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Első kézből…
Beszámoló a Képviselő-testület 2014-2019 közötti időszakának munkájáról
Tisztelt Újszilvási Polgárok!

Eltelt 5 esztendő, mely időszakra vonatkozóan mérle-
get kell vonnunk ahhoz, hogy Önök is objektíven vissza 
tudjanak tekinteni a Képviselő-testületi ciklusra, s annak 
bemutatása után tudjanak értékelni bennünket. 

Ha elővesszük a Képviselő-testület 2014. évi választási 
programját – melyet ciklusprogramként fogadott el mű-
ködése kezdetén-, összehasonlíthatjuk, hogy mit vállalt és 
mit teljesített az Önkormányzat 2014. és 2019. között. 

Ezek alapján elmondhatjuk, hogy az elmúlt 5 éves cik-
lus egy nagyon sikeres 5 év volt, és mikor belép Újszilvásra 
egy ember, azt látja, hogy egy tiszta, rendezett, virágos te-
lepülés, melynek útjai több mint 90%-ban aszfaltosak és a 
település összközművessé vált. A település megtartó ereje 
erősebbé vált az elmúlt időszak következtében, és Újszil-
vás ezen fejlettsége és adottságainál fogva vonzóvá vált az 
ide költözni kívánó emberek számára, valamint élhetőbbé 
és komfortosabbá vált az itt élő emberek számára.

A Ciklusprogram szerint Testületünk a 
következőket vállalta és teljesítette:

 – 2015 év végére a csatorna beruházást megvalósítottuk 
úgy, hogy megépített útjaink és egyéb értékeink a lehető 
legjobban megóvásra kerültek (pl.: új aszfaltot kapott az 
Ady E. utca, Kossuth utca nagyobbik része, és az Al-
kotmány út mintegy fele). Emellett ingyenes házilagos 
csatornabekötést biztosítottunk Kormányzati kiegé-
szítő támogatási keretből a lakosság számára.

 – Nagy eredményt tudtunk elérni a labdarúgás terüle-
tén. Modernné, széppé, tisztává és teljesen felszerelt-
té tettük Sportlétesítményünket a Sportegyesülettel 
karöltve. 20*40-es műfüves, multifunkcionális pályát 
és egy 20*40-es füves gyakorló pályát építettünk, kül-
területi sportelemek kerültek elhelyezése, 9 személyes 
Volkswagen kisbuszt vásároltunk a sportolók szállítá-
sára. Beszerzésre került egy nagy teljesítményű fűnyíró 
traktor fűszellőztetővel és műtrágyaszóróval, sportesz-
közök, hordozható automata defibrillátor, labdafogó 
háló, új kapuk és eredményjelző tábla, valamint napele-
mek kerültek az épület és a színpad tetejére.

 – Ciklusprogramunk központi eleme, a Mikrotérségi 
Tanuszoda létrehozásán rengeteget dolgoztunk, ami 
nem kis teljesítmény és nem kis beruházás e kis telepü-
lés számára. Uszodánk építése továbbra is szépen halad, 
kiváló minőségben épül, melyet ez év őszén át tudunk 
majd adni ünnepélyes keretek között. Szórólapon min-
den újszilvási lakost meghívunk majd az átadásra, előre 
kérem Önöket, tiszteljenek meg azzal, hogy eljönnek! 
Ezzel egy történelmileg is jelentős, a település kiemel-
kedését is jelentő beruházást valósítunk meg, és mind-
amellett, mindannyiunk, gyermekeink jövőjének minél 
egészségesebb életmódjához járulunk hozzá.

 – Start mintaprogram keretén 
belül többféle foglalkozta-
tást is megvalósítottunk. A 
mezőgazdasági értékteremtő 
programon belül konyhakerti 
növények termesztése folyik a 
közkonyhára, fűszerpaprikát 
termesztünk. Paprikafeldol-
gozó üzemrészt, hűtőházat, 
garázsokat építettünk. Emel-
lett történik még cserjeirtás, 
bozótirtás, szemétszedés, állat-
tenyésztés. Növekedett a gép- 
és jármű állományunk (AGT 
új kistraktor, Opel Movano 
kisteherautó, Calderoni sor-
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közművelő, Procomas gémes árokfűnyíró, stb.), illetve 
eszközöket vásároltunk a feladatok minél hatékonyabb 
elvégzéséhez. 1,5 éve már viacolort is gyárt az Önkor-
mányzat, mellyel megindult a járdaépítés Újszilváson.

 – Több intézmé-
nyünk, köztük 
az Általános 
Iskola, a Kere-
kerdő Óvoda és 
a Polgármesteri 
Hivatal ener-
getikai korsze-
rűsítését való-
sítottuk meg. 
M i n d e m e l l e t t 
elnyert pályáza-
tunk van a Piac-
téri épület és az 
Orvosi Rendelő 
energetikai fej-
lesztését illetően.

 – A Polgármesteri 
Hivatalban egy 
új közigazgatási 
irányítási rend-
szert, nevezete-
sen ASP progra-
mot állítottunk 
fel a jogszabályi 
f e l t é t e l e k n e k 
megfelelően.

 – Külterületi utak, mezőgazdasági utak építése projekt 
keretein belül közel 4 kilométernyi aszfalt úthálózatot 
építettünk ki. Iskola utca, Babits Mihály utca, Arany 
János utca, és a Gombos dűlő (Dózsa György úttól a 
Kertész utcáig terjedő szakasz).

 – Megnyitottuk a Napfény Idősek Otthonát a Sanamed 
Kft-vel karöltve. Ezzel egy újabb éke, pozitív szolgálta-
tása lett a településünknek, mely minőségénél és spe-
cialitásánál fogva nem csak az újszilvási időseket tud-
ja ellátni, de a kistérségben is jelentős szerepet vállal. 

Mindamellett kb. 10 új munkahely létesült az intéz-
mény beindításával.

 – Az Orvosi Rendelőt részlegesen felújítottuk. Aka-
dálymentesítettük, növeltük a parkolók számát, füvesí-
tettük, virágosítottuk, köztéri padokkal láttuk el, a szo-
ciális blokkot felújítottuk. A vizesblokk is komfortossá 
és akadálymentessé vált, mely által a lakosság szinte 
minden szegmense jobban tudja használni.

 – 40*20-as füves, öntözőrendszerrel ellátott gyakorló-
pályát építettünk az Általános Iskola udvarán is.

 – A Községi Önkormányzat az óvodai és iskolai felhelye-
zett napelemek termeléséből származó megtakarításait, 
az intézményekben működő, fakultatív tevékenységek 
támogatására fordította. 

A ciklusprogramban nem vállalt, de 
megvalósított beruházások, feladatok,  

nem a teljesség igényével:
 – Ipari Parkot létesítettünk a Napelem Park melletti te-

rületen, várjuk a vállalkozások betelepülését.
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 – Az elmúlt időszakban jelentősen megerősödött a te-
lepülés belső áramellátása, hiszen nagy teljesítményű 
transzformátorok kerültek nagyobb részben önkor-
mányzati fejlesztésben (mintegy 15 millió Ft értékben) 
elhelyezésre. Emellett sikerült elindítani az Áramszol-
gáltató részéről a gallyazási műveleteket Újszilváson.

 – A település közbiztonságának elősegítése, és minél több 
megfigyelési pont telepítése céljából térfigyelő és rend-
számfelismerő kamerákat telepítettünk.

 – Pályázatnak köszönhetően 
olyan külterületi autóbusz 
megállóknál, ahol nincsen 
közvilágítás, valamint olyan 
külterületi kereszteződések-
nél, melyek veszélyes cso-
mópontnak minősülnek, 
napelemes közvilágítási 
lámpatestek kerültek elhe-
lyezésre, pontosan 16 db.

 – Kezdeményezésünkre a jó 
együttműködési kapcsolat 
lévén a Magyar Közút sike-
resen felújította a Tápió-
györgye –Újszilvás összekötő út Újszilvás körforga-
lomtól számított rossz állapotban lévő 2 kilométeres 
szakaszát.

 – A polgárőrséggel pályáztunk és nyertünk egy új me-
zőőri autót, ennek köszönhetően egy Suzuki Vitara 
összkerekes meghajtású, gyors, és rendkívül üzemanyag 
takarékos járművet kaptak mezőőreink.

 – Felújítottuk a falufo-
gadó tábláinkat helyi 
vállalkozók közremű-
ködésével.

 – Új tanyagondnoki jár-
mű került beszerzésre, 
egy Ford Tranzit Cus-
tom típusú sötétszürke 
metál autó, amivel ta-
karékosabb üzemanyag 
felhasználást tudunk 
biztosítani és a tanyagondnoki feladatokat kulturáltabb 
eszközkörülménnyel tudjuk ellátni.

 – Urnafalat építettünk a Temetőben, melyet Önkor-
mányzatunk saját erőből valósított meg.

 – Mintaprojektet nyertünk el, amelynek keretében ősho-
nos előnevelt csirkéket, valamint őshonos pulykákat 
helyeztünk ki nevelésre a lakosság körében, valamint 
keltető és bújtató gépekkel bővült eszközállomá-
nyunk.

 – Új szűrő audiométert vásároltunk a védőnői szolgá-
latnak 200 ezer forint értékben, mely egy gyermek hal-
lásvizsgáló készülék.

 – Egy teljes értékű HACCP rendszerrel rendelkező, 400 
adagos főzőkonyhája lett a településnek a legmoder-
nebb gépekkel, eszközökkel, edényzetekkel. Emellett az 
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óvodakonyhai felső rész és az alsó rész közötti étellift 
is megvalósításra került. Elkészült az Óvoda fenti nagy 
étkezője is óvodásaink számára, ahova új étkezőaszta-
lokat és székeket vásároltunk. Az óvodai ebédlőben és 
a felső részen kialakításra került a fűtési rendszer, vala-
mint a világítási rendszer. Fent öltöző, zuhanyzó került 
kialakításra a dolgozóknak.

 – 1 Ha-os bekerített, modern öntözőtechnológiával ellá-
tott kajszibarack ültetvényt és 2 Ha-os őshonos alma-
fást telepítettünk.

 – A megteremtett értékeink fenntartása érdekében felújí-
tottuk Tanösvény tábláinkat.

 –  A Tanyagondnoki Szol-
gálat szolgáltatásának 
szélesítése tekinteté-
ben, pályázat útján egy 
defibrillátor készülé-
ket szereztünk be.

 – Kerekerdő Óvoda ener-
getikai korszerűsítése 
mellett, kicserélésre és 
felújításra került az 
Óvoda belsőudvará-
nak gumiburkolata is. A Szülői Szervezetet támogat-
tuk a mászódomb és mezítlábas járóka megvalósításá-
ban.

 – Az Általános Iskola energetikai fejlesztése mellett, tor-
natermének elhasználódott parkettáját felcsiszoltuk, 

három rétegben lakkoztuk és a rajta lévő szalagokat, 
pályavonalakat újra cseréltük.

 – Önkormányzatunk a körforgalom füves részét kicse-
réltette, új gyepszőnyeget rakatott.

 – Kültéri Sportparkot létesítettünk támogatásból a Vá-
sártéren is, a sportolni vágyók számára.

 – Szúnyogirtó gépet vásároltunk a kialakult szúnyogin-
vázió csökkentése érdekében vállalkozóink támogatá-
sával.

 – Az Önkormányzat finanszírozásában a devizahitelesek 
számára ingyenes jogi tanácsadást biztosítottunk a 
Hivatalban.

 – Házi segítségnyújtás területén Önkormányzatunk egy 
pótló, segítő tevékenységet indított az idős, rászoruló 
gondozottaknak, önkormányzati munkatársak segítsé-
gével mely szolgáltatás jelenleg is folyik. 

 – Több alkalommal is vetőmag csomagot osztottunk a 
rászoruló családok számára.

 – Újszilvás rendezési tervét aktualizáltuk, módosítottuk 
és bővítettük 2 körben vállalkozókkal, magánszemé-
lyekkel egyeztetve.

 – Egy 3 éves projekt kapcsán, nemzetközi INTER-
REG-Energy School pályázaton további megújuló 
energiával kapcsolatos nemzetközi részvételbe sike-
rült pályázatot nyernünk, melynek következtében az 
újszilvási és a tápiószőlősi gyermekeket tudtuk bevonni 
a megújuló energiák megismerésébe, energiatudatos 
szemlélet erősítésébe. A projektből adódóan egy meg-
újuló energiákat bemutató teremrészt is sikerült kiala-
kítani.
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 – Felavattuk a kistérség legnagyobb magyar zászlóját a 
körforgalomnál, ami Gergely Gábor kezdeményezésé-
nek köszönhetően, helyi vállalkozók és magánszemé-
lyek nagy összefogásával épülhetett meg és impozáns 
kelléke tudott lenni a nemzeti attitűdnek településün-
kön. 

 – Minden évben szociális tűzifa osztásban vettünk részt 
pályázat útján, a rászoruló családokat támogatva.

 – Virágosítottuk, parkosítottuk a településünk közterüle-
teit, megépített értékeink megóvása mellett tisztán tar-
tottuk közterületeinket, s erre hatékonyan ösztönöztük 
az ingatlantulajdonosokat is. Tiszta udvar, rendes ház, 
Legszebb konyhakertek programokat indítottunk. 
Részt vettünk már két alkalommal a TeSzedd Mozga-
lomban.

 – Segítettük az Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalaku-
lását, tűzoltó autónk fejlesztésére is jelentős összeget 
fordítottunk, hogy minél előbb, egy bevetésre kész csa-
pat tudjon tűzmegelőzési, illetve katasztrófavédelmi jel-
legű védelmi feladatokat ellátni Újszilváson.

 – Színvonalas falurendezvényeket tartottunk. Pályázat 
útján vásároltunk egy 8x20 m-es rendezvénysátrat, a 
vállalkozókkal összefogva jégpályát béreltünk az ad-
venti időszakban.

 – A Bursa Hungarica ösztöndíjprogramban folyama-
tosan részt vettünk, amivel a leendő helyi diplomások 
körét erősítettük önkormányzati segítséggel.

 – Lehetőség szerint az újszilvási vállalkozások foglal-
koztatását helyeztük előtérbe a projektjeink megvaló-
sítása, valamint az önkormányzati működés során.

 – Ebben az esztendőben az új gyógyszertári épület épí-
tése is megindul, melyet az Önkormányzat az Árpád 
Patika Bt-vel közösen valósít meg pályázati lehetőség 
nélkül. 

Elnyert pályázataink, terveink:
 – 1.6 kilométernyi kerékpárút fog megépülni. Neveze-

tesen Tápiószele irányába, mintegy 400 méter hosszban 
az Euro-novex Kft. bejáratáig tervezzük meghosszabbí-
tani a kerékpárutat, valamint Abony irányába a Nyárfa 
utcától a falufogadó tábláig.

 – Önkormányzatunk pályázatot nyert a piactéri épület 
felújítására, bővítésére, energetikai fejlesztésére. En-
nek keretén belül, a főutcán lévő önkormányzati objek-
tum is széppé fog válni. A beruházás nem csak szige-
telést, új nyílászárókat, előtetőt, bővítést, de gépészeti 
teljes felújítást is jelent.

 – A Magyar Falvak Programon belül szintén nyertünk 
támogatást a Faluháza részleges felújítására (elektro-
mos rendszer, színpad felújítás) és eszközbeszerzésé-
re (20 sörpad garnitúra, 2 kisebb méretű pavilon, 240 
konferenciaszék, 1 székszállító, 10 koktélasztal terítővel, 
színpadi hang- és fénytechnika, 1 laptop).

 – Elnyerésre került és még 2019-ben meg is indul a 
Bölcsőde építése a Takarékszövetkezet mögötti terüle-
ten.
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 – Fallabda pályát, gimnasztikai szobát fogunk létre-
hozni a Sportépület folytatásában elnyert LEADER tá-
mogatás segítségével.

 – Több mint 60 db, virágtartóval ellátott utcajelző, tájé-
koztató tábla telepítése fog megtörténni a keresztező-
désekbe LEADER pályázatból.

 – A Magyar Faluprogram keretein belül elnyert pályázati 
támogatással rendelkezünk az Orvosi rendelő ener-
getikai felújítására, parkoló kialakítására, a védőnői 
tanácsadó korrekt akadálymentesítésére, babakocsi 
tároló létesítésére, stb.

 – Szintén ezen programon belül a Katolikus Egyházzal 
együttműködésben a Parókia energetikai felújítására 
is sikerült pályázati pénzt nyerni.

 – Első körben nem nyert a Faluháza büfé beindításához 
szükséges fejlesztési pályázat, de a múlt héten újabb 
lehetőség nyílt a beadásra és újra beadásra került a 
megnyerés reményében, hogy a fiataloknak és egyálta-
lán mindenki számára, aki igényli, egy megfelelő ven-
déglátó –szórakozó helyet biztosítsunk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Lakosok!
 – Ugyanakkor az 5 év alatt sem emeltünk helyi adót, 

azaz 2002 óta azonos a mértéke. 
 – Megtartottuk a vérvétel ingyenességét, melynek költ-

ségeit az Önkormányzat viseli.

 – Mindemellett több díjjal is büszkélkedhetünk. 2015-
ben a Virágos Magyarországért Környezetszépítő ver-
seny Miniszterelnöki Díjazottja lett Újszilvás. 2016-ban 
Magyarország Napkorona bajnokai lettünk. Szintén ez 
évben a Start mintaprogramokban nyújtott tevékeny-
kedés, és teljesítmény alapján Belügyminisztériumi 
kitüntetésben részesültünk. 2017-ben pedig a Virágos 
Magyarország versenyében elhoztuk az „Év települése” 
díjat Falu kategóriában.
Úgy hisszük, hogy tetteinknek és eredményeinknek kell 

beszélnie helyettünk!
Ezúton is tájékoztatom a tisztelt Olvasókat, hogy 

újra indulni szeretnék polgármesterjelöltként az októ-
beri helyhatósági választásokon, melyet továbbra is szol-
gálatnak tekintek. Az Önök újabb bizalma esetén, további 
biztonságos önkormányzati működést, az itt élő emberek 
számára egyre komfortosabb települést, valamint Újszil-
vás további felvirágzását kínáljuk majd Önöknek prog-
ramunkkal. Kis Csapatommal (képviselő-jelöltjeimmel) 
igyekszünk minél több embert megkeresni annak érdeké-
ben, hogy az Önök véleményét, ötleteit be tudjuk építeni a 
programunkba, mely kidolgozott programot minden Csa-
ládhoz eljuttatunk.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Petrányi Csaba

Önkormányzati hírek
Felhívás!

Ezúton szeretnénk újra felhívni a Lakos-
ság figyelmét, hogy akik a csatornahálózat-
ra a házilagos csatornavezetéket még nem 
oldották meg – a Csatornatársulat megszű-
néséig - van lehetőségük igényelni a házi-
lagos bekötéshez való Társulati hozzájáru-
lást!

A lakos egyébként köteles ráköttetni az 
előtte lefektetett csatornahálózatra a saját há-
zilagos csatornaszakaszát. Azonban minden 
lakos, amennyiben erről minimum 60.000 Ft-
os számlát nyújt be a Csatorna Társulat részé-
re, úgy a gravitációs szakaszon való bekötésre 
60.000 Ft-ot, a nyomott szakaszon (Mátyás ki-
rály utca, Széchényi I. utca, Dobó I. utca) 90.000 
Ft-ot fog visszakapni a Társulattól, a házilagos 
csatornabekötés elvégzésére. Nagyon fontos, 
hogy megfelelő eljárással történjen a rákötés, 
s a TRV pedig vegye át ennek a rákötésnek a 
munkálatait. A kifizetés feltétele, a Polgármes-
teri Hivatal teljesítés igazolása is! Ezen támoga-
tás igénylésére az jogosult, aki a csatorna érde-
keltségi hozzájárulás teljes összegét befizette.

Kérjük Önöket, bővebb felvilágosításért 
forduljanak a Csatorna Társulathoz. 

Községi Önkormányzat

KÖSZÖNET!
Az esős május és a hirtelen jött meleg hatására országos szúnyoginvázió 

alakult ki, melyet településünkön saját bőrünkön is tapasztaltunk.
A vérszívókkal szembeni eredményesebb harc érdekében Önkormányza-

tunk június elején árajánlatot kért be egy olyan berendezésre, mellyel saját 
hatáskörben, indokolt gyakoriságban, sokkal gazdaságosabban tudná elvé-
gezni a szúnyoggyérítést. 

Ennek kapcsán felkerestük a helyi vállalkozásokat, hogy támogassák kez-
deményezésünket és segítsék anyagiakban egy Plus FOG K-30/20/BIO típu-
sú melegköd képző gép megvásárlását, mely alkalmas szúnyogirtásra, kültéri 
ködösítéshez. 

A közös érdek nagy összefogást eredményezett ismét településünkön, és 
sokan támogatták elképzelésünket, így bruttó 1.874.762.-Ft. összegben meg 
tudtuk vásárolni a berendezést, mely összeg egyik felét a Tápiógyörgyei Ön-
kormányzat, a másik felét pedig Önkormányzatunk és helyi vállalkozóink 
adtak össze. 

Ezúton is hálásan köszönjük helyi vállalkozóinknak az anyagi hozzájá-
rulást, név szerint, a Silicone Protection Kft-nek, a Teréz Malom Kft-nek, 
a BB Team Agro-Med Audit Kft-nek, a Sanamed Kft-nek, a Rugócenter 
Kft-nek, a Szilváshús Kft-nek, a Bolyhos és Fia Bt-nek, a Hun-Agriculture 
Kft-nek, a Peng Farm Kft-nek, a SaGaRo Kft-nek és Gergely Gábornak.

Mindemellett Önkormányzatunk érzékeli a szúnyogirtással kapcsolatos 
olykor szélsőséges, elrugaszkodott közösségi portálon hangoztatott véle-
ményeket is. De úgy gondoljuk, hogy most is, mint minden alkalommal, a 
többség véleményét és érdekeit kell képviselnünk a település szintjén, ami 
egyértelműen a lakosság komfort érzetének javítása érdekében történő szú-
nyoggyérítést preferálja.

Községi Önkormányzat
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Homoktövis, a csodanövény
A homoktövis valóban csodanövény, hiszen sokféle 

egészségügyi problémára nyújt megoldást. Ennek kö-
szönhetően az egyik legértékesebb gyógynövény, mely-
ből érdemes rendszeresen fogyasztani.

A homoktövis széles spektrumon segíti szervezetünk 
egészségét. Gyógyító hatása akár a meleg, akár a téli 
időszakban jól jöhet.

Legfontosabb egészségügyi hatásai: 
• védi és erősíti az immunrendszert
• késlelteti az öregedési folyamatot
• növeli a szervezet ellenálló képességét
• véd különböző fertőzések ellen
• segít a legyengülésben, erősítő hatású

• javítja az általános egészségügyi állapotot
• C-vitamin-tartalmának köszönhetően véd a megfá-

zás ellen
• fokozza az anyagcserét, így segít az ideális testsúly 

megtartásában
• csökkenti a vércukorszintet
• védi a májat
• kedvezően hat a gyomorra
• lassítja az érelmeszesedést
• gátolja a hajhullást
• gyógyítja a sebeket

Termését elsősorban nem nyersen, hanem feldolgoz-
va használják, dzsem, bor, ivólé, likőr, gyümölcslé, kom-
pót formájában. Leveléből erősítő hatású tea készíthető. 
C-vitamin-tartalma tízszerese a citrom C-vitamin-tar-
talmához képest. Ennek köszönhetően jól használható 
megfázás és köhögés esetén.

Önkormányzatunk is termeszt homoktövist, össze-
sen 1 Ha területen, melyet ebben az évben még léüzem-
nek értékesít. Azonban reményeink szerint a következő 
évben már, egy pályázat útján megvalósult gyümölcslé 
készítő önkormányzati kisüzemben tudjuk előállítani 
saját gyümölcs- és homoktövis leveinket, melyet a La-
kosság körében is tudunk majd értékesíteni.

Községi Önkormányzat

BEFEJEZŐDÖTT AZ  
ENERGIA@ISKOLA PROJEKT

Három év munka után június 30-
án befejeződött az „ENERGIA@
ISKOLA” (ENERGY@SCHOOL) 
projekt. Az iskolák energiafogyasz-
tásának csökkentésével foglalkozó 
Európa Uniós projekt 7 ország 12 
projektpartnerének adott ötleteket, 
alkalmazható megoldásokat a fizikai 
beavatkozások lehetősége mellett a 
gyerekek energiatudatos gondolko-
dásának fejlesztésére. 

A projekt utolsó néhány hónapja 
aktív időszak volt a projektpartnerek 
számára és a tavaszi időszak számos 
programot tartogatott. A partneris-
kolákban befejeződött az energiata-
karékoskodáshoz kapcsolódó napi 
energiafogyasztást rögzítő játék és 
minden projektpartner megrendez-
te a BarCamp nevű foglalkozást is. 
Újszilváson május 02-án került meg-
rendezésre a BarCamp program, ahol 
a résztvevő gyerekek fejleszthették a 
megújuló energiaforrások hasznosí-
tásához kapcsolódó tudásukat. Ezek 
az elemek tovább fejlesztették az is-
kolák közösségeinek energiatudatos 
gondolkodását és segítették a gyere-

kek tudásának gyarapítását.
A projekt hivatalos zárásaként má-

jus 08-10. között az ENERGIA@IS-
KOLA projektpartnerek projektzáró 
találkozón vettek részt az olaszországi 
Lugóban. A három napos találkozó 
első napján a projektpartnerek veze-
tői egyeztették a hátra lévő feladato-
kat. A második nap – a nyilvánosság 
bevonásával - áttekintették a projekt 
eredményeit, majd tanulmányi kirán-
duláson vettek részt. A harmadik nap 
beszámolókkal folytatódott.

A projekt hivatalos zárásaként 
megrendezett esemény alkalmat 
adott az eredmények és a megszerzett 
tapasztalatok összegzésére, kiemel-
ten kezelve a projekt során az épüle-
tek energiahatékonyságára vonatko-
zó emberi viselkedéssel kapcsolatos 
megoldásokat. A találkozó során ki-
alakult eszmecserék olyan megol-
dásokra és lehetőségekre is rávilágí-
tottak, amelyek másoknak is ötletet 
adhatnak és elmélyíthetik, tovább vi-
hetik a projekt pozitív üzeneteit és 
tapasztalatait. Az újszilvási delegációt 
Dr. Petrányi Csaba, Újszilvás község 

polgármestere és jegyzője Penczi Il-
dikó vezette. A delegáció tagjai voltak 
még a szakértői munkacsoport mun-
katársai is. Kovács Imre, a projekt új-
szilvási kommunikációs tanácsadója, 
beszámolójában hangsúlyozta, hogy 
az újszilvási iskolában létrehozott 
megújuló energiaforrások haszno-
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sítását interaktív módon bemuta-
tó demonstrációs központ kiemelt 
hozzáadott értéke, hogy egyszerű és 
megérthető módon kínál megoldást 

az érdeklődőknek a zöld energiafor-
rásokkal kapcsolatos ismeretek fej-
lesztésére és Újszilvás mellett a régió 
számára is lehetőséget ad tovább vin-
ni az ENERGIA@ISKOLA üzenetét, a 
tudás gyarapítását.

Dr. Petrányi Csaba polgármes-
ter büszke arra, hogy Újszilvás is-
mét példát mutathatott nemzetközi 
szinten és méltó módon képviselte 
Magyarországot. Az ENERGIA@IS-
KOLA projekt jó lehetőséget kínált 
és remélhetőleg Újszilváson is segí-
tette a gyerekek energiahatékonyság-
hoz, megújuló energiaforrások hasz-
nosításához kapcsolódó tudásának 

fejlesztését és pozitív energiát adott 
további innovatív ötletekhez akár az 
iskolában, akár a családok otthonai-
ban. Reméljük nemcsak Újszilváson, 
hanem a környező településeken is 
érezhető megtakarítást eredményez-
het az energiatudatos viselkedés.

További információk az ENER-
GIA@ISKOLA projektről: 
• http://www.interreg-

central.eu/Content.Node/
ENERGYATSCHOOL.html 

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

• https://www.facebook.com/
EnergyatSchool/

Főzni, sütni, focizni és 
szórakozni hívjuk a falu 

apraját - nagyját
Kedves Újszilvási Lakosok!

Idén is augusztusban kerül megrendezésre 
az Újszilvási Falunap, Fehér Tibor Fogathajtó 
Emlékversenyünkkel összevonva, a Fesztivál-
téren. 

A falunap szervezői egy baráti főzőverseny-
re, süteménysütő versenyre és egy kis futbal-
lozásra hívják a településen lévő közösségeket, 
vállalkozásokat, egyesületeket, klubokat, ba-
ráti társaságokat.

Ezúton szeretnénk biztatni, bátorítani, fel-
kérni Önöket, hogy vegyenek részt augusztus 
17-én, Falunapunkon, nevezzenek főző-, sü-
teménysütő versenyünkre, kispályás focinkra, 
ahol értékes nyeremények kerülnek kiosztásra. 

A versenyekre nevezni a Falunap helyszínén 
8.00-ig lehetséges vagy előzetesen telefonon a 
53/ 387-001 /17 melléken (Magó Eszter). 

A főzőversenyre nevezni lehet bármely féle 
levessel, pörkölttel és egyéb kategóriával. A 
süteményekből még mindig a szilvát tartalmazó 
alkotásokat várjuk.

A nevezendő alkotásokból egy tányérra valót 
kell a zsűri részére 12.30-ig leadni. Az 
eredményhirdetés várhatóan 14.00-
kor fog megtörténni a kulturális mű-
sorok kezdete előtt.

Kérjük, hogy látogassanak ki 
minél többen Falunapunkra, s 
töltsünk együtt egy tartalmas, 
jókedvvel teli napot.

Itt megragadva az alkalmat, 
ezúton is szeretnénk hálásan 
megköszönni Jansik József-
nek, hogy az idei évben is 

egy nagyobb összeggel 
támogatta a díjak 

megvásárlását.
A szervezők

MEGHÍVÓ
Újszilvás Község Önkormányzata tisztelettel és 
szeretettel várja és hívja a település lakosságát a  

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS AZ 
ÚJ KENYÉR TISZTELETÉRE  

rendezendő községi ünnepségére.

Helyszíne: Faluház  
(2768 Újszilvás, Szent István u. 4.)

Időpontja:  
2019. augusztus 20. 10.00

Az ünnepség programja:
• Ünnepi köszöntőt mond  

Földi László országgyűlési képviselő
• Tápiószőlős – Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 

Újszilvási Tagintézményének műsora
• Rozmaring Nyugdíjas klub előadása
• Tiszta Udvar Rendes Ház program eredményhirdetése
• Az új kenyér megszegése

Kérjük Önöket minél többen tiszteljék meg ünnepségünket!

Községi Önkormányzat
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• A 2019/2020-as nevelési évben 35 új kisgyermek kezdi meg az óvodai életet.
 Az új óvodásaink felvételéről a kiértesítés, valamint a csoportokba való beosztás megtörtént. 
 Az új gyermekek családlátogatására 2019. augusztus 23-30. között kerül sor előzetes, telefonon történő 

egyeztetés alapján.
• 2019. augusztus 30-án nevelés nélküli nap miatt óvodánk csak ügyeletet tart.
• 2019/2020-as nevelési év első napja: 2019.09.02. (hétfő)
• A Mini Bölcsődei csoportba 7 új kisgyermek iratkozott be, 2019. szeptember 02-tól indul a csoport élete.

MOZGÁS FEJLESZTÉS 
AZ ÓVODÁBAN

A 2018/2019-es nevelési évben 30 gyermek jelentkezett 
a mozgásra. Középsős és nagycsoportos korú gyerekek. A 
tevékenységet heti rendszerességgel tartottam, hétfő dél-
utánonként fél négytől fél ötig. Átlagban 20-25 gyermek 
járt rendszeresen. Kedvelik ezt a tevékenységet, szinte 
csak betegség esetén hiányoztak, vagy, ha a szülő nem tud-
ta megoldani, hogy visszahozza gyermekét délután.

Nagy öröm számomra, hogy ilyen sok szülő fontosnak 
tartja a mozgást, hiszen kisgyermekkorban legnagyobb a 
mozgás jelentősége. A személyiség valamennyi szegmen-
sét fejleszti. A mozgáson keresztül tapasztalja meg önma-
gát, társait, és az őt körülvevő világot. A mozgás élménye 
segíti énképének formálódását. Az egészséges gyermek 
fejlődésében a mozgásfejlődés bázisán alakulnak ki az 
író-rajzolómozgások és a beszéd. Ezért ha a mozgásfejlő-
dés késik vagy zavart szenved, akkor ez a grafomotorium 
és a beszéd késői szerveződését vonja maga után.

Célom: a gyerekek természetes, harmonikus mozgásá-
nak fejlesztése játékos formában. 

Továbbá:
– A rendszeres testmozgással a szervezet egészségi álla-

potának szinten tartása, javítása;
– egyensúlyfejlesztés;
– helyes testtartás kialakítása;
– lábtorna a láb statikai elváltozásainak megelőzésére;
– nagymozgások fejlesztése (járás, futás, kúszás, mászás, 

stb.);
– koordinációs (egyensúlyozás, térbeli tájékozódás, moz-

gásérzékelés, ritmusképesség) és kondicionális (erő, ál-
lóképesség, gyorsaság) képességek fejlesztése;

– szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése;
– testséma, dominancia fejlesztés;
– a csapatversenyek által éljék át a siker és kudarc érzését, 

így megtanulva azok kezelését, elfogadását.

Ebben a nevelési évben egy nehéz összetételű csoport 
alakult ki. Több volt a magatartás problémás gyermek sok 
idő ment el a gyerekek fegyelmezésével. Ezért próbáltam 
minden alkalommal, más eszközökkel, változatos módon 
szervezni, érdekessé tenni a tevékenységeket. Gyakran kö-
zösen megbeszéltük mi tetszett nekik legjobban, követke-
ző alkalommal milyen mozgásformákat végezzünk. 

A zenés gimnasztika helyett inkább mozgásos játékok-
kal kezdtük a tevékenységet, a gyerekek érdeklődését fi-
gyelembe véve. Az első játékot mindig ők választhatták- ez 
nagy öröm volt számukra. 

A tevékenység főrészét általában akadálypályán, vagy 
köredzés formájában valósítottam meg, így szinte folya-
matosan foglalkoztatva voltak a gyerekek, nem volt vára-
kozási idő. Nagyon kedvelték az akadálypályákat, év vé-
gére már igen nehéz feladatokat, bonyolult akadályokat is 
helyesen végre tudtak hajtani. Sőt igényelték, hogy nehéz 
legyen. Büszkék voltak magukra, ha sikerült végig menni 
egy nehéz pályán. 

Gimnasztikai gyakorlatokat szinte mindig eszközzel vé-
gezték. Kedvelték a páros –és a padgyakorlatokat.

A mozgásanyag összeállításánál igyekeztem egyszerűbb 
és bonyolultabb feladatokat tervezni, a gyerekek egyéni 
képességeit figyelembe véve. Differenciáltan fejlesztettem. 
A gyerekek többsége nagycsoportos korú, fő célunk az is-
kolára felkészítés. Erre törekedtem én is.

Az egyensúly fejlesztésére nagy hangsúlyt fektettem 
(padon egyensúlyozás, testközépvonal átlépése), hiszen a 
test középvonali gát akadályozhatja az írás olvasás tanulás 
kivitelezését.
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Óvodai Szülői Szervezet hírei
Előző lapszámunkban már tájé-

koztattuk Kedves Olvasóinkat, hogy 
a Szülői Szervezet által összegyűlt 
pénzből, támogatásokból az Óvoda 
játszóterének bővítését tűztük ki cé-
lul. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, 
hogy ez megvalósult. 

Először is engedjék meg, hogy be-
számoljak, az óvodai dolgozók által 
megrendezésre került Föld napjáról, 
mely családias környezetben történt. 

A gyerekek az óvónénikkel szebbnél 
szebb virágokat ültettek a virágoskert-
be, valamint megtanulták a szelektív 
hulladékgyűjtés menetét. Addig mi, 
szülők, előkészítettük a már megala-
pozott mezítlábas sétáló park alap-
anyagait. A park létrejöttében nagy 

segítségünkre volt az Önkormányzat, 
valamint dolgozói. Köszönjük Nekik! 
A sétáló alapanyagait a gyermekek-
kel közösen töltöttük be. Végén pedig 

birtokba vették a gyerekek és mezítláb 
rótták a köröket hol a szúrós murván, 
hol a puha homokban.

Másodszor a játszótér kivitelezésé-
ről számolnék be, ami a nyári szünet 
előtti héten lett megépítve. Sajnos ezt 
még a gyerekek nem tudták birtokba 
venni, mert a baleset elkerülése végett 
domboldali simításokra, füvesítésre 
lesz szükség, valamint még a hivata-
los engedélyeket sem kapta meg hoz-
zá az Óvoda. Bízunk benne, hogy az 
új nevelési év megkezdésére minden 
meglesz és örömüket lelhetik a gye-
rekek a játékokban. Megköszönjük a 
domboldal létrejöttét Tóth Lászlónak, 
valamint a játszótér fa felületének 
minőség javítása érdekében a festést, 
Csák Attilának és minden támogatá-
sát, amit kaptunk Tőle és családjától. 
Továbbá köszönjük minden támo-
gatónknak, kik segítségünkre voltak 
valamilyen formában és figyelemmel 
kísérik gyermekeink mindennapjait 
az Óvodában. Azt gondolom, a képek 
magukért beszélnek...

Mint minden évben, idén is elbal-
lagtak a nagycsoportos gyermekek. A 
Szülői Szervezetből is búcsúztatunk 
tagokat, akikkel az évek során a közös 
érdekek, a gyerekek óvodai tartózko-
dásának még boldogabbá tétele során 
összekovácsolódtunk. Köszönjük a 
közös munkát Oláhné Vígh Móniká-
nak, Sisáné Bárándi Mónikának, Papp 
Máriának és Somodi Renátának! 

Továbbá köszönjük minden SZMK 
tag áldozatos munkáját az elmúlt ne-
velési évben. 

Magyarné Gyimesi Irén
Óvodai Szülői Szervezeti tag

Szem-kéz, szem-láb koordináció (eszközös feladatok, 
vonalkövetéses babzsákos feladatok). A szem-kéz koordi-
náció megfelelő fejlettsége az olvasás-írás tanuláshoz el-
engedhetetlen.

A Téri orientáció (gurítsd végig a vonalon, menj át a 
középső vonalon), az iránydifferenciálás (eleinte kétke-
zes, kétlábas, majd jobb, majd bal) megfelelő fejlettsége 
szintén elengedhetetlen az írás-olvasás tanuláshoz.

A formaészlelés fejlesztése (dobj a négyzetformába, ve-
zesd végig a babzsákot jobb kézzel, a kör formán) szintén 
az olvasás, írásban valamint a számolásban kap központi 
szerepet. 

Rendszeresen végeztünk valamilyen jelre (síp, taps, ko-
pogás) feladatokat, melynek a gátlási folyamatok erősíté-
sében van fontos szerepe.

Úgy gondolom tartalmasan teltek el a foglalkozások. A 
gyerekek mozgása jól koordinált, összerendezett. Bátrab-
bak lettek, erősödött önbizalmuk, kudarctűrő képességük 
is sokat fejlődött. Remélem a következő nevelési évben is 
sokan jelentkeznek erre a tevékenységre.

Tóthné Morcsányi Krisztina
intézményvezető helyettes
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TANÉVZÁRÓ AZ ÚJSZILVÁSI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
Az évzáró ünnepélyen kiemelkedő teljesítményért jutalmazott tanulók

Széchenyi-díj
Simon Adél (8. osztály) 

Magyar-Történelem Tanulmányi Verseny (Jansik József 
által támogatott verseny)

1. helyezettje: Simon Adél (8. osztály) 
2. helyezettje: Borsos Bence (6. a osztály) 
3. helyezettje: Varga Csaba (6. a osztály)

Matematika tanulmányi verseny (Újszilvási Önkor-
mányzat által támogatott verseny)

1. helyezettje: Borsos Bence (6. a osztály)
2. helyezettje: Urbán Róbert (6. a osztály) 
3. helyezettje: Varga Csaba (6. a osztály)

1.osztályban kiemelkedően teljesítő tanulók
Balogh Máté, Bencsik Luca, Biró István, Gál András, 
Gönczöl Tamás, Kovács Vivien, Ládi Natália,  
Ozsváth Róbert, Ruska Cintia, Szarvas Tibor Levente

Kitűnő tanulóink: 
2. osztály: Bolyhos Zoltán, Matalin Tamás, Tóth Kitti, 

Vonnák Zsombor, Zombori Zoé
3. osztály: Csák Levente, Horváth Viktor, Kispál Ádám, 

Labancz Levente, Ozsváth Tamás
4. osztály: Ádám Alma, Gyurinka Gréta,  

Karlecz Janka, Matalin József, Szabó Ádám, 
Szabó Szabolcs, Varga Zoltán

5. osztály: Oláh Mónika, Szűcs Csaba
6. osztály: Borsos Bence, Labancz Lilla, Dézsi Lívia, 

Gruller Vivien
8. osztály: Simon Adél

Jeles tanulóink: 
2. osztály: Ádám Katica, Fehér Roland, Petró Viktor, 

Szalóki Boglárka 
3. osztály: Fuith Hanna, Juhász Dorina,  

Racskó Zsuzsanna, Varró Dominika 
4. osztály: Bai Sára, Bertók Sándor, Földvári András, 

Gruller Krisztián, Makai Zoé 
5. osztály: Petrányi Zsófi
6. osztály: Antal Izabella, Demeter Márton,  

Korbély Miklós, Urbán Róbert,  
Varga Csaba. Dömök Jázmin, Nagy Fanni

7. osztály: Szabó Imre 
8. osztály: Csáki Zsófia 

Jó tanulóink:
3. osztály: Bencsik Ákos, Fehér Rebeka
7. osztály: Szarvas Boglárka

Kiemelkedő eredmények hittan tantárgyból:
3. osztály:  Fehér Rebeka, Fuith Hanna, Labancz Levente
4. osztály: Matalin József
6. osztály: Antal Izabella, Labancz Lilla
7. osztály: Szabó Imre, Rezes István
8. osztály: Csáki Zsófia, Simon Adél

Dicséretes közösségi munka: 
3. osztály: Bencsik Ákos
6. osztály: Ladányi Lili
7. osztály: Nagy Bianka

Kiemelkedő sportteljesítmény: 
3. osztály: Busa Dominik, Ládi Melinda, Nagy István
4. osztály: Földvári András
5. osztály: Dudus Alexandra, Szarvas Lili
6. osztály: Urbán Róbert, Gruller Vivien, Lévai Szilvia, 

Mekes Márk

Használt sütőolaj gyűjtő verseny:
7. osztály: Antal Balázs

Napközis munka 
6.osztály: Labancz Lilla

A 2018/2019. tanév versenyeredményei
Országos versenyeken elért eredmények:
• Floorball II. korcsoport lány országos elődöntő  

2. hely (Császár Gáspár)
• Floorball II. korcsoport fiú országos elődöntő  

4. hely (Császár Gáspár)
• Floorball IV. korcsoport lány országos elődöntő  

5. hely (Császár Gáspár)
• Floorball III. korcsoport fiú országos elődöntő  

7. hely (Császár Gáspár)
• Floorball III. korcsoport lány országos elődöntő  

5. hely (Császár Gáspár)
• Floorball II. korcsoport lány országos döntő  

7. hely (Császár Gáspár)
• Floorball (nagypályás) II. korcsoport lány országos 

döntő 7. hely (Császár Gáspár)
• Floorball (nagypályás) II. korcsoport fiú országos 

elődöntő 4. hely (Császár Gáspár)
• Floorball (nagypályás) II. korcsoport lány országos 

elődöntő 5. hely (Császár Gáspár)
• Floorball minihoki II. korcsoport lány országos 

elődöntő 4. hely (Császár Gáspár) 
• Floorball minihoki I. korcsoport fiú országos elődöntő 

4. hely (Császár Gáspár) 
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Coop Mikulás Pályázat 
3. osztály országos kiemelt jutalmazottak között 
Gazsiné Nagy Tünde, Sáfrányné Dudás Marianna

Református Népmese Verseny 
3. o. országos döntőbe jutottak Gazsiné Nagy Tünde, 
Sáfrányné Dudás Marianna

Jézus élete rajzverseny 
Babicz István 4. o. kiállításra javasolt kiemelkedő 
színvonal Kurucz Miklósné 

Nyelvmester Anyanyelvi Csapatverseny
8. osztály Simon Adél, Demeter Kinga, Lénárt Lili, 
Csáki Zsófia I. helyezés
Csiszárné Zakar Ildikó

Tudásbajnokság (anyanyelv) 
Simon Adél (8. osztály) 9. hely Csiszárné Zakar Ildikó

Tudásbajnokság (angol) 
Simon Adél (8. osztály) 10. hely Dömök Szilvia

NyelvÉSZ 
Simon Adél (8. osztály) 12. hely Csiszárné Zakar Ildikó

Arany János Nyelvész 
Simon Adél (8. osztály) 5. hely Csiszárné Zakar Ildikó

Bibliai Történetmondó 
Csáki Zsófia (8. osztály) 6. hely Kovács Attila

Református Iskolák Országos Angol Versenye
Jáger Kristóf (7. osztály) 10. hely Dömök Szilvia 

Református Iskolák Országos Német Versenye 
Borsos Bence (6. osztály) 7. hely Nuspl-Varga Ildikó
Gruller Vivien (6. osztály) 11. hely Nuspl-Varga Ildikó

Anyanyelvi Csapatverseny (8. osztály) 
Simon Adél, Bacskai Barbara, Lénárt Lili, Demeter 
Kinga 6. hely Csiszárné Zakar Ildikó

Anyanyelvi Csapatverseny (6. osztály)
Borsos Bence, Urbán Róbert, Demeter Márton, 
Labancz Lilla 9. hely Csiszárné Zakar Ildkió

Megyei versenyeken elért eredmények 
• Floorball I. korcsoport lány 3. hely (Császár Gáspár)
• Floorball III. korcsoport fiú 2. hely (Császár Gáspár)
• Floorball II. korcsoport fiú 2. hely (Császár Gáspár)
• Floorball III. korcsoport lány 2. hely (Császár Gáspár)
• Labdarúgás I. korcsoport fiú 2. hely (Császár Gáspár) 
• Labdarúgás III-IV. korcsoport lány 2. hely (Császár Gáspár)
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

8. osztály (Simon Adél, Demeter Kinga, Lénárt Lili, 
Csáki Zsófia) III. helyezés
Csiszárné Zakar Ildikó

Tudásbajnokság (anyanyelv)
 Simon Adél (8. osztály) 1. hely Csiszárné Zakar Ildikó

NyelvÉSZ 
Simon Adél (8. osztály) 1. hely Csiszárné Zakar Ildikó

Tudásbajnokság (angol) 
Simon Adél (8. osztály) 1. hely Dömök Szilvia

Egyéb versenyek
• B33 streetball IV. korcsoport lány megyei 5. hely 

(Császár Gáspár) 
• Futsal IV. korcsoport fiú körzeti 2. hely  

(Császár Gáspár)
• Labdarúgás II. korcsoport fiú körzeti 2. hely 

(Császár Gáspár)
• Labdarúgás III. korcsoport fiú körzeti 2. hely  

(Császár Gáspár) 
• Labdarúgás IV. korcsoport fiú körzeti 2. hely  

(Császár Gáspár)
• Labdarúgás III-IV. korcsoport lány körzeti 1. hely 

(Császár Gáspár)
• Atlétika többpróba II. korcsoport lány körzeti 2. hely 

(Császár Gáspár) 
• Mezei futás II. korcsoport lány megyei 13. hely 

(Császár Gáspár) 
• Kézilabda III. korcsoport lány körzeti 4. hely  

(Császár Gáspár) 
• Kosárlabda III. korcsoport fiú körzeti 3. hely  

(Császár Gáspár)
• Kosárlabda III. korcsoport lány körzeti 2. hely 

(Császár Gáspár)
• Kosárlabda IV. korcsoport lány körzeti 2. hely  

(Császár Gáspár) 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 
6. osztály (Labancz Lilla, Urbán Róbert, Borsos Bence, 
Dementer Márton) megyei 14. helyezés (64 csapatból) 
Csiszárné Zakar Ildikó

Kossuth Lajos Gimnázium Angol Nyelvi Verseny körzeti 
Simon Adél 2. hely Dömök Szilvia

Tudásbajnokság (környezet) 
Bai Sára (4. osztály) megyei 12. hely Kurucz Miklósné, 
Tóth Dezsőné 

Gratulálunk minden kiemelkedően eredményes tanu-
lónak és felkészítő tanáraiknak, s kívánjuk, hogy további 
sikereket érjenek el és követendő példát nyújtsanak diák-
társaiknak. 
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Sport Egyesületi hírek

Iskolai Szülői Szervezet hírei
Kedves Olvasók!

Tanév vége felé közeledve szervezetünknek meg-
szaporodtak gondos teendői.

Rendőrségi- és gyermeknapon, illetve családi 
napon gondoskodtunk a gyermekek felfrissülésé-
ről.

Ezúton szeretném megköszönni azon szülők se-
gítségét, akik részt vettek a feladatok lebonyolítá-
sában. 

Kívánok élményekben gazdag nyári szünetet és 
sok pihenést.

Az új tanévvel, új feladatok várnak ránk. Remé-
lem, hogy a következőkben még több szülő támo-
gatására számíthatunk a ránk váró feladatokban.

Ládányiné Karai Erika
Szülői Szervezet elnök

Véget ért a 2018-19-es Megye III-as felnőtt bajnokság 
június 1-vel, ahol a 16 csapatból a 10. helyen végzett felnőtt 
csapatunk. Ez a múlt évi bajnoki cím után, nem mondható 
jó szereplésnek, mivel a bajnokságnak változatlan keret-
tel vágtunk neki. Sajnos az edzéslátogatottság nem volt jó, 
és sérülések is hátráltatták a jó szereplést. Bízzunk benne, 
hogy az idei szezon jobb lesz, noha a gólkirályunk, Gyur-
csik Szabolcs hazaigazolt Tápiószelére, ahol kívánunk neki 
hasonló jó és eredményes szereplést, valamint köszönjük 
az újszilvási csapatért tett odaadó és eredményes játékát.

Az U-15-ös utánpótlás csapatunk 4. helyen zárta az el-
múlt szezont, ami nem mondható rossz szereplésnek, mi-
vel 3 pontra voltak a dobogótól a srácok és jó kis csapattá 
is váltak a tavaszi szezonra. A csapat játékosa Bóbis Dénes 
lett a csoport gólkirálya, 41 góllal, amihez ezúton gratulá-
lunk és kívánjuk, hogy az idei évben az U-16-os bajnok-
ságban is hasonló erélyeket csillogtasson.

A Bozsik korosztály is részt vett a régiós tornákon és 
fesztiválokon, ahol lelkesen és jól szerepeltek a gyerekek. 

Külön kiemelném az U-13-as korosztályt, akik igazi csa-
pattá értek a szezon végére, ahol igen jól és eredményesen 
szerepeltek, többször előfordult, hogy vereség és kapott 
gól nélkül zárták a tornát. Azért, hogy a csapat tovább 
tudjon fejlődni, ez évben indítjuk őket a ¾ pályás U-14-es 
régiós bajnokságban.

Az őszi szezon előtt, augusztus 22-től 26-ig, az utánpót-
láskorú labdarúgóknak megtartjuk a már hagyománnyá 
vált focitábort a Sportcentrum területén, ami reménye-
ink szerint nagyban segít a szezonra való felkészülésben 
és csapattá formálja a különböző szakosztályok játékosait.

Az őszi szezonra megtörtént a csapatok benevezése a 
bajnokságokra. A felnőttek a 16 csapatos, Megye III-as, 
Keleti csoportba kerültek és augusztus 18-án hazai mér-
kőzéssel indul a bajnokságuk. A sorsolást itt közöljük.

Az U-16-os csoportba neveztük a múlt évi U-15-ös 
csapatot, ahol a korosztályváltás miatt együtt maradhat a 
csapat.

A másik utánpótlás csapatot a ¾ pályás U-14-es baj-
nokságra neveztük be.

A téli időszakban szintén nevezzük majd a futsal baj-
nokságra az utánpótláskorú csapatokat (U-16, U-14), ami 
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szintén segíti a tavaszi idényre a 
gyerekek felkészülését.

Igény mutatkozott rá, hogy in-
dítsunk egy öregfiúk csapatot, ahol 
a versenysportot abbahagyott játé-
kosok tudnak csapatként szerepel-
ni.

Az utánpótláskorú labdarúgók 
edzései szeptember 1-vel indulnak. 
Az iskolakezdéskor tájékoztatjuk 
majd szülőket és a gyermekeket a 
különböző korosztályok edzése-
inek időpontjairól. Az U-7-es és 
U-9-es korosztály edzéseit szep-
tembertől Császár Gáspár tanár úr 
fogja tartani.

Szeretném megköszönni az új-
szilvási Aranyablak Kft-nek és a 
Bolyhos és Fia Bt-nek a TAO pályá-
zatainkhoz nyújtott támogatását, 
ami az Egyesület működése mellett hozzájárult a torna-
terem felújításához és jelentős eszközbeszerzésünkhöz, 
így gazdagodtunk egy nagy teljesítményű mosógéppel és 
szárítógéppel, ami szükséges volt a mintegy 80 garnitúra 
labdarúgó mez tisztán tartásához. 

Köszönjük az Önkormányzat támogatását a TAO tá-
mogatásokhoz nyújtott önerő biztosításához, a Sportcent-
rum működéséhez nyújtott anyagi támogatást (bér és rezsi 
költségek), a sportpálya és környéke egész éves karbantar-
tását.

Egyesületünk továbbra is számít az utánpótláskorú lab-
darúgók szüleinek támogatására, akik a Bozsik tornákra 
besegítenek a gyerekek utaztatásába, köszönjük mindnyá-
juknak a segítséget.

Továbbra is számítunk a falu sportszerető lakosainak 
buzdítására, a hazai és idegenbeli mérkőzéseken, a B-kö-
zép hathatós támogatására, ami nagyban hozzájárul a csa-
patok jó szerepléséhez. Köszönjük a sportszerű szurkolást!

Tisztelettel:
Ádám József Újszilvás KSE elnök

Birkózó sikerek
A Ceglédi VSE Birkózó Szakosztálya az újszilvási Álta-

lános Iskolában is tart edzéseket és tanítja a gyermekeket a 
birkózás rejtelmeire, a sport szeretetére. 

Március 16-án  Egerben, a Kemény Ferenc  Sportcsar-
nok  három szőnyege adott otthont a 2019. évi diák II-
es kötöttfogású országos bajnokságnak. A kvalifikált 222 
főből végül 63 szakosztály, 187 versenyzője állt rajthoz, 
hogy megszerezze a 14 súlycsoportban kiosztott bajnoki 
címek valamelyikét.

A Ceglédi VSE birkózói nyolc fővel képviseltették ma-
gukat a legfiatalabbak bajnokságán, köztük az újszilvási, 
Barna Józsika, akinek a 23 kg-os súlycsoportban, nem 
kis teljesítményként sikerült bajnoki címet szereznie. 

A legkisebb súlycsoportban Barna József egy gyors tus 
győzelemmel jutott a döntőbe. Józsi ellenfele 6-0-ra elhú-
zott a mérkőzés elején. Ezt követően Józsi először egy levi-
tellel szépített 6-2-re, majd az első menet vége előtt lecsí-
pőzte ellenfelét és pár másodperccel a menet vége előtt be 
is tusolta. Ezzel megszerezte első bajnoki címét.

Ezúton is gratulálunk és további szép sikereket, ered-
ményeket kívánunk Neki!

Községi Önkormányzat
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Újszilvás Asztalitenisz Baráti Klub hírei!
Klubunk 2019. február 01-jével indult, s nagy örö-

münkre igen nagy volt iránta az érdeklődés. Voltak olyan 
családi hangulatú foglalkozások is, amelyen 21-en voltak 
(kicsik nagyok, gyerekek, felnőttek egyaránt). 

Az indulás után a lelkesedés kissé alábbhagyott, illetve 
a munkabeosztás, a nyaralások miatt mostanság van, ami-
kor csak 6-10 fő edz egy-egy alkalommal, de a csapat na-
gyon jól összerázódott. Mutatja ezt az is, hogy szinte min-
den alkalommal hoz valaki valamit kedvességből (csoki, 
eper, jégkrém, dinnye, de volt már, aki hurkával látta ven-
dégül a csapatot, és már sütögettünk is közösen). 

Augusztus 17-én, várhatóan mi is kinn leszünk a Falu-
napon két asztallal, ha ki szeretnéd próbálni az asztalite-
niszt, keress meg bennünket! 

A klub egységét, és összetartozását mutatja, hogy kö-
zösen logót választottunk, illetve tagsági kezdeményezésre 
egységes pólót készíttettünk magunknak. 

Természetesen továbbra is nyi-
tottak és befogadóak vagyunk, - s 
jelenleg 4 asztallal - szeretettel vá-
runk minden asztaliteniszt kedve-
lő, mozogni vágyó érdeklődőt, új 
tagot, nemre, korra, játéktudásra való 
tekintet nélkül. 

Ha van saját ütőd, labdád hozd magaddal, de ha nincs, 
akkor mi azt is tudunk biztosítani. 

A foglalkozások ingyenesek!

A foglalkozások helye: 
Újszilvás, Szent István u. 4. Faluháza nagyterem

A foglalkozások időpontja: 
csütörtök:  18.00-20.00 
szombat: 18.00-20.00

Mindenkit várunk szeretettel! 
Újszilvási Asztalitenisz Baráti Klub

Újszilvás ÖTE hírek
Tisztelt Újszilvási Lakosok!

Az elmúlt negyedévben sokat tettünk a szomszédos 
Tűzoltó Egyesületekkel és a Szövetséggel való kapcsolatok 
ápolásáért, és a szakmai eszmecsere is előrébb lendített 
bennünket.

Március végén hivatalosak voltunk a Tápiógyörgyei 
ÖTE és a Tápiószelei ÖTE közgyűléseire, melyeken bete-
kintést nyerhettünk egész éves tevékenységeikbe.

Május 1-én, Tápiógyörgyén a Flórián napi ünnepségen 
vettünk részt, ahol koszorút is helyeztünk el, s ezt követő-
en közös felvonulással zártuk a rendezvényt.

Május 25-én, a helyi 
Gyermeknapon szórakoz-
tattuk a gyermekeket és 
mutattuk be nekik autón-
kat és felszereléseinket.

Június 1-én, a Farmo-
si ÖTE 120. évfordulójá-
nak ünneplésén jelentünk 
meg, kapcsolatainkat 
ápolva.

Június 22-én, a Kókai ÖTE 
hívta meg delegációnkat 130. 
évfordulójuk ünneplésére, 
ahol a Szövetség vezetőségi 
tagjaival is tudtunk eszme-
cserét folytatni.

Egy rögtönzött szerelési 
versenybe is beszálltunk a 
Tápiógyörgyei és Tápiószelei 
ÖTE csapatával karöltve.

Július végén, Tápiógyör-
gyére voltunk hivatalosak 
közös főzőcskézésre és szin-
tén egy kis házi versenyre, 
melyen a legjobb időt teljesí-
tette az Újszilvási ÖTE.

Kicsiny csapatunk tisztes-
ségesen helyt állt mindenütt.

Ezúton szeretnénk kérni a 
Tisztelt Lakosságot, Vállalkozókat, Cégeket, hogy a lehe-
tőségeikhez mérten támogassanak bennünket akár egy-
egy felszerelés megszerzésével is, mely szükséges lenne 
számunkra a munkavégzésünk során.

Bankszámla számunk: 11742025-24431952 OTP Bank, 
Újszilvás ÖTE.

Tisztelettel köszönjük segítségüket, támogatásaikat, 
melyet eszközeinkre fordítanánk a biztonságosabb és pre-
cízebb katasztrófaelhárítás érdekében.

Továbbra is várjuk azokat a büntetlen előéletű, újszil-
vási, nagykorú állampolgárokat, akik ambíciót éreznek 
magukban arra vonatkozóan, hogy ők is aktív részesei le-
hessenek ennek a szervezetnek.

Jelentkezni lehet az Újszilvási ÖTE elnökénél, Szekeres 
Mihálynál a 06 30/691-1603-as telefonszámon.

Újszilvási ÖTE elnöksége

Civil szervezetek hírei
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Nyugdíjas klubhírek
2019. május 11-én az újszilvási Faluház Színháztermében ünnepelte megalakulásának 17. évfordulóját az Újszilvási 

Rozmaring Nyugdíjas Klub. Ez alkalomból ismét vendégül láthattuk a Tápiómenti Nyugdíjas Klubok és Egyesületek 
Baráti Társasága klubjainak delegációit és sok más meghívottat is. A 180 fős bálon finom ebéddel, műsorral, élőzenével 
és tombolával vártunk a nyugdíjas társakat. Ezúton is szeretnénk megköszönni a tombola felajánlásokat és klubtagjaink 
segítségét, melynek eredményeképpen színvonalas rendezvényt tudtunk megvalósítani.

2019. június 20-án mi adtunk helyet Újszilváson a Tápiómenti Nyugdíjas Klubok és Egyesületek Baráti Társaságához 
tartozó klubok és egyesületek féléves vezetői értekezletének, ahol Polgármester Úr köszöntötte a résztvevőket, majd az ér-
tekezés és az ebéd elfogyasztása után megmutatta Nekünk az épülő uszodánkat. Ezt követően pedig a Bolyhos Pálinkafőz-
dében pálinkakóstolóval egybekötött üzemlátogatáson vettünk részt, melyet köszönünk szépen a Bolyhos Családnak.

Kállai Lászlóné klubvezető

Régen volt, de igaz volt
Június 22-én, szombat délután, egy 

meleg nyári napon a Faluházban ta-
lálkozott az Újszilvás-Újföldi Általá-
nos Iskola 1963-ban (56 évvel ezelőtt) 
végzett VIII. osztálya. Osztályfőnö-
künk Kaptás Dénes tanár úr volt. 

Azok közül, akik tanítottak ben-
nünket, többen, sajnos, már nem 
élnek. Nem lehetett már közöttünk 
elsős tanító nénink, Kovács Bélá-
né Kerecsényi Irénke néni, valamint 
Kiss Károly, Nyisztor László, Szabó 
Benjámin tanár úr és Rédli Viktor 
igazgató úr sem. Volt osztálytársaink 
közül is nyolcan már nem jelenhet-
tek meg, rájuk szintén már csak em-

lékezni tudtunk: Barta István, Csőke 
Julianna, Fehér László, Kiss Katalin, 
Naggyőr Irén, Nyúzó László, Szarvas 
László és Visnyei Gyula. Bizony, volt 
okunk elgondolkozni azon, amit a 
nagy mesemondó, Benedek Elek így 
fogalmazott meg egy versében:

„Száll az idő, száll fölöttünk,
sebesebben, mint a madár,

gyűlnek az évek mögöttünk.
S vajon, hol a véghatár:

nem tudja ezt a halandó,
csak annyit tud, hogy mulandó,

minden itt az ég alatt –
életünk egy pillanat.”

A találkozó hangulata a fentiek 
tudatában sem volt szomorú. Mint 
ilyenkor lenni szokott: örültünk egy-
másnak, és jót beszélgettünk. Külön 
örültünk annak, hogy körünkben 
köszönthettük volt osztályfőnökün-
ket, kedves feleségét és egyik volt ta-
nárunkat, Vassné Ócsai Zsuzsanna 
tanárnőt is. És igazán sajnáltuk, hogy 
a még élő volt osztálytársaink közül 
öten nem jöttek el nosztalgiázni. Ne-
künk, akik ott voltunk, emlékezetes 
júniusi szombat délután volt.

A nem túl könnyen, de mégis sike-
resen megszervezett találkozó lebo-
nyolításában e sorok írójának sokat 
segített két lelkes volt osztálytárs: Ko-
vácsné Batu Mária és Pusztainé Szabó 
Mária. Köszönet nekik, és mindenki-
nek, aki elfogadta a meghívást!

Tóth Mihályné Hugyi Ilona
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Befejeződött Újszilváson  
az Ipari park kialakítása
(VEKOP-1.2.2-15-2016-00019)

2019/04/24

Újszilvás Község Önkormányzata a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
keretében meghirdetett „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében” 
című VEKOP-1.2.2-2015 kódszámú pályázati felhívás keretében 44,24 millió forint összegű 
vissza nem térítendő támogatást nyert.

Újszilvás Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretén belül, az Európai Unió 
támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával hajtott végre 
nagyszabású beruházást. Az önkormányzat a 44,24 millió forint vissza nem térítendő támogatás 
segítségével egy ipari parkot alakított ki. 

A projekt átfogó célja, hogy Újszilvás gazdasági élete fellendüljön, illetve a jelenlegi vállalkozások 
száma növekedjen, melyet egy új zöldmezős ipari terület kialakításával kíván elérni a Község.

A projekt a 0222/55 és 0222/51 hrsz. alatt valósult meg az iparterület alapinfrastruktúrájának 
kiépítésével, valamint közlekedőfelületek kialakításával. A projekt során a telekhatárig kiépítésre 
kerültek a víz-, szennyvíz-, gáz- és áram vezetékek, illetve kihelyezésre került 10 db napelemes 
kandeláber. Ezen tevékenységek megvalósításával a betelepülő vállalkozások számára egy jól 
megközelíthető, közművesített terület áll rendelkezésre a Községben. 

A fejlesztés hatására kialakuló helyi és térségi feltételek elősegítik a gazdaság működését, növekszik 
a vállalkozások munkahelyteremtő képessége, valamint az ipari park kialakításával a helyi 
vállalkozások is megerősödnek, ezáltal elősegítve a foglalkoztatás bővítését.

A beruházás műszaki átadása 2019.03.19. valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.ujszilvas.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Dr. Petrányi Csaba, polgármester

06-53/387-001, ujszilvaspolghiv@gmail.com
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Kapacitásbővítő és versenyképesség javító eszközbeszerzés 

valósult meg az újszilvási Rugócenter Kft-nél

Újszilvás, 2019.04.12.
Az idei évben az előző évekhez hasonlóan, jelentős fejlesztési beruházást valósított meg az újszilvási rugó-
gyártó családi vállalkozás, a Rugócenter Kft. A beruházás keretében egy, a rugógyártáshoz feltétlen szüksé-
ges automata rugóformázó gép került beszerzésre, amivel jelentősen nőtt a cég gyártókapacitása valamint 
egy önálló festőberendezéssel is bővült az eszközpark, aminek segítségével már festékbevonattal ellátott ru-
gókat is tud előállítani a cég. 
A mai napon tartott fejlesztészáró rendezvényen a meghívottak betekintést kaphattak az évtizedek óta eb-
ben a speciális gyártó szakágban tevékenykedő cég működésébe. Megismerhették a rugógyártás legfonto-
sabb munkaállomásait. A helyszínen bemutatott, legfőképp az elmúlt 10 évben bővített modern eszközpark 
ékes bizonyítéka annak, hogy a hazai kisvállalkozások csak folyamatos fejlesztésnek köszönhetően tudnak 
talpon maradni és növekedni. 
A fejlesztés keretében beszerzett rugóformázó géptípussal már rendelkezett a cég, de az elmúlt években fo-
lyamatosan növekvő megrendelésszám miatt feltétlen szükséges volt egy további ilyen eszköz beszerzése. A 
gép által előállított rugók alakja és minősége sokkal jobb, mint a hagyományos gyártásúaké, a termelékeny-
ségi mutatója pedig összehasonlíthatatlanul jobb.
A festőberendezéssel a továbbiakban a cég már önállóan is tud festett rugókat előállítani, amire egyre jelen-
tősebb piaci igény mutatkozik. A termék így jóval exportképesebb, s nem mellékesen magasabb eladási áron 
értékesíthető lesz.
Graj Sándorné, a Rugócenter Kft. ügyvezetője, a záró rendezvényen elmondta: a mostani fejlesztés egy több 
éves álom megvalósulása, aminek megvalósulásában jelentős segítséget nyújtott a Kormány által életre hí-
vott Pest megyei Területfejlesztési programhoz kapcsolódó pénzügyi támogatás keretében nyújtott 27,75 
millió Ft vissza nem térítendő forrás. Ismertette, hogy várakozásaik szerint már az átadás első évében továb-
bi 10% bevétel növekedést fog generálni a fejlesztés, valamint segítségével 2 új munkahelyet is teremt a cég. 

A Rugócenter Kft.-ről:
A Rugócenter Kft. fő tevékenységi köre huzaltermékek – elsősorban rugók gyártása. Az 1982–ben indult 
családi vállalkozás az akkori jászberényi Gépszolg Szövetkezet részlege volt, 1997 óta önálló vállalkozás. 
A cég kezdetektől Pest megye perifériáján, Újszilvás településen működik. Árbevételük az erős belföldi és 
külföldi konkurencia és az egyre növekvő vevői követelmények mellett a 2004. évi 50 millió Ft-ról 2016-ra 
meghaladta a 450 millió Forintot. Ez a magyarországi rugógyártók között kb. 9%-os piaci részesedést, árbe-
vétel szempontjából a 4. helyet jelenti. Árbevételük 87%-a rugógyártásból származik. Legnagyobb vevőink 
multinacionális nagyvállalatok. 

http://www.rugocenter.hu

Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott 
pénzügyi támogatás 
Projektazonosító: PM_KKVESZKOZ_2017/253
Támogató: Pénzügyminisztérium
Megvalósítás helye: Újszilvás,  
Széchenyi utca 16.
Projektkezdés: 2018.04.28
Projekt befejezés: 2019.04.20.
Támogatás összege: 27,75 millió Ft 
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HÁZIORVOS:
Dr. Ipolyi-Topál Gitta

Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66. (Fsz. 2)
Tel: 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 rendelőben, előzetes egyeztetést megelőzően! 

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

ÜGYELET: 
Telefonszám: 06 29/440-074

Helye: Tápiószele, Jókai u. 1/a.
Ideje: hétköznaponként: 16:00-8:00 között, hétvégenként és ünnepnapokon: 00:00-24:00-ig.

Sürgős esetben (közúti baleset, vérvesztéssel járó sérülés, életveszély, megindult szülés, stb.) változatla-
nul 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.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK

GYÁSZ KÖSZÖNET
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk,

BÍRÓ JÓZSEF
hamvaihoz koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.

Köszönjük Kovács Istvánné Marikának és a Tankó-Walter és Társa Kegyeleti Kft. tiszteletteljes szolgáltatását.
A gyászoló család

„Oly csend van nélküled,  
hogy szinte hallani,  

amit még utoljára akartál mondani!”

Hálás szívvel mondok köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett 

édesanyám,

BATU ISTVÁNNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek 

és mély fájdalmamban osztoztak.
Köszönöm a Tankó-Walter és Társa Kegyeleti Kft. 

vezetőinek és dolgozóinak mindennemű segítségét.

Fájó szívvel emlékező Lánya

„Elcsitult a szív,  
mely értünk dobogott, 

számunkra Te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, akár a csillagok...”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szeretett halottunk 

BIRINYI ISTVÁNNÉ 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak és 

fájdalmunkban osztoztak.

Drága emléke szívünkben él!

Birinyi Zsolt és Családja



1950

21

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 esetén) 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

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 

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.

Zöld hulladék zsák értékesítés: Hétfő, Kedd, Szerda: 9.00-11.00, 14.00-16.00
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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
(Ügyfélfogadás minden szedán 12.30-tól 16.30-ig!)

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.

Telefon: 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:
Digitális Jólét Program 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 GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvási Területi Iroda:

2768 Újszilvás, Szent István utca 4.
Telefon: 06-53/ 387-001 /17 mellék

Somoskői Viktória:
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 08.00 – 12.00
Kedd: 13.00 – 16.00

Szerda: 08.00 – 12.00 , 16.00 – 18.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00

Péntek: 08.00 – 12.00
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KÖRZETI MEGBÍZOTT:
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 operatív intézkedések okán is közvetlenül 

hívható! A feladatot időarányosan felosztva Árva István, Tóth Péter és Vágány László látják el.

FALUGAZDÁSZ:
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.szolnok@trvzrt.hu
Hibabejelentő:

Józsa István: 06 70 / 902-6082, Banai László: 06 30 / 401-8111
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Pillanatok községünk életéből


