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Újszilvás Község Képviselő-testülete
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Első kézből

Településünk közügyeiről néhány gondolatban
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Ked-
ves Olvasókat! 

Már csak néhány nap, és ismét beköszönt Karácsony 
Szent Ünnepe. Az elmúlt hetek, az elmúlt hónapok so-
kunknak lázas készülődésben teltek el és egy olyan aktív, s 
még választásokkal is teli évet zárunk, amely az emberek 
számára reményeim szerint csak a jót hozza és a további 
pozitív változást. A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt vár-
ja, a kicsik sok ajándékot, a nagyok pihenést, nyugalmat 
remélnek tőle. Maga az önkormányzat egy nagyon aktív 
sikeres évet zár 2019-ben. Ennek, vagyis a karácsony je-
gyében szeretném a Kedves Olvasókat tájékoztatni tény-
szerűen az elmúlt hetek, hónapok eseményeiről.

Nagyon nagy örömmel számolok be arról, hogy a Ma-
gyar Falu program keretén belül az óvodai játszóudvarra 
közel ötmillió forintot nyert önkormányzatunk, mellyel 
néhány játék elemet tudunk korrekten, biztonsággal meg-
valósítani, a több mint 100 óvodai intézményben élő, és 
nevelésben részesülő gyermek számára. Ez mellett az óvo-
da udvarán lévő minden játszóelemnek a korrekt bizton-
sági ellenőrzését el fogjuk végeztetni a tavasz folyamán, 
szintén ezen projekt keretén belül. 

Egy újabb örömről szeretnék beszámolni. Mint egy 
öt orvosi praxis tekintetében a „Három generációval az 
egészségért II.” program keretén belül pályázatot nyert 
Újszilvás is, melynek alapján több mint 12 millió forint 
értékben, egyrészt EKG és egyéb műszerek, eszközök be-
szerzése fog történni az újszilvási orvosi praxis szolgálta-
tásába, amelyek egyrészt az egészségmegőrzést és a be-
tegségek szűrését fogják biztosítani, másrészt a település 
lakossága számára 2020-ban egészségmegőrző és beteg-
séget szűrő programokat fogunk szervezni dr. Ipolyi-To-
pál Gitta doktornő együttműködésében. Aprócska lépés-
nek tűnik, de nagyon fontos maga a folyamat, hiszen az 
egészség a legfontosabb mindenki számára. Ha van egész-
ség, akkor van munkához való lehetősége az embernek, 
a munkából pedig el tudja tartani a családját és a családi 
örömök pedig boldogsághoz vezethetnek.

Egy további jó hírről szeretnék beszámolni a Kedves 
Olvasóknak, mégpedig, hogy egy újabb pályázatot nyer-
tünk. Nevezetesen egy 1 hektáros zártkerti revitalizációs 
program keretén belül őshonos 1 hektáros meggyes ül-
tetvényt tud önkormányzatunk - öntözéses technológi-
ával, csepegtető rendszerrel ellátva - létesíteni 2020-ban. 
Erre, mintegy hétmillió forintot nyert önkormányzatunk. 
Nagyon fontos lépés ez, hiszen önkormányzatunk a Bel-
ügyminisztériumtól egy további programot is elnyert, 
melynek keretein belül 2020-ban egy gyümölcslé feldol-
gozó üzemet tud készíteni önkormányzatunk, amellyel a 

meglévő gyümölcsöseink tekintetében fel tudjuk dolgozni 
a gyümölcseinket gyümölcslévé. Emellett fel tudjuk vásá-
rolni a lakosságtól, valamint akár a szomszéd települések-
ről a gyümölcsöt, annak érdekében, hogy egészséges 100 
%-os gyümölcsből készült italokat, gyümölcsleveket tud-
junk az óvodában, az iskolában és az öregek otthonában 
biztosítani az étkezéshez. Mindamellett pedig, a lakos-
ságnak is lehetősége lesz egészséges és finom gyümölcsle-
vek vásárlására, korrekt áron. Nyertünk továbbá egy 500 
négyzetméteres fóliaházat, amely fűtés technológiával is 
el lesz látva és téli-nyári üzemmódú termesztést tesz le-
hetővé.  Mind a paprika, paradicsom, uborka, akár a kora 
tavaszi retek, saláta és egyéb zöldségek tekintetében lesz 
lehetősége önkormányzatunknak ezeket a növényeket ter-
meszteni, főként a konyhánk nyersanyagellátására. Ter-
veinkben van még szamócatermesztés is, amelyet a gyü-
mölcslevek készítésénél kívánunk majd felhasználni. Erre 
a komoly programra önkormányzatunk 70 millió forintot 
nyert a Belügyminisztériumtól. Pest megyében, négy tele-
pülés van kiemelve ezen gazdaságfejlesztő program kere-
tein belül, mégpedig Tápiószőlős, Jászkarajenő, Újszilvás 
és Tápióság. 

Ezúton tájékoztatom tisztelettel a Lakosságot, hogy a 
Római Katolikus Egyházzal együttműködve a Magyar 
Falu Program keretén belül energetikai felújításra kerül 
az Iskola mellett elhelyezkedő Katolikus Parókia. A be-
ruházás a jövő év közepéig el fog készülni.

A Kedves Lakosság tapasztalhatta az elmúlt hetekben, 
hónapokban, hogy bemutató jelleggel, az Alkotmány úton 
és a Bicskei úton kihelyezésre kerültek az új utcajelző, tá-
jékoztató tábláink, amelyek virágos ládát is tartalmaznak, 
melyekbe már a virágok is beültetésre kerültek. E mennyi-
ségnek, több mint 3 szorosa fog még elhelyezésre kerülni 
a településen, hiszen összesen 60-at fogunk létesíteni. A 
táblák már elkészültek, a kihelyezésük folyamatosan fogja 
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szépíteni a települést, és amikor már a GPS-ek esetleg nem 
működnek, akkor vizuálisan is láthatjuk majd, hogy me-
lyik utca kereszteződésében hová, melyik irányba tartha-
tunk. Ezt a beruházást Leader pályázat segítségével tudjuk 
megvalósítani. 

Be szeretnénk számolni a Kedves Olvasóknak, az új-
szilvási lakosoknak arról a várva várt helyzetről, hogy az 
uszoda jelen pillanatban olyan helyzetben áll, hogy 2020 
március második felében ténylegesen átadásra kerül, áp-
rilis elejétől pedig tényleges működésbe indul a lakosság, 
valamint a református egyház által üzemeltetett általános 
iskola számára is, mint sportiskola számára. Ezzel lehető-
vé válik a gyermekek úszás oktatása, valamint vízilabda 
oktatása. Ez mellett pedig, majd a környező kistelepülé-
seknek, azok gyermekei számára is, valamint felnőttek 
számára is biztosítva lesz az úszásoktatás, valamint az 
úszás és vízilabda utánpótlás. Önkormányzatunk, ehhez a 
záró feladathoz, igaz, hogy három-négy hónapos csúszás-
sal kapta meg a határozatot, de november végén megkapta 
a határozatot, amely arról szól, hogy megépíthetjük a  vas-, 
mangántalanítót, és a tűzivíztározót, amelyek korrekten 
biztosítani fogják a biztonságos üzemeltetését az uszo-
dának. Ezek megépítése az uszoda beruházás befejezését 
fogja jelenteni.

Arról szeretnék beszámolni Önöknek, hogy ez egy cso-
dálatos és komoly érték lesz, amelyet teremtünk. Az igaz-
ságügyi szakértő, aki vizsgálta a projektünket a Magyar 
Vízilabda Szövetségnél megállapította, hogy ez tavasszal 
az átadás pillanatában, több mint 2 milliárdos nettó érték-
kel bíró beruházás lesz, amelyet önkormányzatunk mint-
egy 750 millió Ft nettó értékből állított össze és állított 
elő. Ennek kapcsán 50 millió Ft fejlesztési hitelt vett fel 5 
évre vonatkozóan, valamint egy 36 millió forintos lízin-
get vállalt be, amelyet szintén bruttó értékben ötéves idő-
tartamra vette fel. Tette mindezt annak érdekében, hogy 
ezt a csodálatos értékteremtést be tudjuk fejezni és egy 
ilyen komoly önkormányzati vagyont és egyben nemzeti 
vagyont tudjunk létrehozni, s amellyel biztosítani tudjuk 
minden újszilvási gyermek számára az ingyenes úszást, 
és a felnőttek számára is a kedvezményes úszásoktatás és 
úszás lehetőségét. Néhány éven keresztül természetesen 
építettük ezt, ennek ellenére magát a hitel kifizetését és a 
lízing kifizetését az 5 év intervallumában biztosítani fogja 

a naperőmű által termelt elektromos energia bevétele. Szá-
madatok alapján a jövedelmezőség és a hitel visszafizetése 
egyértelműen biztosítva lesz.  

Mindemellett önkormányzatunk úgy döntött, hogy 
2020-ban sem emel meg egyetlen adó típust sem, tehát 
az adók mértéke ugyanolyan mértékben maradt, mint 
2019-ben, amely egyébként hozzávetőleg szinte minden 
adónemben 2002 óta nem változik Újszilváson. Gyakor-
latilag tehát 2002 óta adóemelés nincs Újszilváson. Azt 
gondolom, ez nem kis dolog, s értékelni kell ezt minden 
embernek, s emellett gyönyörű szépen fejlődik a telepü-
lés. Azzal, hogy nem lesz adóemelés az egy nagyon fontos 
momentum, mellyel szintén arra szeretnénk serkenteni a 
Kedves Lakosságot, hogy a csatorna beruházás kapcsán 
az érdekeltségi hozzájárulás tekintetében lévő kötelezett-
ségeket 2020-ban teljesíteni kell, ahhoz, hogy a csatorna 
Társulat végleges elszámolása megtörténhessen, Ennek 
érdekében minden lakosnak a saját belterületi ingatlanára 
vonatkozóan teljesíteni kell az érdekeltségi hozzájárulás 
teljes összegének befizetését. Ezért nyomatékkal kérem a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a jegyzővel, illetve a kollégáink-
kal folyamatosan tartsák a kapcsolatot és megfelelő, min-
denki a saját fizetési tehetségéhez mérten, rendszeresen és 
ütemesen betartva, fizesse meg ezt a tartozást. Ez a tele-
pülésünk érdeke is, hiszen ha valaki nem fizeti meg ezt a 
tartozást, akkor az önkormányzat kerül nehéz helyzetbe, 
hiszen az önkormányzatnak kell megfizetnie azt a lakos 
helyett. 

Fent leírtak miatt az adók módjára történő behajtás 
sajnálatos módon, de szigorúan működni fog minden in-
gatlantulajdonos tekintetében. Nyomatékkal kérek min-
denkit, hogy figyeljen erre és teljesítse ezt a kötelezettségét 
2020-ban.

Még egy dologról szeretnék beszámolni: Az új újonnan 
felállt önkormányzat is nagyon fontos dolognak tartja, 
hogy a szelektív gyűjtőszigetek rendben legyenek a jövő 
tekintetében. Egyrészt vannak a településen áthaladó 
tranzitjárművek, amelyek megállnak és lepakolják a kom-
munális szemetet a szelektív hulladékgyűjtő szigeteinkre, 
másrészt vannak renitens és hulladék szolgáltatást nem 
fizető lakosaink is sajnos, akik a kommunális szemetet 
olykor-olykor kiviszik ezekre a szigetekre. Annak érdeké-
ben, hogy ezt megakadályozzuk, 2019 utolsó heteiben a 
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Greman sarkon látjuk el elsőként a szigetet állandó kame-
rával, amelynek a felvételét a körzeti megbízotti irodában 
rögzíti a szerver. Ezt követően majd 2020 tavaszán min-
den egyes gyűjtőszigetet bekamerázunk annak érdekében, 
hogy településünk továbbra is tiszta és rendezett marad-
hasson. Település lakói többségének ez az érdeke és erre 
sarkallnak bennünket képviselőket, Képviselő-testületet, 
mi pedig ugye a többség képviseletével végre fogjuk haj-
tani és szigorúan megbüntetjük az illegális szemetelőket 
a településen.

Nagyon-nagyon köszönöm még egyszer a Kedves La-
kosságnak, hogy október 13-án elmentek szavazni és meg-
erősítettek bennünket abban, hogy jó irányban haladunk 
és megerősítettek abban, hogy szolgálhatjuk ezt a telepü-
lést megfelelően az elkövetkezendő öt esztendőben. Van 
feladatunk, szeretnénk is minél komfortosabb települést 

kialakítani Újszilvásból, amely egyre értékesebb és egyre 
keresettebb a lakosság és a környező települések lakossága 
részéről. Kelnek az ingatlanok, jönnek a fiatalok a telepü-
lésre költöznek be, ez egy nagyon-nagyon jó tendencia, 
ezt szeretnénk megtartani.

Fentiek jegyében a megválasztott képviselő társaim 
nevében Istentől Megáldott Karácsonyt kívánok, és na-
gyon-nagyon Boldog Új Esztendőt Újszilvás minden la-
kosa, és minden családja számára. Kívánom, hogy min-
denki valósítsa meg 2020-ban minden álmát, amit csak 
lehet emberi értéken és léptékben megvalósítani! 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradok tisztelet-
tel: 

dr. Petrányi Csaba

Jegyzői tájékoztató

Tisztelt Lakosság!
Országosan 48,45 százalékos részvételi aránnyal zárult az 
október 13-án megrendezett helyi önkormányzati válasz-
tás. Újszilváson a névjegyzékben szereplő 2170 szavazásra 
jogosult személyből 655 fő adta le szavazatát a szavazóhe-
lyiségekben, mely 30,18 % -os részvételt jelent. A választó 
jogával nem élt 1515 fő.
A választás eredményéről az Újszilvási Helyi Választási 
Bizottság (továbbiakban: HVB) meghozta a határozatait. 
A polgármester választás eredményét az 18/2019.(X13.) 
számú határozattal, az egyéni választókerületi képviselők 
választásának eredményéről az 19/2019.(X13.) számú ha-
tározattal rendelkezett, melyek 2019. október 16. napján 
jogerőre emelkedtek.
Az eredmények a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
kifüggesztésre kerültek, melyeket itt is közlünk:

 1. szava-
zókör

2. szava-
zókör

3. szava-
zókör Összesen

megjelent szavazó-
polgárok 206 261 188 655 2170

 30% 34,90% 25% 30,18%
Polgármester választás:
Dr. Petrányi Csaba 200 257 183 640
Egyéni képviselőjelölt:
Rédei Viktor 83 95 78 256 7,90%
Tóth László 131 152 88 371 11,60%
Boda András 148 186 125 459 14,30%
Bolyhos Zoltán 127 169 112 408 12,60%
Pap Sándor 130 141 95 366 11,30%
Fuith László 94 118 84 296 9,30%
Gergely Gábor 106 132 99 337 10,50%
Dobrovics Lászlóné 123 175 113 411 12,70%
Fülöp Lászlóné 107 124 87 318 9,80%

Momentum 7 20 16 43 6,80%
Fidesz-KDMP 136 162 125 423 67,40%
MSZP 5 11 10 26 4,20%
Jobbik 30 28 20 78 12,40%
DK 21 29 8 58 9,20%

2019. november 22-én megalakultak az újszilvási képvi-
selő-testület bizottságai is.

Pénzügyi, Ügyrendi és Beruházási bizottság:
Elnök: Boda András
Tagok: Dobrovics Lászlóné, Gergely Gábor, Pap Sándor
Külsős tag: dr. Bertók László, Fülöp Lászlóné, Rédei Vik-
tor

Sport, Kulturális és Oktatási bizottság:
Elnök: Dobrovics Lászlóné
Tagok: Boda András, Gergely Gábor, Pap Sándor, Tóth 
László
Külsős tagok: Ádám József, Fekete Bálintné, Fuith László, 
Jansik József

----------------------------------------
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kép-

viselő-testület korábbi döntésének megfelelően január hó-
napban fizeti ki, a szennyvízhálózat megvalósítása során 
az ún. nyomott rendszer üzemeltetése érdekében telepí-
tett szivattyúk energiafelhasználásának kompenzáció-
jaként a 200.- forint/hó/szivattyú kompenzációs díjat.

A kompenzáció megfizetésének feltétele, a 2019. évi 
szennyvíz-elvezetési díj megfizetése, melyet minden 
esetben a befizetett 12 havi csekkel kell igazolni.
Kérem, hogy a kifizetés érdekében szíveskedjen január 
20-a után a Polgármesteri Hivatal 07. sz. irodájában ada-
tegyeztetés céljából megjelenni.
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Önkormányzati hírek

Újszilvás Község Önkormányzat képviselő-testüle-
te november havi ülésén döntött a 2020 évi költségvetés 
tervezéséhez szükséges díjtételek emeléséről. A Képvise-
lő-testület egységesen 10 % díjtétel emelés mellett döntött. 
A kommunális adó, az iparűzési adó valamint a mezőőri 
járulék mértéke változatlan maradt.

A 10 % emeléssel érintett díjtételek:
- lakás és nem lakáscéljára szolgáló bérlemények,
- közterület-foglalási díjtételek,
- piac helyfoglalási díjtételek,
- temetői díjtételek,
- étkezési díjtételek.

----------------------------------------
Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a 

2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zat keretében az önkormányzat által nyújtott támogatások 
összesített adatairól:

„A” típusú pályázatra (már felsőfokú oktatási intéz-
ményben tanulmányokat folytató hallgatók részére) 5 
darab pályázat érkezett be az önkormányzatunkhoz, 
melyből a Képviselő-testület a 2019. november 21-én 
megtartott ülésén, mind az 5 pályázót támogatásban ré-
szesítette. A pályázat keretén belül a támogatott hallgatók 
részére az ösztöndíj időtartama, 10 hónap, azaz két egy-
mást követő tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév máso-
dik féléve és a 2020/2021. tanév első féléve)

Az „A” típusú pályázók részére összesen megítélt támo-
gatás havonta 26.000.-Ft., mely átlagosan 5.200.-Ft/hó/pá-
lyázó támogatást jelent.  

„B” típusú pályázati felhívásra (az idei évben érett-
ségizők, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érett-
ségizettek részére) sajnos az idei évben sem érkezett be 
pályázat. A pályázat keretén belül az önkormányzat a 
hallgatók részére 3*10 hónapra, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félévre (2020/2021. tanév, a 2021/2022 tanév 
és a 2022/2023. tanév) ítélhetett volna meg támogatást. 

A korábbi években odaítélt „B” típusú ösztöndíjak 
már mind lejártak, így felülvizsgálatra az idei évben nem 
volt szükség. 

Szíves tájékoztatásul: 
Kiss Pálné  jegyző

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HI-
VATALBAN!

Tisztelt Ügyfeleink!

Az újszilvási Polgármesteri Hivatal

 2019. december 23-tól 2019. január 1-ig 
igazgatási szünetet tart.

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

Az első munkanap: 2020. január 2. (csütörtök)

A község karácsonyfái és korcsolyapályája
Idén is több fenyőfa felajánlás érkezett az Önkormány-

zathoz, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk! A ha-
talmas fenyőt, melyen az óvodások énekeire az ünnepi fé-
nyek is felgyúltak, Józsa János és Kelemen Jánosné Pintér 
Erika ajánlotta fel, a Faluházban felállított tűlevelűt pedig 
Földvári Istvánnak köszönhetjük. 

Köszönjük a Mocorgó klub tagjainak munkáját, hogy a 
község Karácsonyfájára idén is készítettek díszeket, illetve 
az Önkormányzat munkásainak, hogy azokat felhelyezték 
a fára.

Emellett az idei ünnepet is különlegesebbé varázsolva, 
Önkormányzatunk és a helyi vállalkozók támogatásából, 

mobil korcsolyapályát telepíttettünk. Köszönjük Németh 
Károly, a Bolyhos és Fia Bt, Juhai Imre, a Rugócenter Kft, 
a Szilváshús Kft, Vásár Ferenc, a Tóth Agroszol Kft, Ag-
rodominátor Kft, és a Peze Pékség anyagi hozzájárulását.

Községi Önkormányzat

Rangos kitüntetést adományoztak  
Bolyhos Zoltánnak

Az Első Magyar Fehé-
rasztal Lovagrend, a ma-
gyar gasztronómiai kultúra 
megőrzésében, nemzetközi 
elismertetésében végzett 
munkássága elismeréséért 
a Lovagrend Nagy Arany-
keresztjét adományozta 
Bolyhos Zoltánnak.

Ezúton is szívből gratu-
lálunk Alpolgármester 
Úrnak az elismeréshez!

Községi Önkormányzat
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Intézményi hírek

KATASZTRÓFAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés
Belterületen:
Belterületi ingatlanok használata során és a lábon 
álló növényzet, növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS kivéve, 
ha jogszabály másként nem rendelkezik. Jogszabálynak 
számít az önkormányzati rendelet is, ennek értelmében:
-	 Amennyiben, valamelyik településen konkrét 

időpont meg van határozva az égetésre, akkor abban 
az időpontban, azokkal a feltételekkel az égetés 
engedélyezett. (önkormányzatok égetésre vonatkozó 
hatályos rendeletei az önkormányzatok honlapján 
fellelhetően).

-	 Amennyiben, a településen nincs égetésre vonatkozó 
szabályozás, úgy az égetés tilos. 

Külterületen
Legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetés 
végezhető, a hatóság ENGEDÉLYÉVEL. 

Tűzvédelmi hatóság Nagykáta, Cegléd, Nagykőrös Járás 
illetékességi területén:
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26.)

Feltételei:
-	 Égetésre vonatkozó KÉRELMET, 3000 forint összegű 

eljárási illetékkel (illetékbélyeg), az égetés tervezett 
időpontját megelőzően legalább 10 nappal korábban 
kell benyújtani írásban (postán, e-mailen, faxon, 
személyesen)

-	 Kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy hely-
rajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének 
időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és cí-
mét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására terve-
zett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének 
megakadályozására készenlétben tartott eszközök fel-
sorolását.

-	 A kérelem beérkezése után, a hatóság 5 munkanapon 
belül dönt, HATÁROZATOT hoz, és csak az engedélyező 
határozat kézhezvétele után szabad az égetést, az abban 
meghatározott feltételek betartásával elkezdeni. 

-	 A kérelmet a tartalma alapján kell elbírálni, nincs 
konkrét mintához kötve, amennyiben a fentiekben 
foglaltak mind benne vannak, azt a hatóság elfogadja. 

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőte-
rületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres 
körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők 
a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és 
közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

Vonatkozó jogszabályok:
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról 225. § - 228. §
• önkormányzatok rendeletei (melyek az adott 

önkormányzat honlapján fellelhetőek)
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Megérkezett a fűtési szezon -  
mire figyeljünk?

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelent-
het, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, 
ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres 
műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.
Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytü-
zek, mind a szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek:
•	 A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását 

bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések 
életveszélyesek lehetnek.

•	 Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fű-
tőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak 
rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is ve-
zethet.

•	 A családi házakba a kéményseprő nem megy automa-
tikusan, az állampolgár által foglalt időpontban vég-
zi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A  HTTP://
KEMENYSEPRES.KATASZTROFAVEDELEM.
HU/UGYFELSZOLGALAT  linken lehet időpontot 
foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, 
hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es 
nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprőipari 
ügyfélszolgálatot.

•	 A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében 
gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, 
jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszel-
lőzőt. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égés-
terű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, 
és nem biztosított a levegő-utánpótlás.

•	 Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meg-
hibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-mo-
noxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők 
életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, 
és korántsem biztos, hogy időben jeleznek.

•	 Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az el-
lenőrzéseken, ne használja őket!  http://www.kataszt-
rofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Nem_megfe-
lelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

•	 Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biz-
tonságot nyújtanak. Három típussal bővült a megbíz-
ható szén-monoxid-érzékelők listája a nem sokkal a 
fűtési szezon kezdete előtt lezárult ellenőrzéssorozat 
eredményeképpen: http://www.katasztrofavede-
lem.hu/letoltes/piacfelugyelet/1_CO_Pozitiv_lis-
ta_20190919.pdf

•	 Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett 
vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező 
gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány 
és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt 
leszűkül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat 
a füst a házba.

•	 Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, any-
nyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fű-

tőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén 
egy teljes fűtési szezonban.

•	 A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kát-
rányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is 
gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik 
lakástűz a kéményben keletkezik.
A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt használ-

nak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki 
a megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerűen 
alkalmazná ezen eszközöket. A robbanásokat többnyire 
emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése ér-
dekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető sza-
bályok betartására:

A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából 
erednek, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően 
üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapo-
tuk sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkeze-
teket, ami már nem képes megbirkózni a megemelkedett 
nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok 
robbanásában, mint például egy esetleges áramszünet, 
aminek hatására leáll a keringető szivattyú. A modern 
kazánoknál ez ma már nem jelenthet gondot, hiszen egy 
túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tudja az állandó és 
megfelelő üzemi nyomást.
Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg arról:
•	 a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer, az 

előírt mértékig fel legyen töltve vízzel,
•	 a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, 

nyitott illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban le-
gyenek,

•	 szivattyús fűtés esetén, győződjön meg a szivattyú za-
vartalan, működéséről és megfelelő áramellátásáról,

•	 ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzá-
ció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből 
eredő fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében.

A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a fűté-
si időszakban megemelkedik a lakástüzek száma, míg 
naponta az országban átlagosan tizenhat lakástűzhöz ri-
asztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, a fűtési 
időszakban meg is duplázódhat ez a szám. A lakástüzek 
leggyakrabban emberi mulasztás miatt következnek be, 
holott könnyen megelőzhetőek lennének. Azokban a la-
kásokban, ahol füstérzékelő van, nem keletkezik nagyobb 
tűz, hiszen még annak kialakulásakor meg lehet fékezni 
a lángokat. Egy füstérzékelő nemcsak életet ment, hanem 
annak köszönhetően a keletkező károk mértéke is jóval 
kisebb.

http://pest.katasztrofavedelem.hu/hirek/5091- 
kozeledik-a-futesi-szezon-mire-figyeljunk

Biztonságos ünnepek:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php? 

pageid=felkeszites_kiadvanyok
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Egészséghét a Kerekerdő Óvodában
„Az egészség a teljes testi, 

lelki és szociális jóllét álla-
pota, és nem csupán a beteg-
ség hiánya.”

Óvodánkban hagyo-
mányőrző jelleggel került 
megrendezésre idén először 
az Egészséghét, november 
18-tól november 22-ig. Pedagógiai programunkban is ki-
emelt feladat az egészséges életmód kialakítása, a környe-
zettudatos magatartásformálással együtt. Ezt a mindenna-
pi nevelőmunkánk is tükrözi. 

 Az egészséghéten nagyobb figyelmet fordítottunk a 
helyes táplálkozásra, az egészség védelmére és a szabad 
levegőn való mozgásra. Feladatunk, hogy a gyermekek 
egészséges életmód iránti érdeklődését felkeltsük, meg-
alapozzuk. Sok változatos programmal, tevékenységgel 
próbáltuk színesíteni a hetet. Zöldség-, és gyümölcsszob-
rászatot hirdettünk, ahol a legötletesebb alkotást tortával 
jutalmaztuk. Végül minden csoport kapott egy gyümölcs-
tortát. Az első napon a csoportok, ismerkedtek az egészség 
fogalmával, látogatást tettek az orvosi rendelőben. A cso-
portszobában lemértük a gyermekek súlyát, valamint ma-
gasságukat. A hét második napján nagy meglepetés érte 
a gyermekeket, egy bűvész előadást tartott az óvodában. 
Csütörtökön zárult le a szobrászat, melyre számtalan krea-
tív és ötletes alkotás érkezett a csoportokba az aktív szülők 
részvételével. A folyosón állítottuk ki az elkészült műve-
ket, ahol bárki megtekinthette. A gyermekek is örömmel 
csodálták. A hét utolsó napján, az udvaron közösen tor-
náztunk a gyümölcssaláta elkészítése után. Az új sportsze-
rek átadásával és felavatásával zártuk a programokat.

Az egészséghét során arra törekedtünk, hogy a gyere-
kek játékos módon sajátíthassák el, hogyan kell ügyelniük 
az egészségükre, miért szükséges a testük ápolása, a helyes 
táplálkozás, a megfelelő mozgás.

Boda Szabina
óvodapedagógus   

Kerekerdő Óvoda hírek, információk!
2019. decemberi programjaink:

• December 6. délelőtt (péntek) óvodai Mikulás ün-
nepség

• December 17. délelőtt (kedd) Karácsonyi Ünnepség
Téli Szünet:

• 2019. december 20. péntek (az utolsó nap)
• 2020. január 02. csütörtök (az első nap)

Köszönet:
Az idén is szeretnénk köszönetünket kifejezni az szülői 

szervezet minden tagjának, hogy támogató tevékenysé-
gükkel hozzájárultak az óvodai élet szebbé tételéhez.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak az újszil-
vási vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik 2019-
ben valamilyen formában segítették óvodánkat.
Támogatóink:

• Boda László
• Csák Attila
• Fazekas Mónika
• Fekete Richárd
• Gergely Szilvia
• Györe Zsolt
• Kiss Pál
• Magó Eszter
• Miskolczi Lórántné

• Rozmaring Nyugdíjas 
Klub

• Smányi Nikolett
• Simon Mihályné
• Simon Zsolt
• Széchenyi István 

Alapítvány
• Sagaro Kft

 Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni, Dr. Petrányi 
Csaba polgármester úrnak, Kiss Pálné jegyzőasszonynak, 
és Újszilvás Község Önkormányzatának, hogy 2019-ben 
is minden feltételt biztosítottak az intézmény zavartalan 
működéséhez.

Az évvége közeledtével magam és munkatársaim nevé-
ben Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket, és Sikerekben 
Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk minden kedves 
olvasónak!

 Légrádiné Tóth Marianna intézményvezető

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában,
nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség,

amint mondják, hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.”

Márai Sándor szavaival kívánok

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET  

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK

az Óvodai Szülői Szervezet tagjai nevében
Magyarné Gyimesi Irén  

SZMK elnöke
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Legendák szárnyán
Nemzetközi tanártalálkozó Újszilváson

Iskolánk „Legendák szárnyán” címmel egy új nemzet-
közi Erasmus projektbe kapcsolódott bele. Ennek első ese-
ménye egy tanártalálkozó volt, ahol öt országból 15 peda-
gógus képviseltette magát. Az angol, francia, finn, spanyol 
és görög vendégek nem csak azért érkeztek hozzánk, hogy 
intézményünk tanáraival közösen kidolgozzák a projekt 
részleteit, hanem azért is, hogy megismerjék iskolánkat, 
községünket és hazánkat.

Színvonalas megnyitó ünnepségen köszöntöttük ven-
dégeinket. Ezután megtekintették iskolánkat.

  Majd megkezdődtek a megbeszélések, és a szakmai to-
vábbképzések, melynek a Faluház adott otthont.

Marton Lívia tankönyv-szerző angol módszertani 
workshopot tartott számunkra.

Jártunk a ceglédi Füle-tanyán lovasterápiás foglalko-
zást, és csikósbemutatót megnézni.                                     

Egy egésznapos kirándulás keretében Egerben is jár-
tunk. Vendégeink megismerték az egri hősök legendáját, 
és megismerkedtek a helyi múzeumpedagógia módszerei-
vel. Végül elkészítették „Jumurdzsák gyűrűjét”.

Bebarangoltuk Farmoson a Kékbegy-tanösvényt, végig 
mentünk a felújított pallósoron, s szakértői segítséggel be-
mutattuk a környék élővilágát. Ezt követően egy hagyo-
mányőrző workshop keretében az ősmagyar szokásokkal, 
harcmodorral ismerkedtek vendégeink.
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A 2. osztályosok Bainé Dóbiás Erzsébet tanárnő irányí-
tásával olvasás órán mutatták meg, mit tudnak, s hogy a 
Meixner módszerrel milyen hatékonyan tudnak megta-
nulni olvasni.

A hetet Budapest szépségeinek megismerésével zártuk. 
Biztosak vagyunk abban, hogy partnereink csodálatos él-
ményekkel gazdagodva, feltöltődve tértek haza.

Dömök Szilvia Erasmus programkoordinátor

Iskolai Szülői Szervezet hírei
Kedves Olvasók! 2019 októberében ismét megala-

kult az Iskolai Szülői Szervezet. Első feladatunkként 
megrendezésre került az egészségvédelmi nap, ahol kis 
csapatunk serénykedett a tízórai elkészítésében. Utána 
a karácsonyi vásáron is részt vettünk, ahol a szülők 
által készített finomságok és ajándéktárgyak kerültek 
kínálatra. Ezúton szeretném megköszönni a Kati vi-
rágbolt önzetlen segítségét. 

KÍVÁNOK MINDEN KEDVES TAGNAK, 
OLVASÓNAK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS 

BOLDOG ÚJ ÉVET!

Ladányiné Karai Erika  
szülői Szervezet elnöke

Tápiószele-Tápiószőlős-Újszilvás-Farmos Református Egyházközség 
tájékoztatása

GYÜLEKEZETÜNK ALKALMAI 2019. ÉV VÉGÉN 
December 1.  Advent I. vasárnapja. Úrvacsorás istentisztelet 
 Újszilváson 8:00 óra. Tápiószőlősön 9:30 óra. Tápiószelén 11:00 óra. Farmos 16:00 óra 
December 8.  Advent II. vasárnapja. Délelőtt istentiszteleteket tartunk:
 Újszilváson 8:00 óra. Tápiószőlősön 9:30 óra. Tápiószelén 11:00 óra.
 Délután Tápiószőlősön a faluházban Női adventi alkalom 15:00 órakor 
December 15.  Advent III. vasárnapja. Délelőtt istentiszteleteket tartunk:
 Újszilváson 8:00 óra. Tápiószőlősön 9:30 óra. Tápiószelén 11:00 óra.
December 22.  Advent IV. vasárnapja. Gyermekek Karácsonya! Istentiszteleteket tartunk:  
 Újszilváson 9:00 óra. Tápiószelén 11:00 óra. Tápiószőlősön 15:00 órakor
December 24.  Ünnepi Istentisztelet     Tápiószelén 18:00 órakor 
December 25.  Úrvacsorával egybekötött ünnepi Istentisztelet
 Újszilváson 8:00 óra. Tápiószőlősön 9:30 óra. Tápiószelén 11:00 óra. Farmos 16:00 óra. 
December 26.  Ünnepi Istentisztelet  Újszilváson 8:00 órakor, Tápiószőlősön 9:30   órakor, Tápiószelén 11:00 órakor
December 31.  Az év utolsó Istentisztelete
   Újszilváson 15:00 órakor, Tápiószőlősön 16:00 órakor, Tápiószelén 17:00 órakor 
Január 1. - Az év első Istentisztelete
   Újszilváson 15:00 óra, Tápiószőlősön 16:00 óra, Tápiószelén 17:00 óra  

ALKALMAINKRA MINDENKIT NAGY SZERETETTEL VÁRUNK! 

Közéleti hírek

MIKULÁS
Az országosan meghirdetett COOP Mikulás Pályázaton a 4. 
osztályos tanulók ebben az évben is a legjobbak között sze-
repeltek. December 6-án a Mikulástól vehették át nyeremé-
nyüket. A pályázatra való felkészülést Gazsiné Nagy Tünde 
és Sáfrányné Dudás Marianna segítették. 
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Újszilvási Mocorgó Klub

Idén március végén ünnepelte a Mocorgó Klub 2 éves 
születésnapját. A célcsoportunk várandós kismamák, 
anyukák és 0-3 éves korú babák.  2019-ben a Tájház mel-
letti kis parkot virágokkal ültettük be, többek között évelő 
levendulákkal, részt vettünk a helyi gyermeknapi progra-
mon, megünnepeltük Klubunk születésnapját.

A tavalyi évhez hasonlóan decemberben feladatként 
felvállaltuk a község fenyőfájához a díszek készítését, fel-
újítását. Ezen felül képviseltettük Klubunkat 2019. decem-

ber 7-én megtartott karácsonyi vásáron. A szülők által 
készített apróságok árusításából befolyt összeget, a klub 
eszközeinek beszerzésére és működésére fordítjuk. Itt sze-
retnénk megköszönni a tagok és Újszilvás Község Önkor-
mányzatának erkölcsi és anyagi támogatását.

2020-ban is várunk minden Babát és Mamát, aki a kis 
közösségünkben jól szeretné magát érezni!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
új esztendőt kívánunk!

Somoskői Viktória és Kengyelné Agócs Marianna

A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
családsegítőjeként ezúton köszönöm mindazoknak a 
segítségét, akik egész évben ruha- és játékadományaik-
kal támogatták a szolgálatunk által szervezett ingyenes 
ruhaosztásokat. Támogatásuknak köszönhetően 2019-
ben 6 alkalommal volt lehetőségünk adományosztást 
szervezni, amelyen 15-20 család segítésére nyílt lehe-
tőség.

Ezúton kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog 2020-as esztendőt!

Somoskői Viktória
családsegítő

Sport Egyesületi tájékoztató 2019.
A felnőtt csapat július végi felkészülésével elkezdődött 

a 2019-es őszi idény. Augusztus 25-én idehaza indult a 
Megye III-as 16 csapatos bajnokság. Sajnos 2 meghatá-
rozó játékos nyáron távozott a csapatból, többen sérülés 
miatt nem álltak a csapat rendelkezésére, az újonnan iga-
zolt játékosokat pedig be kellett építeni a csapatba, amit 
sajnos nehezített, hogy Lóci bácsi betegsége miatt, majd 
egy hónapig nem tudott a csapattal dolgozni. Így a szezont 
a 15. helyen zárták. Bízunk benne, hogy tavasszal jobban 
fognak szerepelni, de ehhez növelni kell az edzések látoga-
tását, ami ebben az idényben alacsony volt, 6-7 fővel nem 
lehet érdemi edzésmunkát végezni.

Augusztus utolsó hetében mintegy 35 fővel focitábort 
tartottunk az utánpótláskorú labdarúgóknak, ami nagy-
ban elősegítette az őszi mérkőzésekre és tornákra való 
felkészülést. Köszönöm az idősebb labdarúgók (Tunkel 
Norbi, Tunkel Tomi, és Vasas Ricsi) segítségét, és a Sport-
centrum dolgozóinak odaadó munkáját a tábor lebonyo-
lításában.

Szeptember 1-vel a Bozsik korosztály U-7-es és U-9-es 
csapatainak edzéseit Császár Gáspár kezdte el, ami az óvo-
dai pedagógusok segítségével új gyerekek kiválasztásával 
kezdődött a korosztály váltása miatt. Az U-7-es korosz-
tályban Gáspár tanár úr 8 gyerek részvételével kezdte el az 
edzéseket az oviban, heti 2 alkalommal. Szeptemberben 
már elkészültek a gyerekek versenyengedélyei is, így részt 
vehettek a Bozsik fesztiválokon. Az ovisok már több éve 
részt vesznek a többi focikedvelő gyerekkel az intézményi 
Bozsik fesztiválokon, az idén Császár Gáspár vezetésével 
az iskola is bekapcsolódott ezekbe a rendezvényekbe. Az 
U-9-es korosztály edzései az iskolában, heti 2 alkalommal 
8 igazolt játékossal Gáspár tanár úr irányításával történ-
nek és sikeresen vesznek részt a Bozsik fesztiválokon. Az 
U-11-es és U-13-as Bozsik korosztály edzéseit én tartom, 
heti 2 alkalommal a pályán. Az U-11 létszáma 10 fő, edzés-
látogatottságuk kiváló, a Bozsik tornákon jól szerepelnek, 
már kezdenek csapattá válni, de a pálya és a kapu mérete 
nagyobb lett a korosztályváltás miatt, amit még meg kell 
szokniuk. Mint már szülőértekezleten jeleztem, néhány 
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gyermek viselkedése és csapattársaihoz való viszonya nem 
megfelelő, ezért szeretném kérni a szülők segítségét a jö-
vőben a probléma megoldásában. Az U-13-as korosztály 
(10 fő) többségének hozzáállása kiváló az edzéseken és a 
mérkőzéseken, látszik is, hogy eredményesen szerepelnek 
a tornákon és az U-14-es mérkőzéseken. Azok a játéko-
sok, akik még csak most kerültek fel az U-13-as csapat-
hoz, még meg kell szokniuk a gyorsabb tempót, amihez 
növelni kell náluk az edzéslátogatottságot, ebben kérném 
a szülők segítségét, amit személyesen fogok megtenni.

Ez évben neveztünk az U-14-es ¾ pályás bajnokságba 
10 játékossal. A gyerekek hozzáállása kiváló, jól is szere-
pelnek a mérkőzéseken, a 8 csapatos bajnokságban 3. he-
lyen áll a csapat az őszi szezon zárásakor. Itt szeretném 
megjegyezni, hogy szezon közben 2 játékos abbahagyta a 
focit, ami nehezebbé tette a szereplését a csapatnak, mert 
nincs cserelehetőség, míg a többi csapatnál 5-6 játékos ül 
a kispadon. Ezúton szeretném a gyerekek szüleit kérni, 
hogy győzzék meg gyermekeiket a folytatásra, mert tehet-
ségesek és nagy hasznára válnának csapatunknak. Megkö-
szönöm a támogatását azon szülőknek, akik rendszeresen 
elkísérik gyerekeiket a mérkőzésekre és sportszerűen biz-
tatják őket a sikeres szereplés érdekében.

Másik utánpótlás csapatunk az U-16-os bajnokságban 
szerepel Lóci bácsi vezetésével, aki a 11 csapatos bajnok-
ságban a 3. helyen várja a tavaszi folytatást. Az eredmé-
nyek alapján úgy gondolom, hogy mindkét utánpótlás 

csapat jó úton jár, és a tavaszi folytatásban van esély a do-
bogó valamelyik fokára odaérni a bajnokság végére.

A végén, de nem utolsó sorban Hegedűs Csaba kezde-
ményezésére megalakult az Újszilvás KSE Öregfiúk csa-
pata, mintegy 20 fővel, akik közül 12-en újszilvási szüle-
tésűek. A 11 csapatos bajnokságban a 6. helyet foglalják 
el a tabellán, ami nem rossz eredmény annak tükrében, 
hogy az első év az összeszokás éve. Ilyenkor találják meg 
a játékosok a helyüket a csapatban, és mint újonc csapat-
nál lenni szokott, a játékvezetők is sokszor a régi csapatok 
előnyére „fújnak”.

A bajnokság félidejében az Öregfiúk és a Felnőtt csapat 
részvételével rendeztünk egy évzáró vacsorát, amit helyi 
vállalkozások támogatásával valósítottunk meg. Köszön-
jük a Szilváshús Kft-nek, Simon Zsoltnak, a Bolyhos csa-
ládnak és Bató Miklós bácsinak a felajánlott termékeket. 
A szervezésben való segítségért köszönet a Sportcentrum 
dolgozóinak (Csivincsik Magdolna és Nagyné Szálka Szil-
via), az Önkormányzat részéről Nagy Zoltánnak és Fekete 
Ricsinek, valamint Urbán Róbertnének.

Az utánpótlás bajnokság végeztével, az utolsó mérkőzés 
után az Urbán család felajánlásának köszönhetően, min-
den utánpótláskorú játékost vendégül láttunk egy ebédre 
és üdítőre a sportpályán. Köszönjük a felajánlást Egyesü-
letünk nevében!

Emellett szeretném megköszönni 2 helyi vállalkozás-
nak, az Aranyablak Kft-nek és a Bolyhos és Fia Bt-nek 
2019-2020-as TAO felajánlásukat, ami biztosítja az Egye-
sület működését és tárgyi eszközeinek fejlesztését. Kö-
szönjük az Önkormányzatunknak is az önerő biztosítását 
és a sportpálya fenntartását. 
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A téli időszakban sem pihennek az utánpótláskorú lab-
darúgóink, az U-9-es, U-11-es, U-13-as korosztály a téli 
hónapokban havi Bozsik teremtornán vesz részt a nagy-
kátai Sportcsarnokban. Az U-14-es, U-17-es csapatunk a 
Futsal bajnokságban szerepel a december, január, februári 
hónapokban.

A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség minden évben dí-
jazza korcsoportonként a legtöbb gólt lövő játékost a Gól-
királyok Gáláján, ahol U-15-ös csapatunk játékosa, Bóbis 
Dénes, 41 góllal első helyezett lett. Gratulálunk neki és 
edzőjének, Lóci bácsinak ehhez a kiváló eredményhez! 

Köszönjük labdarúgóink ál-
dozatos munkáját az edzéseken 
és a mérkőzéseken, szurkolóink 
sportszerű biztatását. Ezúton kí-
vánok magam és a vezetőség ne-
vében mindenkinek Áldott, Békés 
Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Tisztelettel:
Ádám József,  

Újszilvás KSE elnöke
és Miskolczi Lóránt, edző

KMB hírek
Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot: Az idei évben is a már 

megszokottak szerint folytatódott a térségünket érintő fokozott ellenőrzés, melynek keretein belül a napi visszatérő 
rendőri jelenlétet továbbra is biztosítottuk Újszilvás területén. A fokozott ellenőrzések elsődleges célja a lakosságot leg-
jobban irritáló főleg vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása, valamint a térségen áthaladó gépjárműforgalom 
szűrése a fenti okra tekintettel. A fokozott ellenőrzés során kollégáimmal együtt törekszünk minden idős lakta utcát 
is visszatérően ellenőrizni, melynek célja a ,,látható rendőrség” biztosítása a bűncselekmények megelőzése érdekében.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi évben regisztrált bűnügyi szám alapján megállapítható, hogy a 
vagyon elleni bűncselekmény mértéke elenyésző, azok szinte minden esetben felderítésre kerültek, melyek elkövetői 
gyorsított eljárásban, vagy bíróság elé állítás alkalmazásával kaptak ítéletet, vagy várnak ítélethozatalra.

Ezen esetekben is elengedhetetlen volt az Önök segítő közreműködése, melyet ezúton is meg szeretnék ismételten 
köszönni, mivel ezen elkövetők elszámoltatása a község lakóinak közös érdeke.

Olvasói megkeresésekre az alábbi tájékoztatásomra ismételten felhívnám figyelmüket:
• A téli időszak alkalmával vásárolni kívánt tűzifa esetén körültekintően járjanak el, mert sok esetben, az ol-

csóbb mázsa árak mögött kisebb kiszállított mennyiség áll, ezért minden esetben kérjenek helyesen kitöltött 
mázsajegyet, vagy számlát, amelyet a kiszállító az aláírásával ellenjegyez, 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 minden esetben joguk van, és amennyiben ezen kérésüktől a fát szállító személy eláll 
az adás-vételtől, Önöket semmiféle költség nem terhelheti meg. Ha idegen, 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 bizonyítási eljárást hatóságomnál.

• A gépjármű adás-vétel során minden esetben győződjünk meg arról, hogy a forgalmi engedélybe bejegyzett 
személytől vásároljuk meg a gépjárművet. Az adás-vételi szerződés megkötésekor győződjünk meg arról, hogy 
a jármű, és a forgalmi engedélyben bejegyzett adatok egyformák, és a jármű forgalmi engedélyében bejegyzett 
tulajdonos, és a törzskönyv (törzs kártya adatlap) azonosak.  Ezekre azért van szükség, mert ellenkező esetben a 
jármű szerződésének bejegyeztetésekor az Okmányirodában derülhet ki, hogy a járművet kivonták, vagy esetle-
gesen kitiltották forgalomból. Ilyen esetben előfordulhat, hogy az egy teljesen másik személy tulajdonában van, 
és a bejegyzés ez esetben nem is lehetséges. Ilyenkor kérem Önöket, hogy az adás-vételi szerződésen szereplő 
személyi adatok, azok valóság tartalma (személyi igazolvány szám) pontos kitöltésére is figyeljenek, ne fogadjuk 
el a bediktálás alapján előre kitöltött adás-vételi szerződést sem! 

• Kérem Önöket továbbá, hogy az átutazó kereskedőket, árusokat, valamint különböző szolgáltatásokat felajánló 
átutazó személyek esetében is legyenek körültekintőek, és minden esetben picit gyanakvók is. Kérem, hogy picit 
gondoljanak abba bele, hogy az a szolgáltatás, vagy eladásra felkínált áru értéke alapján megéri-e a kereskedőnek, 
szolgáltatást felajánló személynek ezen tevékenység folytatása, valamint rendelkezhet-e erről bármiféle engedély-
lyel, panasz esetén számlával. Kérem, hogy amennyiben mégis termék vásárlás mellett döntenek, vagy szolgál-
tatást 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 anyagköltséget, se munkadíjat.
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Remélem, hogy az elmúlt időszakban 
Önök is azt tapasztalták, hogy 

csapatmunkában közösen, Önökkel 
együtt, Önökért dolgozunk! 

Végezetül engedjék meg, hogy 
Boldog Karácsonyt, és Sikerekben 
Gazdag Boldog Új Évet kívánjak 

Önöknek, és Családjuknak!

Kégli Norbert rendőr 
főtörzsőrmester 

Elérhetőségem: 06 20/ 489-6714 

KMB Iroda: 2768 Újszilvás,  
Szent István utca 4. (Faluháza)

Akikre büszkék vagyunk…
2017 októberében - Akikre büszkék vagyunk rovatunkban - Zsinór Gábort és eredményeit mutattuk be a kedves 

olvasóknak. Cikkünket akkor úgy zártuk, hogy Gábor célja és nagy vágya Hawaii-ra kijutni, az Ironman Világbajnok-
ságra. Eltelt 2 év és a rengeteg munkának meg is lett az eredménye. Zsinór Gábor kijutott a megmérettetésre és 5 ma-
gyar sportolóval együtt képviselte hazánkat a versenyen. Mi kértünk tőle egy rövid kis beszámolót, melyet a lentiekben 
olvashatnak.

„Az Ironman Világbajnokságot minden évben Hawaii-n rendezik meg! 
Ide csak kvalifikálni lehet. Évente közel 100 ezer ember szeretne eljutni a 
triatlon Mekkájába, de csak 2500 embernek sikerülhet. Én köztük voltam, 
ami már önmagában is nagy siker, hogy a világ legjobbjai között lehettem. 
Október 12-én volt a verseny, 3.8 km úszás az Óceánban, 180 km kerékpá-
rozás a lávasivatagban, és 42 km futás ismét a lávasivatagban. Ezt mind 
30 fokban és 80-90 %-os páratartalomban. Sok problémába ütköztem a 
verseny során, de sikeresen teljesítettem 10 óra 5 perc alatt, és a korosz-
tályomban 110., összetettben 557. lettem. Nem ez volt a célom. Ezért még 
visszamegyek, hogy bebizonyítsam, mire vagyok képes! 3 éve triatlonozom, 
még amatőr vagyok, kellenek a versenyek és a tapasztalatok. Hawaii ad 
egy olyan érzést a triatlonistáknak, amit nem tudok szavakba önteni. Csak 
azok tudják, akik ott már indultak. Maga már az is nagy élmény, hogy ott 
lehettem, mert csodás hely. 

Nehéz volt eljutnom odáig. Hiszen folyamatos szervezést igényelt, a 
mindennapjaimban össze kellett hangolnom az edzéseket a 2 műszakos 
munkámmal és a kisfiammal, Zsomborral, aki 2018-ban született. Kisebb 
nagyobb sikerekkel és nehézségekkel ez sikerült is. Én álmodtam valamit 
és dolgoztam, küzdöttem érte. Büszke vagyok, hogy minden versenyemen 
Újszilvást is képviselhetem! Köszönöm azoknak, akik segítettek, szurkoltak 
és gratuláltak!”

Óvatosság, biztonság és Türelem Adventkor!
A karácsonyi bevásárlás, karácsonyi vásárok alkalmával fokozottan figyel-
jen értéktárgyaira, táskáját tartsa szorosan magánál, ne helyezze azt a 
bevásárló kocsiba. Autóját mindig zárja le, és ne hagyjon semmit az autó 
utasterében.
Az internetes vásárlások előtt csak ellenőrzött oldalról vásároljon, amennyi-
ben lehetséges ne utaljon előre.
Sokan döntenek úgy, hogy elutaznak az ünnepekre.

• Az utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt.
• Fontos! Ne posztoljon mindent a világhálón, főleg ha nem is tartóz-

kodik otthon.
• Amennyiben hosszabb időre utazik el, kérje meg szomszédjait, hogy 

vigyázzanak ingatlanára.
• Ne tartson otthonában nagyobb összegű kézpénzt.
• Célszerű, ha értékeiről fényképfelvételt készít (ékszerek, műszaki cik-

kek, annak gyári száma, jótállási jegy, stb.)

Békés, Nyugodt és Biztonságos Ünnepeket kíván a 
Ceglédi Rendőrkapitányság!
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Kedves Gábor! Szívből gratulálunk a kisfiadhoz, kí-
vánjuk, hogy a családapa szerepében legyen a legtöbb 
boldogságod! További szép sikereket a sportoláshoz! Mi 
újszilvásiak, mind nagyon büszkék vagyunk rád! Csak 
így tovább!

Ép testben, ép lélek…
vallották már az ókori görögök is. Már akkor is tudták, 

hogy test és szellem nem választható el egymástól, és ezt 
azóta számtalan tudományos kísérlet is bizonyította.

Ledacs-Kiss Dorottya nem egy tudományos kísérlet, 
de remek példája annak, hogy a sport és a tanulás milyen 
jól kiegészítik egymást, és közben teljességgel betöltik az 
ember életét.

Mi, újszilvásiak büszkék lehetünk, hogy ennyi fiatalunk 
vág neki az életnek nagy tervekkel és gőzerővel azon van-
nak, hogy meg is valósuljanak azok az álmok.

Dóri is itt kezdte a mi Óvodánkban és Általános Isko-
lánkban. Aztán a középiskolás éveket a ceglédi Kossuth 
Gimnáziumban töltötte, mondani sem kell, hogy mind ki-
tűnő eredménnyel végezte, az érettségi előtt pedig az angol 
nyelvvizsgát is megszerezte. Már a gimiben a kémia volt 
az a tantárgy, amit a legjobban szeretett, ez mellé párosult 
a biológia, így nem is volt nagy kérdés, hogy hol folytatja 
tovább tanulmányait. 2016 tavaszán jelentkezett a Sem-
melweis Egyetem Gyógyszerésztudományi karára, ahol 

szeptemberben meg is kezdte a szakma fortélya-
inak elsajátítását. Úgy gondolja, a gyógyszerész 
is egy olyan hivatás, amire mindig szükség lesz, 
főleg a kutatásban és a kozmetikai iparban tudná 
elképzelni a jövőjét. Most harmadéves hallgatója 
az intézménynek.

Köztudott, hogy a tanulás mindig meghozza a 
gyümölcsét, de nem szabad, hogy csak ez az egy 
dolog kerítse hatalmába az embert. Ezt Dóri is így 
érzi, szabadidejében szívesen festeget, de szeretett 
volna még valami pluszt, ami motiválja, ami felü-
dülést biztosít a kemény egyetemi évek alatt. Ezt 
a futásban találta meg, amit 2019 júliusa óta az 
ELTE Sashegyi Gepárdok Sportegyesület igazolt 

sportolójaként űz, olyan sporttársakkal, mint Bódis Tamás, 
aki az idei görögországi Spartathlon győztese volt.

Bár még nem is oly rég kezdte az egyesületnél, az elmúlt 
időszak Dóri számára sok szép eredménnyel zárult. Az áp-
rilisban, Budapesten megrendezett Telekom Vivicíttá Fél-
maratonon párosban a 9. helyet szerezték meg. Júniusban 
a Nemzeti Futóversenyen egyéniben 28. helyen végzett. 
Indultak még párosban ősszel a Wizz Air Budapest Félma-
ratonon, és a Nato futáson, ahol az előbbinél a 11. helyet, 
az utóbbinál pedig a 4. helyet zsebelhették be maguknak. 

Természetesen már most 
a következő évi versenyekre 
készülnek. Az eddigi meg-
mérettetések mellett, ter-
vezik az egyesület tagjaival 
közösen a jövő májusi Ult-
rabalatont, ahol a dobogó 
van megcélozva, illetve Dóri 
egyéniben szeretne indulni 
a Félmaraton Országos Baj-
nokságon, 2020 szeptembe-
rében, ahova még kvalifiká-
ciót kell nyernie.

Az inspirációja tehát 
megvan, amihez társul a 

kitartás és a kitű-
zött célok, mind a 
tanulmányokban 
és a sportolásban.  
És nem is gondol-
nánk, hogy a gyógyszerészet és a futás milyen jól 
párosítható…Hosszú távú cél egy országos baj-
nokság megnyerése félmaratonon, valamint egy 
saját kozmetikai márka létrehozása, kifejezetten 
sportolóknak kifejlesztve.

Kedves Dóri! Az álmok azért vannak, hogy 
megvalósítsák őket! Mi nagyon biztatunk Té-
ged és reméljük, még sokszor adhatjuk hírül 
sikereidet!

Községi Önkormányzat
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ISMÉT SIKERES ÉVET TUDHAT MAGA MÖGÖTT A TÁPIÓSZŐLŐSI FERZOL KFT.

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. működésében 
a 2019-es év ismét a fejlődésről és a sikerekről szólt. A 
Tápió-mente térségben - ma már mindenki számára is-
mert vállalat a – 29. éve működő FERZOL, amely hosszú 
évek óta biztos megélhetést kínál a környékbélieknek. A 
cég vevőköre és megrendelési állománya az idei évben is 
tovább tudott bővülni. A gyorsan megújuló, fejlett tech-
nológiákhoz való alkalmazkodásával, a csúcstechnológia 
működtetésével és a szakemberek példás munkájának kö-
szönhetően a vevői elégedettség is folyamatosan nőtt. A 
tápiószőlősi és a szolnoki gyáregységekből jelenleg az IT, 
banktechnika, mezőgazdaság, a jármű- és élelmiszeripar, 
hűtés- és vezérléstechnika és csomagtároló eszközöket 
gyártó multinacionális vállalataihoz kerültek nagy darab-
számú lemezalkatrész termékek beszállításra.

A FERZOL Kft. sikeresen és hatékonyan működtette 
2019-ben is a korábbi években vásárolt csúcstechnológiás 
berendezéseit, azonban nem maradt el ez az év sem újabb 

technológiai fejlesztés és új gépek vásárlása nélkül. A fo-
lyamatosan megújuló vevői igények és az új partnerek-
kel való együttműködések szükségszerűvé tették további 
eszközberuházások végrehajtását.  Bár a modern beren-

dezések az ipar 4.0 robotizált technológiái, de továbbra is 
szükségessé teszik a kiszolgáló és kezelőszemélyzet alkal-
mazását, akik nélkül elképzelhetetlen a termelőmunka.  

 Az idei évben a tápiószőlősi és a szolnoki gyáregysé-
gek foglalkoztatotti összlétszáma elérte az 540 főt. Nem-
csak a Tápió menti térségben, de a szolnoki régióban is 
egyre nagyobb hírnevet szerzett a vállalat. A tavalyi év-
hez képest, így 70 fővel bővült a munkatársainak száma. 
A FERZOL Kft. büszke arra, hogy a szakmunkát végző 
dolgozói állomány nagyszámú bővülése mellett, olyan 
szakembereket is képes volt bevonni a szellemi munkába, 
akik nagynevű külföldi multinacionális és hazai nagyvál-
lalatoknál szereztek gyakorlatot. A FERZOL Kft. modern 
bérpolitikája elismeri és díjazza a hatékony és minőségi 
munkavégzést, ösztönzi a szorgalmat és a kitartást. A gaz-
dasági és ipari fejlődés miatt az élethosszig tartó tanulás 
biztosítása a munkavállalók számára kulcsfontosságú a 
mai felgyorsult világban, ezért a FERZOL Kft. is - mint az 
egyik legnagyobb térségi munkaadó kiemelten fontosnak 
tartja a munkavállalóinak tudásbéli fejlesztését és átképzé-
sét. 2019-ben is mind belső - (élhajlító, hegesztő, porfestő, 
emelőgépkezelő, targoncavezető, vezető képzések) mind 
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pedig külső képzésekkel biztosított a cég lehetőséget akár 
az újonnan felvételre került dolgozók számára is a maga-
sabb, kvalifikáltabb pozícióba kerüléséhez, a tudás meg-
szerzéséhez, ismereteik bővítéséhez.

A FERZOL Kft. ezer szállal kötődik közvetlen környe-
zetéhez és a Tápió-mente egyik jelentős adófizetőjeként is 
fontos szerepet tölt be a helyi települések életében. A lo-
kális munkahelyteremtés mellett a befizetett adóforintok-
ból és támogatásokból Tápiószőlős lakossága közvetlenül 
is érezheti a vállalat közjó iránti elhivatottságát. A FER-
ZOL Kft. reális alternatíva azoknak, akik a Tápió-mentén 
a lakóhelyükhöz közel, szabályozott, törvényes munkajogi 

státuszban, saját alkalmazásban, rendezett, tiszta körül-
mények között, korszerű gépekkel, európai színvonalú 
üzemcsarnokban kívánnak dolgozni.

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. tulajdonosai és ve-
zetői ezúton szeretnék megköszönni az összes kollégának 
az egész évben nyújtott áldozatos és eredményes munkát! 
Az elért eredmények és a közös sikerek elképzelhetetlenek 
lennének a motivált és elkötelezett munkatársak nélkül!

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft.  ezúton is minden 
kedves FERZOL dolgozóinak, és Újszilvás lakosságának 
áldott, meghitt és békés karácsonyi ünnepeket,  eredmé-
nyekben gazdag, boldog új esztendőt kíván!

A szív sohasem öregszik…

Szépkorúak köszöntése 2019-ben
Aranyosi Ervin: Ölelj, szeress kortalanul!

„Az ölelés, tudod, nem köt a korhoz, 
a megfáradt szív is, örömöt hordoz.

Lenni kell álomnak, lenni kell oknak, 
legyen céljuk a fáradt karoknak!
Ölelés, és mosoly? Várja a lélek! 

Érzi, még itt vagyok, érzi, hogy élek!
Szeretet parazsát ne hagyd kihűlni, 

a lélek fájdalmát arcodra ülni.
Tárd ki a szívedet, élj szeretettel, 

öleljen, örüljön, míg él, az ember!”

A Magyar Köztársaság 
Kormánya az Idősügyi 
Tanács kezdeményezé-
sére, a szépkorúak iránti 
társadalmi megbecsülés 
kifejezéseképpen, rende-
letet alkotott jubileumi 
köszöntésükről, melynek 
következtében köszönti 
a 90. a 95. és a 100. éle-
tévüket betöltött, Ma-
gyarországon bejelentett 
lakóhellyel rendelkező, 
magyar állampolgárságú 
szépkorú személyeket. 

Amennyiben azt a 
szépkorú, illetve családja 
kéri, a polgármester illet-

ve a jegyző a szépkorú személlyel egyeztetett időpontban 
gondoskodik a személyes köszöntésről, és ennek kereté-
ben a jubileumi köszöntésről szóló okirat átadásáról. Ha a 
szépkorú személy személyes köszöntésre nem tart igényt, 
az okiratot postai úton küldik meg a részére.

Idén a településen négyen töltötték be 90. életévüket, 
Gulyás Józsefné, Darázs Józsefné, Németh Sándorné és 
Kapui Lajos Istvánné.

Közülük Újszilvás Község Önkormányzata személyesen 
is köszönthette Németh Sándornét.

Szeptember hónapban nagy örömünkre két 100 éves 
újszilvási lakost is ünnepelhettünk.

Községünk legidősebb lakóját, Fülöp Jánosné, Marika 
nénit, 100. születésnapján családja mellett a polgármes-
ter és a jegyző is felköszöntötte szeptember 8-án. Marika 
néni azt mondta: a hosszú, boldog élet titka, hogy az em-
ber szeressen és szeretve legyen, valamint hogy sose búsla-
kodjon, bármilyen nehézséggel is kell szembenéznie. 
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Pár nap múlva, szeptember 12-én pedig, Idős Otthonunk lakóját, Reznák Sándorné, Juliska nénit leptük meg 100. 
születésnapja alkalmából, rokonaival, az intézmény dolgozóival és lakótársaival.

 KÍVÁNUNK SZÁMUKRA MÉG SOK BOLDOG ÉVET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET!

ÚJSZÜLÖTTEK
2018. december 5-től 2019. december 7-ig

Králik Fanni
Balogh Péter János
Nagy Luca Napsugár
Sági Antónia
Szalai Zalán
Birinyi Zsolt István
Patay Anna
Gere Nikoletta
Pásztor Domonik Ferenc
Kornyik László
Vida Noel József

Szűcs Alex
Kónya Zsófia
Horváth Dzsasztin
Gubu Martin
Bacsó Kornélia
Molnár Krisztián István
Horváth Rubina Briliána
Dudás Víg Eszter Júlia
Kóczé Krisztián Joel
Dömők Dorka
Vásár Emma

Virág Emese
Tóth Szófia
Vajda Noémi
Vajda Boglárka
Juhász Ákos
Balogh Olivér Gergő
Nagy Máté
Sebők Krisztián Zalán
Barna Krisztián Attila 
Barna János László

GRATULÁLUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2018. december 5-től 2019. december 7-ig

Hochbaumné Kispál Anett – Hochbaum László
Vágó Tímea (Túróczi Tímea) – Vágó Csaba

Lipták Gergőné (Simon Ilona) – Lipták Gergő
Hajnovics Viktória (Turóczi Viktória) – Hajnovics Zoltán

Dézsi-Dömők Éva – Dézsi Csaba
Juhász-Tóth Andrea – Juhász Gábor

Bató-Gallai Ildikó – Bató Sándor
Gavaldik Kitti ( Bor Kitti) –  Gavaldik Ferenc
Barna Abigél (Nyirő Abigél) – Barna Sándor
Dányi-Nemes Vivien Virág – Dányi Balázs
Kenderes Zsuzsanna – Tóth Péter László

Faragóné Kasza Szilvia – Faragó Richárd István

Szűcs Viktória (Nagy Viktória) – Szűcs Tamás
Burkáné Korsós Renáta – Burka Norbert

Hegedüsné Bánóczy Ágnes – Hegedüs Zsolt
Bozóki Attiláné (Szilágyi Hella) -- Bozóki Attila

Tóthné Papp Mária – Tóth László
Borsodiné Meggyes Brigitta – Borsodi Péter

Gergely Nóra – Tancsik Tamás
Bencsikné Kapcella Alexandra – Bencsik Dávid

Nyíri Bernadett – Dobás László
Bublikné Kalderás Melinda – Bublik Krisztián

Szabó-Gönczi Anita – Szabó Károly
Adu Istvánné (Gáspár Tünde) – Adu István

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

Anyakönyvi hírek
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ELHUNYTAK
2018. december 4-től 2019. december 7-ig

Lendvai István
Kónya Károly
Burián János
Bíró József
Borsányi János
Borsányi Norbert
Rédli Lajos Istvánné
Czégel Károly György
Csiklya Sándor
Birinyi Istvánné
Megyes Pálné

Szántó Ilona
Mohácsi István Pál
Rácz Mihályné
Bertók József
Batu Istvánné
Pusztai Péter Pál
Ocsenás Jánosné
Holl Kálmán
Bodor István
Kun Jánosné
Molnár Ferenc

Tóth Ferenc
Szabó Áron
Gál István
Gál László
Nagy Jánosné
Táncos István
Beréti Istvánné
Kornyik Lászlóné
Németh Pálné
Kálló Sándor
Tóth Sándor

Király Sándorné
Bakó Pál
Lévai Józsefné
Zsiros András
Borsos Lajosné
Pelbárt Lajosné
Pavlovics Zsigmondné
Panyik István
Antal Józsefné
Szöllősi Imréné
Hamar István

ŐSZINTE RÉSZVÉTÜNK!

GYÁSZ-KÖSZÖNET
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,
TÓTH SÁNDOR

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot he-
lyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

GYÁSZ-KÖSZÖNET
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,
UNGI SÁNDOR

temetésén részt vettek, virággal emlékeztek és mély 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Minden Kedves Ügyfelemnek Áldott, 
Békés, Szép Karácsonyi Ünnepeket és egy 

Örömteli, Sikerekben Gazdag,  
Szerencsés Boldog Új Évet kívánok!

Köszönöm a bizalmukat, mellyel az idei évben 
is megtiszteltek és velem intézték biztosítással 

kapcsolatos ügyeiket. 

Továbbra is szeretettel várom Önöket, 
hogy  segítségemmel mindenki számára a 

legkedvezőbb biztosítási védelmet megtaláljuk. 

Vankó Éva a V&K 2003 Kft.  
Biztosítási Alkusz munkatársa

Tel.: 06-53-387-372
06-30-359-5006

Kicsi ingatlant keresek Újszilváson, lakható, 
élhető minőségben, úgy 25-30 m2 körül, 

kert, föld nélkül.

Tel.: 06 1/ 425-3101

Hirdetések
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