az értékes ma-
gatartásformákat. Erre a napi tevékenységek során 
és a spontán adódó helyzeteket kell kihasználnunk.  
A szabad játékhelyzetekben könnyebb az alkalmaz-
kodás, hiszen ez önként vállalt, és a gyermek akkor 
lép be, vagy ki, amikor neki tetszik. Ő dönt mennyit 
vállal fel a helyzetekből, nem érzi megerőltetőnek 
annak betartását.

Gazdag variációs lehetőségeket kínálunk a szocia-
lizáció segítéséhez: játék helyzetekben (pl: szerep-
játékok), közösen végzett munka a csoportban (pl: 
rendrakás, naposi munka), kirándulásokat szerve-
zünk, jeles napokra, ünnepekre készülünk, rend-
szeresen biztosítjuk az együttműködésen alapuló 
népi játékokat, dalos játékokat, szabályjátékokat, 
társasjátékokat. 
Ezzel segítve a szocializációs érést, mivel a szoci-
álisan érett gyermek megfelelő önállósággal, önbi-
zalommal és önértékelő képességgel rendelkezik. 
Képes az önálló problémamegoldásra, a kudarcok 
elviselésére, kialakul a helyes „Én” képe, és elfo-
gadja a másságot. Integráló intézményként büszkék 
vagyunk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek az ép társaikkal együtt szocializálódhatnak.  
A saját, az integrált elfogadó hozzáállásunk mel-
lett a gyermeki és szülői közösségben is szorgal-
mazzuk a sajátos nevelést igénylő gyermekek 
elfogadását. 

Rendkívül hasznos olvasmány, szülők számára:
Lawrence J. Cohen: Játékos nevelés 
(Kulcslyuk, 2015)
Vekerdi Tamás: Jól szeretni (Kulcslyuk,2013) 
című könyvek, ajánljuk mindenkinek, aki gyerme-
ket nevel.

„ A karácsony nem csak egy nap, nem lehet csak 
egy nap, nem múlik el a huszonnegyedik 

óra leteltével. Mert a karácsony egy érzés. 
A szeretet érzése.”

Csitári-Hock Tamás

Az évvége közeledtével magam és munka-
társaim nevében Áldott Szeretetteljes Ka-
rácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag 

Boldog Új Esztendőt kívánok minden 
kedves olvasónak!

  Légrádiné Tóth Marianna
intézményvezető
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Belépés a tiltott zónába!

A ceglédi Toldy Ferenc Kórház nyílt délutánt szer-
vezett. A rendezvény célja: megismertetni a tovább-
tanulás előtt álló diákokkal az egészségügyi szakmá-
kat. Természetesen a program remek alkalom volt  
a motiváció felkeltésére mind a továbbtanulás mind 
a későbbi munkába való elhelyezkedéshez is.
A kórház különböző helyszínein kialakított állo-
másokra csoportokban érkeztek a tanulók, és ér-
dekes, gyakorlatias ismertetést hallhattak az adott 
terület szakemberétől. A diákok bemehettek a mű-
tőbe, kipróbálhatták a laparoszkópiás eszközöket, 
röntgenfelvételt készíthettek, megismerkedhettek 
az intenzív osztály munkájával, és az újraélesztést 
is gyakorolhatták. Talán a legérdekesebb az volt, 
amikor megmérhették egymás vércukorszintjét és 
vérnyomását. Végül az állomásokon elhangzott in-
formációk alapján totót és activity játékot állítottak 

Óvodai Szülői Munkaközösség hírei

Kedves Olvasóink!
Mint minden évben, az idén is nagy örömünkre 
szolgált a karácsonyi vásáron való részvétel, me-
lyen képviselhettük magunkat az óvodai gyermekek 
szüleivel közösen, saját készítésű termékeinkkel. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan készítettünk sütemé-
nyeket és karácsonyi díszeket, amelyekkel próbál-
tunk örömet szerezni a vásárba kilátogatóknak. 
A Szülői Szervezet az Óvoda vezetőnőjével egyez-
tetve, egy igen nagy beruházásba szeretne bele-
vágni. Az óvodai udvar játszóterének fejlesztését 
tűztük ki célul. Itt említeném meg, hogy a helyi 
benzinkúton folyamatosan lehet támogatói jegyet 
vásárolni, amit már sokan meg is tettek, nagy örö-
münkre szolgál e nemes tett, a sok támogatás, amit 
kaptunk, kapunk.  Köszönjük!
Szervezetünk következő nagy teendője a szülők va-
lamint az óvónők összefogásával a Szilveszteri bál 
lebonyolítása. A helyi Önkormányzat a Faluházban 

már évek óta biztosítja a helyszínt az óév búcsúz-
tatására. Az előző években az Iskolai Szülői Szer-
vezet képviseletében zajlott le a rendezvény, amit 
idén, először, a mi szervezetünk visz véghez. A bál 
szervezéséhez a segítséget köszönjük az Önkor-
mányzatnak, valamit az Iskolai Szülői Szervezet-
nek! A bál sikeréhez fogadunk mind anyagi támo-
gatást, mind tombola ajándéktárgyakat.
Az ünnepekhez közeledve engedjék meg, hogy  
a következő sorokkal köszönthessem Önöket, az 
Óvodai Szülői Szervezet minden tagja nevében:

Hópihécske száll az égen, kis csengettyű szólal 
szépen. Az angyalok táncra kelnek, gyertyafény-
nél énekelnek.  Mosolyogva mondják Néked:  
Áldott, Boldog Ünnepeket!

Magyarné Gyimesi Irén
Óvodai Szülői Munkaközösségi tag

„Határtalanul” - Erdélyben

Hetedik osztályosaink 4 napos kiránduláson vehet-
tek részt októberben, Erdélyben. Gyönyörű tája-
kon jártunk, eljutottunk Nagykárolyba, Kolozsvár-
ra, Marosvásárhelyre, Búzásbesenyőre, Körösfőre,  
a tordai sóbányába, túráztunk a tordai hasadékban 
is. Felejthetetlen élményekkel érkeztünk haza!  

össze a szervezők. A kórház dolgozói bőséges és 
rendkívül finom uzsonnával vendégeltek meg ben-
nünket. A délután remek hangulatban telt, egy per-
cet sem unatkozhattunk, nagyon sokat nevettünk.
A kórház dolgozói kiváló szervezéssel fogadták  
a tanulókat. 

Magyar nyelvi siker Szigetszentmiklóson

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei for-
dulóján 3. helyezést ért el az Újszilvási Reformá-
tus Iskola „Nyelves Négyes” nevű csapata: Csáki 
Zsófia, Demeter Kinga, Lénárt Lili, Simon Adél.  
A nyolcadikos tanulók nemcsak anyanyelvi ismere-
teikkel, hanem csapatmunkájukkal is kiérdemelték  
a dobogós helyezést.

ADVENT

Az iskolás gyermekek csendesnappal, 
áhítatokkal, kézműves foglalkozásokkal, 

előadásokkal várják a Karácsonyt. 
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COOP Mikulás pályázat

Négy évvel ezelőtt kezdődött……..
A Coop áruházlánc minden év októberében kiírja 
a Mikulás Pályázatot, amire csoportok jelentke-
zését várják. Mindig más karácsonyi témájú mun-
kadarabot, ajándékot kell készíteni, sok-sok COOP 
márkájú termékről kivágott logó felhasználásával. 
Szülők, gyerekek izgatottan nézték ebben az évben 
is a pályázati kiírást, mely így szólt:
„Készítsetek Coop márkatermékről kivágott emb-
lémákból Mikuláshoz, Karácsonyhoz köthető 
Coop karácsonyfadíszeket!”
A munka elkezdődött, a gyerekek hozták a kivágott 
emblémákat, sorra születtek a szebbnél-szebb dí-
szek, amiket időben le is tudtunk adni a helyi áru-
házban. További teendőnk a várakozás volt, míg 
november közepén érkezett a jó hír, ismét sikerült 
nyerni. December 6-án a Mikulástól nagyon szép, 
és hasznos ajándékot kapott a 3. osztály minden 
tanulója. Az idei ajándék Kresz társasjáték és há-

tizsák volt, amit nagy örömmel fogadtak a gyere-
kek. Büszkék vagyunk rá, hogy sorozatban már 
négy alkalommal sikerült elnyerni a zsűri tetszését!
Nagyon örülünk a lehetőségnek, jövőre újra meg-
próbáljuk! 

Sáfrányné Dudás Marianna,
Gazsiné Nagy Tünde

Iskolai Szülői Szervezet hírei

Kedves Olvasók!
Október 13-án megrendeztük Szüreti Bálunkat az 
Általános Iskola javára, ami nagyon jól sikerült. Ez-
úttal szeretném megköszönni a tombolákat, amit az 
osztályok, vállalkozóink, és a szülők ajánlottak fel.
Támogatók: Gergely Gábor és felesége Katinka, 
Szécsényiné Juhai Nóra, Szilváshús KFT, Dr. Pet-
rányi Csaba, Újszilvás Község Önkormányzata, 
Szabóné Kovács Marianna, Fuith László, Varga 
család, Dr. Kun Tamás és Feldman Júlia, Hubai 
Jenő, Rugócenter KFT, Sportcentrum, COOP, Spar 
(Korpusz diszkont), Borosné Bognár Bernadett, 
Szarvasné Marika néni, Kovácsné Marika néni, 
Káló Róbert, Jansik József, Nakka Bútor, Csák 
Attila, Piroska Virág, Gazdabolt, Good’s Market, 
Gyógyszertár, Aranyablak KFT, Bolyhos és Fia 

BT, Kovácsné Ilonka, Tóth Adrienn, BB Team Ag-
ro-Med KFT, Bácskai Blanka, Aranykemence Pék-
ség, Makai bolt, SA-GA-RO KFT, Meleg Sándor, 
Varróné Dudok Katalin, Karlecz Ildikó, Gergely 
Szilvia, Nagy Hajnalka. 

Első feladatunk novemberben, az iskolában az 
Öko-hetek keretében az egészségvédelmi nap tíz-
óraijának az elkészítése volt, amit sikeresen lebo-
nyolítottunk. Köszönöm a szülők hozzájárulását a 
rengeteg zöldséggel és gyümölccsel, amiből gazdag 
tányérokat csináltunk gyermekeinknek. Szerveze-
tünk emellett támogatta a versenyek díjazását is.
Időközben a Karácsonyi vásárra is készült szer-
vezetünk, ahova szebbnél szebb tárgyakat sikerült 

készítenünk. Itt szeretném megköszönni Balassa 
Brigittának, Agócs Szilviának, Bergendi Róbertnek, 
Bíróné Fülöp Henriettának, Bolyhos Irénkének, 
Bencsikné Menkó Erikának, Petrányi Károlynénak 
és a Szervezet tagjainak a részvételét és a vásárra 
való tárgyak készítésében nyújtott segítségét. Eltelt 
egy év, sok színes programot valósítot tunk meg.

Ezúton szeretnék Kellemes Karácsonyi Ün-
nepeket és Boldog Új Évet kívánni magam és  
a Szülői Szervezet nevében!

Ladányiné Karai Erika
Szülői Szervezet elnöke

Újszilvási Mocorgó Klub

Idén március végén ünnepelte a Mocorgó Klub  
1 éves születésnapját. A célcsoportunk várandós 
kismamák, anyukák és 0-3 éves korú babák.  2018-
ban szerveztünk ruhabörzét, farsangoltunk, részt 
vettünk a helyi gyermeknapi programon, megün-
nepeltük Klubunk első születésnapját, vendégül 
láttuk a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Já-
rási Hivatal Családvédelmi Szolgálatának és Né-
pegészségügyi Osztályának munkatársait, akik 
családtervezési, hozzátáplálási és közétkeztetés 
témában nyújtottak tájékoztatást.

 
A tavalyi évhez hasonlóan decemberben feladatként 
felvállaltuk a község fenyőfájához a díszek készíté-
sét, felújítását. Kreatív ötletekkel és szorgos kezekkel 

azt gondoljuk az Anyukák maradandót alkottak, és 
lelkiismeretesen dolgoztak. Ezen felül képviseltettük 
Klubunkat 2018. december 8-án megtartott karácso-
nyi vásáron. A szülők által készített apróságok árusí-
tásából befolyt összeget, a klub eszközeinek beszer-
zésére fordítjuk. Itt szeretnénk megköszönni a tagok 
és Újszilvás Község Önkormányzatának erkölcsi és 
anyagi támogatását.
Továbbra is szívesen várunk minden Babát és Mamát, 
aki kis közösségünkben jól szeretné magát érezni!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gaz-
dag új, esztendőt kívánunk!

Antal Viktória és Kengyelné Agócs Marianna
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Edzői tájékoztató

Befejeződött a 2018-19-es felnőtt bajnokság őszi 
időszaka, ahol csapatunk a 6. helyen várja a tavaszi 
folytatást. Reméljük, hogy egy jó téli alapozással 
és egy jó tavaszi szerepléssel megcélozhatjuk a do-
bogós helyek valamelyikét.
Az U-15-ös csapatunk az 5. helyen zárta a baj-
nokság őszi szezonját, ami a tavaszi szezonban  
még javítható.
Az utánpótlás korosztály mind a 4 korcsoportjá-
ban indítottunk csapatot (U-7, U-9, U-11, U-13)  
a Bozsik korosztályban, ahol a 8 településes torná-
kon jól szerepeltek fiatal labdarúgóink.

 

A téli szezont sem töltjük pihenéssel, az edzések 
a teremben folytatódnak, ahol az U-13-as csapat 
készül a téli futsal (terem) bajnokságra, ahol 10 
csapatos csoportban szerepelünk. 

 

A téli időszakban az U-11-es és az U-13-as csapa-
tok, decemberben, januárban, februárban havi egy 
Bozsik teremtornán vesznek részt.
A téli futsal tornán részt vesz az U-15-ös csapat is, 
de ők majd csak januárban kezdik meg szereplésü-
ket a bajnokságban.
A teremben az edzések december 13-ig tartanak, és 
a 2019-es évben, január 7-én kezdődnek újra.
A szünetben kívánok a gyerekeknek és felnőtt  
játékosainknak jó pihenést és feltöltődést a követ-
kező szezonra.
Szeretném megköszönni a vezetőség munkáját, 
a Sportcentrum dolgozóinak egész éves odaadó 
munkáját, ami nagyban hozzájárult az utánpótlás-
korú és felnőtt labdarúgóink versenyfeltételeinek 
kiváló biztosítását. 
Szeretném még megköszönni az utánpótlásban 
szereplő gyermekek szüleinek támogatását, akik 
a Bozsik és futsal tornákra elkísérik csemetéiket 
és biztatásukkal elősegítik a csapatok jó szereplé-
sét. Megköszönöm Lóci bácsi munkáját, a felnőtt 
és U-15-ös csapat élén. Köszönjük az Aranyablak 
Kft, a Bolyhos család, és az Önkormányzat támo-
gatását a TAO pályázatok lebonyolításában.
Mint mindig, ezúton is köszönöm a rendezők mun-
káját, akik biztosítják a hazai mérkőzések lebonyo-
lítását, és természetesen a B-közép és az újszilvási 
szurkolók biztatását.
Kívánok Önöknek Kellemes Karácsonyi Ünnepe-
ket és eredményekben gazdag Új Évet!

Hajrá Szilvás!
Ádám József

Újszilvás KSE elnöke

Véget értek a bajnokságok a 2018-2019. őszi sze-
zonban. Most beszámolnék az U-15-ös csapatunk 
szerepléséről.
Az U-15-ös csapatunk a II. osztály Délkeleti cso-
portjában kapott besorolást, ahol 10 csapat vette 
fel a küzdelmeket a bajnoki pontokért. Csapatunk 
az 5. helyen végzett, 4 győzelem, 0 döntetlen és  
4 vereséggel, 34 rúgott, 19 kapott gól ellenében,  
12 megszerzett ponttal. A csapat a 3. legkevesebb 
gólt kapta a bajnokságban, illetve a 3. legtöbb gólt 
lőtte. Az U-15-ös csapatunk a ¾ pályáról váltott 
az egész pályás bajnokságra, ahol a felnőtt csapa-
tokhoz hasonlóan játssza a bajnoki mérkőzé seit. 
Úgy érzem, hogy a váltás nem okozott nagyon 
nagy változást a gyerekeknél, jól játszottunk, még 
a vereségekkel befejeződött mérkőzéseken is.  
Az igazi probléma valójában a létszámhiány miatt 
merül fel, mert volt olyan mérkőzés, melyet csere 

nélkül kellett lejátszani. Egy fiatal csapatnak vi-
szont szüksége van arra, hogy 90 perc alatt fris-
síteni tudjuk őket, mivel ez a bajnokság 2004-es 
születésű gyermekeknek van kiírva, de van olyan 
játékos is a csapatban (nem is egy), aki 2006-os szü-
letésű. Ezért kérem, hogy akinek kedve van és sze-
retne futballozni, a 2004 után született gyermekek 
jelentkezését várom, akár a tél folyamán is. Most  
a 15-ös korosztálynak kiírt futsal bajnokságban ve-
szünk részt, ennek befejeztével kis pihenő, aztán 
kezdődik a felkészülés a tavaszi szezonra. Köszö-
nöm a játékosoknak a bajnokságban való hozzáál-
lást, illetve a szülőknek, hogy segítették gyerme-
kük sportolását és ezúton kérném, minél többen 
buzdítsák tavasszal ezeket a fiatal futballistákat.
 

Köszönettel: Miskolczi Lóránt
U-15-ös csapat edzője

Felnőtt csapatunk miután nem vállalta a Megye 
II. osztályra a selejtezőt, ezáltal a csapatunkat a 
III. osztály Keleti csoportjába sorolták be. Itt vet-
tük fel a küzdelmeket a többi 15 egyesület ellen.  
16 csapatból 6. helyezést értünk el, 6 győzelem,  
4 döntetlen, 5 vereség ellenében, 30 rúgott, 22 ka-
pott góllal. 22 bajnoki pontot szereztünk, itt van 
egy kis hiányérzet, mert nagyobb koncentrációval 
lehetett volna a pontszámunk több is. A 3. legke-
vesebb gólt kaptuk, a lőtt gólok számában a kö-
zépmezőnyben helyezkedünk el. A góllövő listán 
Gyurcsik Szabolcs 13 góljával a 3. helyen tanyá-
zik holtversenyben. Reméljük, tavasszal gyarapítja 
góljainak számát. A keretünk jelen pillanatban 23 
főből tevődik össze, de a bajnokság végére sajnos 
betegségek, sérülések miatt egy-két játékos kiesett 
a küzdelmekből. Az edzéslátogatottság sajnos 
nem volt megfelelő, nem úgy, mint tavaly, amikor 
megnyertük a bajnokságot. ezen javítani kell, ha 
előrébb szeretnénk végezni a tabellán. Jelen pilla-

natban pihennek játékosaink, a következő szezonra  
a felkészülés január közepén kezdődik meg. 
Köszönöm játékosaimnak a szezonban nyújtott 
hozzáállásukat, Ádám József elnök Úr, Boda Ban-
di bácsi és a Sportcentrum személyzetének mun-
káját, szurkolóinknak a sportszerű, fantasztikus 
szurkolást, amit az idegenbeli és a hazai mecs-
cseken tanúsítottak. Köszönöm szponzorainknak, 
akik támogattak bennünket, hogy Újszilvás minél 
magasabban legyen jegyezve a futball palettán. 
Ezúton kívánok Kellemes Ünnepeket és Boldog, 
Áldott Új Évet minden sportolónak, sportbarátnak, 
szurkolónak és újságolvasónak!

Hajrá Újszilvás!
Húzzuk be!

Miskolczi Lóránt
felnőtt csapat edzője

Sport Egyesületi tájékoztató 2018.
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ÖTE HÍREK

Tűzre, vízre vigyázatok!
Újszilváson is újra megalakult az Önkéntes Tűzol-
tók Egyesülete.
Ugyanis nem is írhatnám, hogy egy új civil szerve-
zetről szól az írásom, hiszen a lakosság idősebbik 
része még biztosan jól emlékszik az 50-es, 60-as 
esztendőkre, amikor idős Szarvas Sándor és ifjú 

Csete Sámuel vezetésével, az 1952-53-as években 
már megalakult az akkori nevén Újszilvási Önkén-
tes Tűzoltó Testület.
2018. november 9-én hivatalos voltam az újonnan 
alakult egyesület közgyűlésére.
A hívásnak szívesen tettem eleget, hiszen az egy-
koron alakult egyesületnek alapító tagja voltam. 

Örömmel tapasztaltam azt a lelkesedést, amit a 
kollégák arcán láttam. Talán  vannak emberek, 
akik számára semmit nem jelent ez a két szó, de 
akit egyszer a szél füstje megcsapott, az tudja iga-
zán, hogy mit jelent a bajba jutott embertársaink-
nak való segítségnyújtás.
Igen, segítségnyújtás, mind ezt tesszük, mi önkén-
tes tűzoltók, minden ellenszolgáltatás nélkül.
Ezért tisztelettel kérem a kis község lakosságát, 
hogy segítsék és támogassák ezt az új szervezetet, 
hiszen ez a csapat már úgy alakult meg, mint mi 60 
évvel ezelőtt, nekik már meg vannak a legszüksé-
gesebb eszközeik, egy-egy nem várt káreset elhá-
rítására.

Higgyék el, 60 éves ÖTE tapasztalatomból mon-
dom, könnyebben térnek nyugovóra, ha kis telepü-
lésükön is van káresethez vonuló egyesület.

Egyesületem és magam nevében, sok szerencsét és 
minél kevesebb káresethez való vonulást kívánok 
a költőnk szavaival.

Ha dúl a bősz elem, e hármat ne feledd.
Erős kar! Bátor szív! Testvéri szeretet!

Jutalmad ez legyen, s majd betöltéd tisztedet.

Tisztelettel: Kasza Sándor
      Tápiószelei ÖTE tiszteletbeli elnöke

Tisztelt Újszilvási Lakosok!

Várjuk továbbra is azokat a büntetlen előéletű, újszilvási, nagykorú állampolgárokat, akik szeretnének 
csapatunk tagjai lenni.
Jelentkezni lehet az Újszilvási ÖTE elnökénél, Szekeres Mihálynál a 06 30/ 691-1603-as telefonszámon.
Minden kedves Újszilvási Lakosnak, Tűzoltó kollégának és családjának, Békés Boldog Karácsonyi Ün-
nepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

                       ÖTE vezetősége

KMB HÍREK

Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról 
szeretném tájékozatni a Tisztelt Lakosságot:
Az idei évben is a már megszokottak szerint foly-
tatódott a térségünket érintő fokozott ellenőrzés, 
melynek keretein belül a napi visszatérő rendőri 
jelenlétet továbbra is biztosítottuk Újszilvás te-
rületén. 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 kol-
legáimmal együtt törekszünk minden idősek lakta 
utcát is 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 továbbra is fenntart-
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juk,  melynek célja a ,, látható rendőrség” biztosítá-
sa, ezen bűncselekmények megelőzése érdekében.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi 
évben 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.
Ez esetekben is elengedhetetlen volt az Önök segí-
tő közreműködése, melyet ezúton is meg szeretnék 
ismételten köszönni, mivel az elkövetők elszá-
moltatása a község lakóinak közös érdeke.

Olvasói megkeresésre az alábbi tájékoztatást adom:

- A téli időszak alkalmával, vásárolni kívánt 
tűzifa esetén körültekintően járjanak el, mert sok 
esetben, az olcsóbb mázsa árak mögött, kisebb ki-
szállított mennyisség áll, ezért minden esetben 
kérjenek helyesen kitöltött mázsajegyet, vagy 
számlát, amelyet a kiszállító az aláírásával ellen-
jegyez, és szerepel rajta a cég, vagy Kft. bélyeg-
zője. Amennyiben nem biztosak a kiszállított fa 
mennyiségében, kérjenek utólagos mázsáltatást 
lerakodás előtt. Fontos tudni, hogy ehhez min-
den esetben joguk van, és amennyiben kérésüktől  
a fát szállító személy, eláll az adás-vételtől, Önö-
ket semmiféle költség nem terhelheti meg. Ha ide-
gen, Önök által nem ismert személytől vásárolnak 
fát, a számla mellett legyenek szívesek feljegyezni 
a kiszállító gépjármű rendszámát is, mivel csalás 
esetén ez nagyban megkönnyíti a későbbi bizonyí-
tási eljárást hatóságomnál.

- A gépjármű adás-vétel során minden esetben győ-
ződjünk meg arról, hogy a forgalmi engedélybe 
bejegyzett személytől vásároljuk meg a gépjár-
művet. Az adás-vételi szerződés megkötésekor 
győződjünk meg arról, hogy a jármű, és a forgal-
mi engedélybe bejegyzett adatok egyformák, és  
a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulaj-
donos, és a törzskönyv (törzskártya adatlap) azo-
nosak.  Ezekre azért van szükség, mert ellenkező 

esetben a jármű szerződésének bejegyezetésekor 
az Okmányirodában derülhet ki, hogy a járművet 
kivonták, vagy esetlegesen kitiltották forgalomból. 
Ilyen esetben előfordulhat, hogy az egy teljesen 
másik személy tulajdonában van, és a bejegyezte-
tés ez esetben nem is lehetséges. Kérem Önöket, 
hogy az adás-vételi szerződésen szereplő személyi 
adatok, azok valóság tartalma (személyi igazol-
vány szám) pontos kitöltésére is figyeljenek, ne 
fogadjuk el a bediktálás alapján, előre kitöltött 
adás-vételi szerződést sem! 

- Kérem Önöket továbbá, hogy az átutazó keres-
kedőket, árusokat, valamint különböző szolgál-
tatásokat felajánló átutazó személyek esetében is 
legyenek körültekintőek, és minden esetben pi-
cit gyanakvók is. Kérem, gondoljanak abba bele, 
hogy az a szolgáltatás, vagy eladásra felkínált áru 
össz. értéke alapján megéri-e a kereskedőnek, szol-
gáltatást felajánló személynek ezen tevékenység 
folytatása, valamint rendelkezhet e erről bármifé-
le engedéllyel, panasz esetén számlával. Kérem, 
hogy amennyiben mégis termék vásárlás mellett 
döntenek, vagy szolgáltatást vásárolnak (csatorna 
felrakása, gáz készülék javítása) minden esetben 
írják fel a személy által használt jármű forgalmi 
rendszámát, és semmi esetre se fizessenek ki előre, 
se anyag költséget, se munkadíjat.

Remélem, hogy az elmúlt időszakban Önök is 
azt tapasztalták, hogy csapatmunkában közösen, 
Önökkel együtt, Önökért dolgozunk! 
Végezetül engedélyek meg, hogy Boldog Kará-
csonyt, és sikerekben gazdag Boldog Új évet kí-
vánjak Önöknek, és Családjuknak!

Kégli Norbert rendőr főtörzsőrmester 

Elérhetőségem: 06 20/ 489-6714 
KMB Iroda: 2768 Újszilvás, Szent István utca 4. 

(Faluháza)

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK…

Szinte nem telik el úgy év, hogy ne adnák hírt, va-
lamelyik újságunkban a Bolyhos család, a Bolyhos 
Pálinkafőzde újabb sikereiről. A családi vállalko-
zás folyamatosan bővül, vezetői és munkatársai 
innovativitásának és kreativitásának köszönhetően 
pedig évről-évre gyarapodik elismeréseik száma.
A 2018-as év sem telt el eseménytelenül a Cég éle-
tében. Június 28-án a Parlamentben került meg-
rendezésre a 2018. évi Pálinka Országkóstoló 
verseny eredményhirdetése, ahol Bolyhos Lász-
ló, a Pálinkafőzde alapítója, Pálinka Életműdí-
jat vehetett át. Ezt a kitüntetést évente legfeljebb 
három szakembernek ítélheti oda a Pálinka Nem-
zeti Tanács, és az egyik legnagyobb elismerésnek 
számít a szakmában.  Életműdíjat a szabályzat 
szerint azok kaphatnak, akik évtizedes szakmai te-
vékenységük során nagyon sokat tettek a pálinka 
elismertetésért, a pálinka hírnevéért. 

Emellett Bolyhosék 12 versenybe benevezett pá-
linkája mind érmes lett, két arany-, hat ezüst- és 
négy bronzéremmel térhettek haza a díjkiosztóról. 
Ágyas szilva pálinkájuk pedig megnyerte a 10 ezer 
palack feletti tétel kategóriát is. 

Kis hazánkban idén adták át második alkalommal 
a Magyarország Legszebb Birtoka Díjat. Itt azokat 
az agrárgazdaságokat keresik minden alkalommal, 
legyen az a kisgazdaság, vagy nagyüzem, amelyek 
a kiírás szempontjai szerint értékelhető, szépséggel, 
praktikummal és technikai paraméterekkel rendel-
keznek. Egy kedves barát benevezése által, a Boly-
hos Pálinkafőzde is részt vett a versenyben, és el is 
hozta a Közönség díját a facebook-szavazás alapján. 
Az elismerést először Gárdonyban vehették át.
Ennek tiszteletére, október 17-én egy nyílt napot 
szerveztek, hogy bárki meglátogathassa a birtokot. 
Ezen a szép, őszi, napsütéses délutánon, ünnepé-
lyes keretek között lett átadva a főzde új aszaló 
üzeme, a Bolyhos László ötletéből megvalósult cí-
mer leleplezése és a Magyarország Legszebb Bir-
toka verseny közönségdíjának újbóli átvétele.

Kedves Laci bácsi! Kedves Bolyhos Család!
Szívből gratulálunk Nektek és kívánunk sok 
erőt és egészséget, hogy még nagyon sokáig tud-
junk hírt adni, ilyen jó dolgokról!

A hírvivő galambok tenyésztése és reptetése több ezer 
éves múltra tekint vissza.  A galambászat hosszú tör-

ténete hajnalán a galambokat üzenetek kézbesítésé-
re használták. Már a görög és a római hadseregben is 
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üzeneteket bíztak a galambokra. Csak később kezdték 
egyes országokban sportszerűen versenyeztetni őket. 
Hazánkban – a mintegy ötezer galambász- 1882 óta űzi 
szervezett formában, ezt a nemes tevékenységet.
Köztük, az A63 Farmos Galambász Egyesület is 
több évtizede képviselteti magát hazai és nemzet-
közi versenyeken. Tagsága farmosi, újszilvási, tá-
piószelei, tápiószőlősi és nagykátai galambászok-
ból tevődik össze. 
A galambászok szeretettel, napi rendszerességgel 
gondoskodnak galambjaikról. Madaraikat trénin-
geztetik, hogy azok április és szeptember között 
részt tudjanak venni a postagalamb versenyeken. 
Azonban, mielőtt a galamb ilyen repülésen részt 
vehet, tanítani kell.  A galambokat egészen fiatal 
koruktól kezdve szigorú edzésprogramban oktat-
ják. Ugyanúgy ügyelni kell a speciális táplálko-
zásra, betegségek megelőzésére, és a megfelelő 
versenyzők kiválasztására, mint bármilyen emberi 
sportágnál. 
Az A63 Farmos Galambász Egyesületnél az idei 
versenyszezon 12 versenyútból állt. Az egyesület-
ben sprint, rövid-, közép- és hosszútávon, valamint 
általános távon hirdetnek bajnokot.
És, hogy mi miért vagyunk büszkék a farmosi 
egyesületre?…. azért, mert újszilvási tagjai, Gál 
László, Kenéz István, Miskolczi Ferenc és ifj. 
Varga Tibor az idei versenyszezonban kimagas-
ló eredményekkel, a legtöbb távon, a dobogós 

helyeket bérelték ki maguknak, ezzel besöpörve 
a legtöbb elismerést.

Az idei egyesületi bajnokságon belüli eredmények:
Sprint:

1. Kenéz István
2. Varga Tibor
3. Gál László 

Rövidtávú bajnokság:  
1. Kenéz István
2. Varga Tibor
3. Gál László 

Középtávú bajnokság:
1. Kenéz István
2. Varga Tibor

3. Ozsváth Attila

Hosszútávú bajnokság: 
1. Varga Tibor

2. Kenéz István
3. Miskolczi Ferenc

Általános bajnokság: (12 versenyút alapján):  
1. Varga Tibor

2. Kenéz István
3. Ozsváth Attila

  

Ezúton is gratulálunk Nekik és reméljük, hogy az utóbbi alkalomhoz hasonlóan, az újszilvási Fa-
luházban megrendezésre kerülő Galambász Bálon vehetik át majd díjaikat!

Községi Önkormányzat

ÉRDEKESSÉGEK ÚJSZILVÁSON…
Strucc- és emufarm

Bár a madarak a repülés jelképei, sok fajuk nem 
kevésbé ügyesen jár, ugrándozik vagy szalad. Ha  
a madarak alosztályába tartozó futómadár szabású-
akról beszélünk, nagy testű madarakat értünk, ame-
lyek repülésre alkalmatlanok, rövid szárnnyal ren-
delkeznek, lábaik azonban izmos futólábak. Ilyen 
nagymadár a strucc, az emu, a nandu, és a kazuár.
Mára hazánkban egyre több hazai termelő foglal-
kozik emu- és strucctenyésztéssel. Magyarorszá-
gon egyetlen futómadár sem őshonos, de szeren-
csére könnyen alkalmazkodtak a kárpát-medencei 
éghajlathoz, a betegségeknek is jól ellenállnak, ka-
rámban, szabad levegőn tarthatóak, hideg időben 
is vidáman szaladgálnak.
Újszilvás sokszínűségéhez járul hozzá, a Farkas 
István tulajdonában lévő strucc- és emufarm, 

melynek állománya 70 db emuból és 16 db 
struccból tevődik össze, az Abonyi út melletti 
telepen.
2015-ben, először Abonyban kezdték a tenyésztést, 
de a terület nagysága és a nem megfelelő talajmi-
nőség miatt, már az év őszén át is települtek Új-
szilvásra, ahol minden körülmény adott volt. Azóta 
Tápiószőlősön is működik egy kisebb tenyészet 20 
db emuval, pontosan 2017 eleje óta.
A családi vállalkozásként működő farm foglalko-
zik keltetéssel és előneveléssel, ez helyileg Buda-
pesten történik, később a növendék madarak kerül-
nek le az újszilvási vagy a tápiószőlősi telepre és 
itt nevelődnek tovább.
Ezeknek a madaraknak szinte mindenük, tolluk, 
bőrük, tojásuk (az emunak a zsírja is) hasznosítha-
tó, húsuk fogyasztása rendkívül egészséges. 
Egy ekkora állomány fenntartása bizony sok ener-
giát és költséget igényel, mely csak bizonyos idő és 
sok tapasztalat megszerzése után kezd el megtérül-
ni, de Farkas István bízik az állatok és felhaszná-
lásaik népszerűségének növekedésében. Emellett  
bármikor szívesen segít tanácsaival a kezdő te-
nyésztőknek is.

Községi Önkormányzat

SIKERES ÉVET ZÁR A TÁPIÓSZŐLŐSI FERZOL KFT 2018-BAN

A tápiószőlősi FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. 
Tápió-mente egyik legnagyobb munkáltatójaként 
jelentős szerepet tölt be térségünk életében. A vál-
lalat ebben az évben is sikerrel vette az akadályo-
kat és immáron 28. éve eredményes munkát végez 

a síklemez megmunkálás területén. A mezőgazda-
ság, a jármű- és élelmiszeripar, a hűtés- és vezér-
léstechnika, az IT, banktechnika ma már számít  
a FERZOL Kft. lemezalkatrészeire, amelyeket mul-
tinacionális vállalatok építenek be termékeikbe.
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SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE

„Életünk boldogsága parányi töredékek-
ből áll össze - az apró, elfeledett csókok-
ból és mosolyokból, egy kedves pillantás-

ból, avagy egy szívből jövő  
jókívánságból.”

(Samuel Taylor Coleridge)

A Magyar Köztársaság Kormánya az 
Idősügyi Tanács kezdeményezésére,  
a szépkorúak iránti társadalmi megbe-
csülés kifejezéseképpen, rendeletet al-
kotott jubileumi köszöntésükről, mely-
nek következtében köszönti a 90. a 95. 
és a 100. életévüket betöltött, Magyar-
országon bejelentett lakóhellyel rendel-
kező, magyar állampolgárságú szépkorú 
személyeket. 
A polgármester illetve a jegyző a szép-
korú személlyel egyeztetett időpontban 
gondoskodik a személyes köszöntésről, 
és ennek keretében a jubileumi köszön-
tésről szóló okirat átadásáról. Ha a szép-
korú személy személyes köszöntésre 
nem tart igényt, az okiratot postai úton 
küldik meg a részére.
Idén a településen hárman töltötték 
be 90. életévüket, Fejes Gyuláné, Föl-
di József és Varga Andrásné. Emellett 
szintén hárman ünnepelték 95. szüle-
tésük napját, Fehér Lászlóné, Stefani-
ch Jánosné és Szakos Mihályné.
Újszilvás Önkormányzata közülük Földi 
Józsefet, Stefanich Jánosnét és Szakos 
Mihálynét köszönthette fel személyesen 
születésnapja alkalmából.

A FERZOL Kft. büszke arra, hogy folyamatosan 
képes a fejlődésre. A csúcstechnológia 2018-ban 
is új robottechnológiákkal, automatizált eszközök-
kel, berendezésekkel bővült. A termelékenység nö-
velése érdekében robothajlító cellát és félautoma-
ta lézervágó-lyukasztó lemezmegmunkáló gépet, 
valamint automata szerszámcserélővel felszerelt 
élhajlító berendezést vásároltak és állítottak rend-
szerbe a tápiószőlősi üzemükbe. Ezek a modern 
berendezések, bár az ipar 4.0 robotizált technoló-
giái, de továbbra is szükségessé teszik kiszolgáló 
és kezelőszemélyzet alkalmazását, akik nélkül to-
vábbra is elképzelhetetlen a termelőmunka.  
A FERZOL Kft. 2018-ban tovább növelte gyár-
tó és raktározási kapacitását, ami jelenleg 25 000 
m2. Szépen növekedett a dolgozói létszám is. Ma 
már több, mint 470 főt foglalkoztatnak. Az ered-
ményes működés nem képzelhető el elkötelezett 
és motivált munkavállalók nélkül. A FERZOL Kft. 
modern bérpolitikája elismeri és díjazza a minő-
ségi munkavégzést, ösztönzi a szorgalmat és a ki-
tartást. Belső képzésekkel biztosítanak lehetőséget 
a dolgozók magasabb, kvalifikáltabb pozícióba 
kerüléséhez, a tudás megszerzéséhez, ismeretek 
bővítéséhez. Folyamatosan fejlesztik a vezetői 
kompetenciákat, de képzést biztosítanak a fizikai 
dolgozóknak is. Több betanított munkás ma már 
élhajlítóként, vagy hegesztőként, magasabb po-
zícióban, nagyobb és versenyképesebb fizetésért 
dolgozhat a FERZOL Kft. csapatában. 

A FERZOL Kft. erős szállal kötődik közvetlen 
környezetéhez és a Tápió-mente egyik jelentős 
adófizetőjeként is fontos szerepet tölt be a helyi 
települések életében. A lokális munkahelyteremtés 

mellett a befizetett adóforintokból és támogatások-
ból Tápiószőlős lakossága közvetlenül is érezheti  
a vállalat közjó iránti elhivatottságát.    
Igazolja a helyes stratégia választását és a sikeres 
működést, hogy a FERZOL Kft.-nél a vevői elé-
gedettség töretlen, a megrendelések növekedése 
a dolgozói létszám növelését és új gépek vásár-
lását tette szükségessé. Ennek keretében Szolno-
kon megkezdte működését a tószegi úton létesült 
új telephely is, ahol tovább folytatódhat a csalá-
di vállalkozás sikertörténete. Így a FERZOL Kft.  
a bővülő termelési feladatainak teljesítése érdeké-
ben immáron két telephelyére is várja a leendő, új 
munkatársak jelentkezését. A FERZOL Kft. reális 
alternatíva azoknak, akik a Tápió-mentén a lakóhe-
lyükhöz közel, szabályozott, törvényes munkajogi 
státuszban, saját alkalmazásban, rendezett, tiszta 
körülmények között, korszerű gépekkel, európai 
színvonalú üzemcsarnokban kívánnak dolgozni.

A rajzot cégünk dolgozóinak gyermekei között  
„FERZOL A JÖVŐ GYÁRA” címmel  kiírt pályá-
zatra PETŐ GÁBOR (7 éves) készítette.

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. tulajdonosai és munkatársai 
ezúton kívánnak a helyi lakosságnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket 

és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt!

KÍVÁNUNK SZÁMUKRA MÉG SOK BOLDOG ÉVET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET!
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK 2017. december 5-től 2018. december 4-ig

Zala Noel Félix
Burka Zsófi
Pomázi Sándor
Gergely Gábor
Rácz Izabella
M. Vankó Balázs László
Bori Barbara
Rieger Alina
Sárvári Zsolt Lajos
Gyura Mihály Merse
Kiss Nimród Pál
Jónás Zselyke Norina
Kasza Marcell Zoltán
Csiklya Jázmin Amanda
Horváth Tibor Noel
Kocsi Liza

Rácz Ottília Annabella
Szántai Szonja
Juhász Zoltán Mátyás
Hegedűs Lili
Antal Denisz Ferenc
Nagy Vivien
Kiss Tibor
Varga János
Laki András
Funovics Zétény Zoltán
Nagy Jázmin
Farkas Noel
Horváth Laura Lilla
Dömők Zsolt

Gratulálunk!

Berényi Tibor -  Szávkov Natali
Jobbágy Dávid - Jobbágy Csilla (Miskolczi Csilla)
Bán Róbert - Horváth Gabriella
Virág Róbert - Virág-Forray Mercédesz (Forray Mercédesz)
Juhász István - Juhász Erzsébet (Dani Erzsébet)
Berkó Róbert - Berkó-Baksa Nikolett (Baksa Nikolett)
Pomázi Sándor - Pomázi Sándorné (Babicz Györgyi)
Bacsó Gergő - Bacsóné Gál Melinda (Gál Melinda)
Dézsi Csaba - Dézsi Csabáné (Fekete Andrea)
Kenéz István - Kenéz Beáta (Kiss Beáta)
Antal Ferenc - Antal Ferencné (Ruska  Ibolya Kitti)
Bugyi Zoltán -Tarkó Krisztina

Sok boldogságot kívánunk!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK 2017. december 5-től 2018. december 4-ig

ELHUNYTAK 2017. december 5-től 2018. december 4-ig

Barad Józsefné
Bozsó József
Lévai Sándor
Farkas Mihályné
Tompa Pál
Zsigár Józsefné
Horváth József
Szarvas László
Táncos János András
Lévai Sándorné
Lévai Sándor
Bugyi Károlyné
Demeter Ferencné
Barkiné Nagy Mária
Lévai István
Horváth Tivadar
Matalin János
Lesták József
Bálint Sándor
Bagi Istvánné
Bertók István
Fazekas Elekné

Vonnák János
Fehér István
Gavaldik István
Beréti József
Szabó Lajosné
Fehér Tibor Zoltán
Halász Péter Pálné
Somogyi György
Varga Ferenc
Naggyőr Áronné
Bende József
Nagy János
Kovács Gábor
Józsa Lászlóné
Tóth Sándorné
Dávid Béláné
Füleki Gáborné
Király Mihály Istvánné
Kordoss Józsefné

Őszinte részvétünk!

GYÁSZ-KÖSZÖNET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik BERTÓK ISTVÁN temetésén 
megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

GYÁSZ-KÖSZÖNET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik BENDE JÓZSEF búcsúztatóján 
részt vettek és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
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Aranyosi Ervin: 
Emlékezés rá…

/részlet/

Emlékszel még? Ott él még szívedben?
Látod-e még álmodban, színekben?
Mint egy magnó, újra visszajátszod,
csupán nappal tör reád a gyászod!

Kedves arcát mosolyogni látod,
megölelnéd, vagy adnál virágot,

várod, hogy még kedvest, szépet szóljon,
s félsz, hogy képe szerte ne oszoljon.

Emlékedben, szívedben ott él ő,
álmaidban nézed, milyen élő.

Nem is halt meg, nyugtasd meg a lelked,
amíg te élsz, ő is itt él benned!
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TÁJÉKOZTATÁS A FÚRT KUTAK BEJELENTÉSI ÉS 

ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁRÓL!

Gazdatársak, családi ház, ill. zártkert Tulajdonosok!
Ezekben a percekben fogadta el az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a kutak bejelentésének 
türelmi idejét 2020. december 31-ig kitolja. 
A türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú kutakra 
egyaránt vonatkozik!
A döntés értelmében - amíg az eljárásrendet tisztázó, reményeink szerint jelentős egyszerűsítést is 
jelentő jogszabály nem jelenik meg, addig - A TULAJDONOSOKNAK SEMMILYEN KÖTELE-
ZETTSÉGE NINCS!
Az eljárási rendet várhatóan a jövő tavaszi ülésszakban határozza meg az Országgyűlés. 
Az Agrárkamara javaslata szerint pld. a lakossági célú, “házi locsolásra” használt kutakat, vagy az 
ásott kutakat teljesen vegyék ki a szabályozás alól, a mezőgazdasági célú “öntözőkutak” engedélyez-
tetését, pedig jelentősen egyszerűsítsék le (és tegyék olcsóbbá, gyorsabbá)!

Községi Önkormányzat

KÖSZÖNET

2018. december 1-jén Klubunk nagy sikerű Mikulás bált  
szervezett. Ezúton szeretnénk megköszönni Darázs Zoltán  

méhész (Dózsa György utca) tombola felajánlásait,  
mellyel hozzájárult bálunk sikeréhez.

Kállai Lászlóné

4 csirkemellfilé
10 dkg aszalt vörös áfonya
5 dkg méz
10 dkg dió

5 dkg vaj
2 ág friss kakukkfű
4 cl konyak
só, bors

KARÁCSONYI RECEPTÖTLETEK

FŐÉTELNEK:

Áfonyás-diós töltött csirkemell zelleres krumplipürével

Hozzávalók:

20 dkg burgonya
20 dkg zellergumó
kevés vaj és főzőtejszín

A körethez: 

só
fehérbors
 

Elkészítés: A csirkemellet kétféleképpen is tölthetjük. Vagy zsebet vágunk a filébe, vagy nagyobb, vé-
kony szeleteket vágunk, amihez egy klopfoló segítségét is hívhatjuk, a tölteléket a szeletek közepére 
helyezzük, majd feltekerjük roládnak, végeit pedig megtűzzük, vagy kötözzük.
A töltelékhez egy vágódeszkán felaprítjuk az aszalt vörös áfonyát. A diót durvára vágjuk, egy száraz ser-
penyőben megpirítjuk. A kakukkfű leveleit lecsipkedjük az ágról, és egy nagyobb keverőtálba szórjuk. 
Szobahőmérsékletű vajjal alaposan összedolgozzuk, sózzuk, borsozzuk, kevés konyakkal bolondítjuk 
meg. Majd mézet csurgatunk hozzá, legvégül pedig az aprított diót és áfonyát is alaposan belekeverjük.
Az így elkészült tölteléket a csirkemellbe töltjük. A csirkemellet egy forró serpenyőben kevés zsiradékon 
minden oldalán kb. 4-5 perc alatt aranybarnára sütjük, majd tepsibe tesszük, és 20 perc alatt közepesen 
meleg sütőben megsütjük. A körethez a megtisztított krumplit és zellert sós vízben puhára főzzük, vajjal 
és főzőtejszínnel pürésítjük, fehérborssal ízesítjük. A töltött csirkemelleket szeletelve tálaljuk a frissen 
elkészült zellerpürével. TIPP: Természetesen ezt az ételt is a családunk ízlésére szabhatjuk. A csirkemel-
let tölthetjük sajtkrémmel bazsalikomosan, vörösboros aszalt szilvával, de a püré is készülhet fehérrépá-
val, brokkolival, sütőtökkel. Alakítsuk ízlésünk szerint!

DESSZERTNEK:

Citromos álom pohárkrém

Hozzávalók:

8 db babapiskóta vagy 10-12 db 
vajas keksz összemorzsolva

A tejfölös krémhez:

4 dl sűrű tejföl
10 dkg porcukor
2 citrom reszelt héja (1 a krémbe 
+ 1 díszítéshez)
8 dkg szelelt mandula

A citromkrémhez:

4 tojás
18 dkg vaj
20 dkg cukor
1,8 dl facsart citromlé
1 citrom reszelt héja

A citromkrémhez gőzfürdőn a vajat, a cukrot és a tojást közepes lángon folyamatosan kevergetjük, míg 
szép, selymesen sima, homogén krémet kapunk. Amikor kezd sűrűsödni, akkor csurgatjuk csak hozzá a 
citromok levét, valamint beleszórjuk reszelt héját is, hogy igazán intenzív legyen az íze. Amint besűrű-
södött, a tűzről levéve hideg vízbe tesszük a habüstöt, hogy lehűljön a krém.
Közben összeállítjuk a tejfölös krémet. A magas zsírtartalmú tejfölt porcukorral és reszelt citromhéjjal 
simára keverjük.Száraz serpenyőben megpirítunk a szeletelt mandulát, félretesszük.
Amint kihűlt a citromkrém, rétegezzük a desszertünket: alulra kerül az összemorzsolt piskóta vagy keksz, 
ezután jöhet a citromkrém, majd az édes tejfölkrém, a tetejére a pirított mandula vagy kevés kekszmor-
zsa.Fogyasztásig hűtőbe tesszük, de minimum 1-1,5 órát hagyjuk hűlni.
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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: 8:00 – 11:00
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:

Kedves Szülők és Gyermekek!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy a gyermekorvosi 
praxis határozatlan ideig szünetel településünkön. Ez 
időszak alatt a település vegyes háziorvosi körzetében, 
dr. Ipolyi-Topál Gitta által kerülnek ellátásra a volt 
gyermekorvosi praxisban lévő gyermekek. 

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

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

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.

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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