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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: 2020. augusztus 19. 14.00
Az ünnepség programja:

 ^ Ünnepi köszöntőt mond Földi László országgyűlési képviselő
 ^ Tápiószőlős – Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Újszilvási 

Tagintézményének műsora
 ^ Rozmaring Nyugdíjas klub előadása
 ^ Kitüntető díjak átadása
 ^ Tiszta Udvar Rendes Ház program eredményhirdetése
 ^ Az új kenyér felszentelése és megszegése
 ^ Óvodai játszóeszközök ünnepélyes átadása

KÉRJÜK ÖNÖKET MINÉL TÖBBEN TISZTELJÉK KÉRJÜK ÖNÖKET MINÉL TÖBBEN TISZTELJÉK 
MEG ÜNNEPSÉGÜNKET!MEG ÜNNEPSÉGÜNKET!

Községi ÖnkormányzatKözségi Önkormányzat
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Első kézből…
TELEPÜLÉSÜNK KÖZÜGYEIRŐL NÉHÁNY GONDOLATBAN

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 
Kedves Olvasókat! 

Hosszú időnek tűnik, mióta nem jelent meg Króni-
kás újság Újszilváson. Interneten és olykor szórólapon 
azért igyekeztünk tájékoztatni Önöket a fontosabb kér-
désekben.  Ez idő alatt nagyon sok minden történt és 
még soha nem átélt történések voltak az életünkben. 
Valamennyiünk életében meghatározó volt az elmúlt 
időszak, egy teljesen - soha eddig nem tapasztalt - új 
helyzethez kellett nagyon gyorsan alkalmazkodnunk. 
Vigyáztuk, óvtuk egymást és gyermekeinket, szüleinket, 
családtagjainkat, magunkat és vártuk, hogy mielőbb a 
megszokott életünket élhessük. Ezúton köszönöm a 
Tisztelt Lakosságnak a türelmét és együttműködé-
sét, hogy a koronavírus járvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet ideje alatt, egyrészt betartották intéz-
ményeink eljárási rendjét, valamint végrehajtották 
azokat az intézkedéseket, amelyeket szükséges volt 
meghozni a településen.  Köszönet érte! Büszke va-
gyok a település lakosságára, ugyanis a legnagyobb ré-
sze betartotta a szabályokat. Egyben megragadva a szót, 
kérem önöket, hogy a veszélyhelyzet megszűnése elle-
nére is - saját és mások –, a település egész egészségének 
megóvása érdekében, továbbra is ügyeljenek az általá-
nos higiéniai előírások betartására. Az intézményekben 
elhelyezett kézfertőtlenítő eszközökkel - esetlegesen 
maszk használatával -, biztosítsuk azokat a higiéniai 
találkozási feltételeket, ami szükséges. Természetesen 
köztudomású, hogy Magyarország egész területén, így 
Újszilvás községben is az üzletekben és tömegközleke-
dési eszközökön az egészségügyi maszk viselése tovább-
ra is kötelező. E rendelkezés a 6 éven aluli kiskorúakra 
nem vonatkozik. 

Köszönöm Újszilvás Község Képviselő-testület 
tagjainak, az intézmények vezetőinek, a közalkal-
mazottaknak, köztisztviselőknek, a település Ta-
nyagondnokának, Mezőőreinek, az Önkormányzat 
valamennyi dolgozójának, hogy ebben a nehéz és 
mindenki számára szokatlan helyzetben helyt álltak 
és segítették Újszilvás életét!

Az eltelt időszak óta történt eseményekkel, tények-
kel kapcsolatban arról szeretném önöket tájékoztatni, 
hogy a veszélyhelyzet alatt, a polgármesteri határoza-
tok meghozatala előtt, több ízben, amely érintette a 
Képviselő-testületet és a település lakosságát is egyez-
tettem a Képviselő-testületi tagokkal. Ennélfogva is, 
amely rendkívüli határozatokat meg kellett hoznom és 

meghoztam, azokat utólag jóváhagyta a Képviselő-tes-
tület.

Továbbra is nagyon fontos számomra, hogy képvi-
selőtársaim, akik a település lakosságával kapcsolat-
ban állnak, közvetítsék a gondolatokat, problémákat, 
megoldási javaslatokat a Hivatal, valamint számomra 
is. Osszunk meg minden gondolatot, hogy minél jobb 
legyen az élet Újszilváson, és minél optimálisabb dön-
téseket hozhassunk a jövőben is! 

Be szeretnék számolni a folyamatban lévő beruhá-
zásainkról. Egyrészt örömmel számolhatok be arról, 
hogy az uszoda és a temető kerítésénél, igényesen elké-
szült egy 18, dupla helyes urnafal, amelyet most már 
a Kedves Lakosság a szerettei hamvainak méltó helyre 
történő elhelyezésére igénybe vehet, és elő lehet rá fi-
zetni. Ezen újság hasábjain, a további oldalakon, meg 
fognak jelenni az urnafalra vonatkozó díjak. 

Mindamellett mintegy hónap múlva Önkormányza-
tunk további urnafalat épít itt fenn a ravatalozó előkert-
jében, a másik urnafal a folytatásaként. Ezen túlmenően 
pedig, a ravatalozó világításának korszerűsítését fogja 
elvégezni, melyre a Magyar Falu Programból ötmillió 
forintot nyertünk el.

Folyik a piactéri épület felújítása, energetikai be-
ruházása. Az épület alsó üzlethelyisége kibővül egy 
olyan üzlet térrel, amelyben a helyi hungarikumok, a 
helyi termékek is értékesítésre fognak kerülni. A piac-
téri épület a falu közepén helyezkedik el, az áthaladó 
látogatók számára is egy szem előtt levő épület. Ezért 
sem elhanyagolható, hogy egy szép, felújított épületet 
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lásson az áthaladó Újszilváson. Az sem mindegy továb-
bá, hogy a helyi termelőink és maga, a lakosság is egyre 
komfortosabb környezetben tud majd a piacon árusíta-
ni, vásárolni. 

A piaci területen egy további árusító pavilon sor fog 
szintén fából cseréptetővel készülni, 14 méteres hossz-
ban. Ott is két soron tud majd a termelő árusítani, a ve-
vők vásárolni. A felújított WC, mosdó használható lesz 
a piaci szereplők számára.

Folyik a gyümölcslé feldolgozó üzem építése, va-
lamint rövidesen elindul a fóliaház építése a Bicskei 
út mellett. Alapvetően a gyümölcslé feldolgozó üzem 
területén mintegy 200 négyzetméteres üzemrész épül 
szendvicspanelből, melyhez meg van rendelve már a 
gépsor is. Ez a beruházás mintegy 70 millió forintos 
és ehhez sikerült még 12 millió forintot elnyernünk a 
Belügyminisztériumtól. Mégpedig a gyümölcslé fel-
dolgozó üzemen is 10 kW napelem fog elhelyezkedni, 
valamint az állattartó telepen is, a Bicskei úton, illetve 
egy további 500 négyzetméteres fólia házat tudunk be-

szerezni, amely még hatékonyabbá teszi a termelést az 
elkövetkezendő években.

Szintén a Belügyminisztériumtól sikerült elnyerni 
egy új bálázógépet, egy új vetőgépet és egy szárzúzót. 
Emellett pedig egy hűtős kistehergépjárműre is nyer-
tünk pályázatot, melyet majd a gyümölcslé feldolgozó 
üzemhez kapcsolódóan, a hűteni szándékozott termé-
kek szállításával, illetve a gyümölcsök szállításával tu-
dunk majd hasznossá tenni. Mindezek húszmillió fo-
rint értékben kerültek elnyerésre.

A közbeszerzés eredményeképpen a kerékpárút épí-
tése tekintetében a nyertes a Gildex Kft. lett, aki eddig is 
magas színvonalon, kiváló minőségben tudta megépíte-
ni az utakat Újszilváson.

Jelen pillanatban egy jogi procedúra zajlik, amelyben 
a Magyar Közút határozza meg, mint a 3119. jelű útnak 
az üzemeltetője, hogy milyen feltételek mellett halad-
hat a kerékpárút az Abonyi út mellett. Ennek a kiviteli 
terveknek való megfeleltetése zajlik, és már ősszel el-
indulnak a munkálatok, amit ténylegesen 2021. június 
30-ig fogunk befejezni. Ekkor lehet majd az 1,6 kilo-
méter új kerékpárutat átadni és használni. Ezzel nagyon 
komfortossá válik a kerékpározás is, hiszen biztonságos 
környezetben, egy körben, már legalább 10 kilométeren 
keresztül kerékpározhat majd akár erdők között az új-
szilvási lakos, lakosok. 

 A fallabdapálya építése, azaz egy gimnasztikai te-
remnek a megépítése is megindult a sport épület mel-
lett, amely szintén komfortosabbá teheti a sportéletet 
Újszilváson, és bővítheti a sportolási lehetőségeket.

Egy nagyon-nagyon fontos téma, az Újszilvási Tan- 
és Sportuszoda kérdése, átadás előtti helyzete. A be-
ruházás tetszenek látni, hogy a magunk módján, nem 
kormány beruházásként, de zajlik. A vírus veszélyhely-
zet nem jött jókor, de lehetett volna rosszabb is, hiszen 
akkor be kellett volna zárnunk, ha már nyitva lenne. 
Mindamellett elmondhatom, hogy a TAO határozat-
tal támogató Magyar Vízilabda Szövetség mintegy hat 
hónapja vizsgálja a projektet és nehéz, körülbelül 8. 
hiánypótláson vagyunk túl. Nagyon fontosak a papír 
ügyek ebben az ellenőrzésben. Én azt gondolom, hogy 
nagyon nehézkes az összegyűjtött pénzhez való hozzá-
jutás, de megvan a türelmünk. Nem tudunk mást ten-
ni, türelmesnek kell lennünk. Én most azt látom jelen 
pillanatban, hogy ennek a beruházásnak az ünnepélyes 
átadása szeptember-október hónapban megtörténhet 
és szeptemberben már gyakorlatilag igénybe veheti az 
újszilvási sportiskola az uszoda szolgáltatását, a próba-
üzemi időszak alatt is. Ehhez várjuk a pénzt a Vízilab-
da Szövetségtől, ami össze van gyűjtve. Mintegy 10-15 
millió forint még szükséges ahhoz, hogy az automatika 
rendszert és egyéb dolgokat helyre tegyük, annak ér-
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dekében, hogy tökéletes és hatékony működés tudjon 
megindulni. Egyébként gyönyörű az intézmény, ez már 
kívülről is látszik. Aki most vizsgál bennünket igazság-
ügyi szakértő, az ő szakvéleménye alapján, ennek az 
uszodának a jelenlegi értéke 2,4 milliárd forint nettó-
ban, melyet mi közel egyharmadából valósítunk meg 
a 4 év alatt. Nagyon-nagyon várjuk már és rengeteget 
dolgozunk a befejezésért. Kérem még a lakosság türel-
mét és majd vegyük közösen használatba ősszel, ezt kí-
vánom, és ehhez méltóan igyekszem eljárni a kollégák-
kal és a Képviselő-testülettel. 

Időközben az M4-es felüljárót és az M4-es gyors-
forgalmi részt Abony kereszteződésnél átadta a NIF 
Zrt. és a Magyar Állam. Az átadó beszédekkor elhang-
zott, hogy jelen pillanatban nem tudunk ráhajtani erre 
a gyorsforgalmi útra, ami gyakorlatilag egy szakmai 
hiba, mely hiba kijavítása elindul a napokban. Forga-
lomszámlálások fognak történni. Ez azt jelenti, hogy 
használjuk a kereszteződést úgy, ahogy van, az elkö-
vetkezendő egy hónapban minél többen! Nyugodtan 
terheljük meg Abonyt, annak érdekében, hogy a parko-
lóban történő keresztülhajtást a kormány egy-két éven 
belül majd biztosítsa!

Szinte mindenki értesült már arról, hogy a mi Ön-
kormányzatunkat nem tájékoztatták és nem vonták be 
a tervezési folyamatba. Ezért nem is tudtunk beleszólni 
abba, hogy itt csomópont épüljön, pedig jelen pillanat-
ban ez a legforgalmasabb kereszteződés, ennek ellenére 
a másik két kereszteződéshez csomópontot tettek (új-
szászi, kecskéscsárdai), itt pedig csak felüljárót. 

Szervezeti kérdésekről szeretném még tájékoz-
tatni a Kedves Lakosságot, a Kedves Szülőket. Január 
elejétől az ÁMK, illetve az óvoda vezetését Dézsi-Dö-
mők Éva látja el, augusztus végéig. Szeptember elsejé-
től a Képviselő-testület Tóthné Morcsányi Krisztinát 
bízta meg az intézményvezetői feladatokkal, az in-
tézményvezető helyettesi feladatokkal pedig Légrádiné 
Tóth Marianna lesz a továbbiakban megbízva.  Bízunk 
abban, hogy ezek a szervezeti átalakulások és változá-
sok összességében nyugalmat és szakmaiságot fognak 

előidézni továbbra is az újszilvási óvodában. Ezúton is 
nagy tisztelettel köszönöm meg a település nevében és 
a szülők nevében Dézsi-Dömők Éva elmúlt közel egy 
éves munkáját, amelyet nagyon talpraesetten, szülő- és 
gyermekorientáltan végzett, ahhoz képest, hogy vezetői 
gyakorlata nem volt az elmúlt időszakban.

A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ Újszilvási Területi Irodájában is 
történtek személyi változások. Somoskői Viktória csa-
ládsegítő 9 évig dolgozott településünkön, ez év má-
jusáig. Neki is szeretném ezúton megköszönni precíz, 
odaadó munkáját, amit a falu családjaiért, gyermekeiért 
tett. Köszönjük Újszászi Andreának az ideiglenes he-
lyettesítését és egyúttal köszöntöm az új munkatársat, 
Kiss Edinát, akihez kérem, forduljanak bizalommal 
(Ügyfélfogadása az újság közérdekű adatain belül meg-
található.).

Polgármesteri Hivatalunkból június végén két kol-
légánk is nyugdíjba vonult. Ezúton szeretném megkö-
szönni Kenderes Józsefné és Siska Éva munkatársaink 
több évtizedes, áldozatos és lelkiismeretes munkáját, 
amit a köz szolgálatában végeztek.

A vírushelyzet behatárolta lehetőségeinket az elmúlt 
időszakban. Nagyon készültünk az augusztusi falunap-
ra, legalább hat előadó lett volna, szerződést is kötöt-
tünk a műsorszolgáltatóval. Sajnos ezeket vissza kellett 
mondanunk, hiszen 500 fő feletti rendezvényt augusz-
tus 15-től sem engedélyez a kormány a biztonsági hely-
zetre való tekintettel, ami érthető. Ugyanakkor telepü-
lésünk 70 éves az idén. Szeptemberben majd hirdetni 
fogjuk, hogy a református templomban, és a katolikus 
templomban ünnepi szentmiséket tervezünk tartani, az 
atyákat már megkereste Önkormányzatunk, hogy segít-
senek méltó módon ünnepelni az évfordulót. A telepü-
lés 70. születésnapjára készül egy településtörténeti ki-
advány, amelynek írásában nagyon sok szakember vesz 
részt és nemcsak szakember, de lakosok is gazdagítják 
az anyagot. Aki viszont a könyv készítésében a legfőbb 
szerepet vállalta, az egy történész, Németh Csaba sze-
mélyében, akinek ezúton is nagy tisztelettel köszönjük 
a munkáját, hiszen nagyon sokat dolgozik ezen a köny-
vön. Én azt gondolom, hogy egy nagyszerű anyagot ve-
hetünk majd a kezünkbe. Fogadják majd szeretettel!

Én bízom benne, hogy a 70 éves fennállás egyik leg-
szebb momentuma lesz, mikor az őszön, át tudjuk majd 
adni az uszodát egy szabadtéri rendezvény keretein be-
lül és minél többen együtt (természetesen szájmaszk-
ban) örülhetünk ennek az intézménynek, amely Újszil-
vás jövőjét nagyban meghatározza. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
Maradok tisztelettel: 

dr. Petrányi Csaba
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Önkormányzati hírek

Szúnyoggyérítés… napjaink legfoglalkoztatóbb témája

1  A szöveg idézeteket tartalmaz az MME honlapjáról

A Kormány a szúnyogártalom elleni védekezést a Ka-
tasztrófavédelem feladatai közé utalja. A központi szú-
nyoggyérítési programot a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 23. § (6) bekezdése értel-
mében a katasztrófavédelem vezetője irányítja, amelyet 
a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ útján lát el.

A központi szúnyoggyérítés mellett minden Önkor-
mányzatnak lehetősége van saját költségvetése terhére 
szúnyoggyérítést végeztetni a településen. Ezen felada-
tának, mondhatni, mint kötelező védekezési feladat-
ként is tesz eleget.

UGYANIS: A fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézke-
désekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36§ sze-
rint A VÉRSZÍVÓ SZÚNYOGOK EGÉSZSÉGÜGYI 
KÁRTEVŐNEK MINŐSÜLNEK, MELYEK ELLEN 
VÉDEKEZNI KELL. 

Településünkön a lakosság 99 %-a igényli a rendsze-
res szúnyogirtást, mivel a lakosság és a falu nincs még 
felkészülve a biológiai irtásra.  Jelenleg egyetlen engedé-
lyezett szer van, amivel permetezhet az Önkormányzat, 
a Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, mely sza-
badban, megfelelő járműről földi melegköd-képzéssel, 
illetve földi ULV-eljárással  kijuttatva, csípőszúnyogok 
irtására használható fel. Hatékonyságát természetesen 
az esős időszak, a fák és az erdők mennyisége nagyban 
befolyásolja!

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 
liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusz-

títja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, 
hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A TESTÜLET DÖNTÖTT, MADÁRBARÁT TELE-
PÜLÉSSÉ VÁLUNK! Kérjük, olvassák el figyelmesen 
az alábbi kis tájékoztatót, valamint keressék fel a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hon-
lapját a további részletekért, és csatlakozzanak minél 
többen a kezdeményezéshez. Önkormányzatunk erre 
úgy szeretné ösztönözni a lakosokat, hogy az első 50 
regisztráló családnak az alapcsomag regisztrációs dí-
ját átvállalja. Ez 6500 Ft költséget jelent, melyet, ha 
a csatlakozó az MME-től kapott számlával igazol, az 
Önkormányzat megtéríti azt.

Viszont, míg a fecskék is visszajönnek, és a lakosok 
is biológiai védekezésre állnak át egy kis idő el fog telni, 
amíg nekünk tennünk kell valamit a gyérítés érdekében!

LEGYÜNK MI IS MADÁRBARÁT TELEPÜLÉS!
Településünk elhelyezkedése és környezetünk telje-

sen ideális e cél megvalósításához. De miért is lenne 
ez jó nekünk? És mit kell tennünk a megvalósuláshoz? 
Lássuk!

A legfontosabb, legkézenfekvőbb haszon a környeze-
tünk megóvása, élhetőbbé tétele. A természetes „rova-
rirtók” a madarak szükségtelenné tehetik a vegyszeres 
rovarirtást, amely nemcsak környezetbarát, hanem még 
olcsóbb is!
Bárki bekapcsolódhat!1

Az MME közösségi jellegű Madárbarát kert, Ma-
darász ovi, Madarász suli, gyűrűző tábori programjai 
és országos rendezvényein alapelv, hogy ne kizárólag a 

madárszakértők számára legyenek vonzóak és teljesít-
hetőek, de kisgyerekes családok és idősebb emberek is 
bekapcsolódhassanak.

Nincs szükség madártani ismeretekre és felszerelés-
re! A „Bárki bekapcsolódhat!” alapelv következő fontos 
vonatkozása, hogy ehhez sem madártani szakértelemre, 
sem különleges felszerelésre nincs szükség. 
Bárhol alkalmazható egyszerű módszerek

A Madárbarát kert program a különböző lakó- és 
munkahelyi környezethez alkalmazkodó madárvédel-
mi módszertani gyűjtemény. A Madárbarát kert a csa-
ládi házak, háztáji kiskertek, parkok és arborétumok; a 
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Madárbarát óvoda és a Madárbarát iskola az oktatási 
intézmények; a Madárbarát panel a panelházak lakói-
nak, a Madárbarát munkahely az irodában dolgozók és 
munkáltatók alprogramja.

Elegendő már egy-két madárodú, egy itatónak hasz-
nált virágalátét, télen pedig egy kis etető a kertbe, az 
óvoda- és iskolaudvarba, ablakba, és máris élvezhetjük 
tollas barátaink közelségét. Ha pedig már ott vannak, a 
pedagógusokat és a szülőket a nevelésben, a gyerekeket 
és felnőtteket a kikapcsolódásban, a gazdálkodókat és a 
kiskert tulajdonosokat a kártevők távol tartásában segí-
tik a madarak.
Bárki csatlakozhat!

A Madárbarát kert programban való részvételhez 
nincs szükség különösebb madártani ismeretre, jártas-
ságra, a regisztrációt követően megküldött Madárbarát 
Kert Kalendárium minden szükséges információt tar-
talmaz. A különböző madárvédelmi eszközök és téli 
madáreleség pedig a kertészeti és barkácsüzletek mel-
lett az MME boltjában is beszerezhető.

Soha nem késő elkezdeni!
A Madárbarát kert program egyik legfontosabb jel-

lemzője, hogy soha nem késő belevágni! Tehát az évnek 
nincs egyetlen olyan napja sem, amikor ne tudnánk el-
indítani új, vagy bővíteni már meglévő madárbarát ker-
tünket.

Mit kell tennünk a megvalósuláshoz?
Először is minél több családi háznak el kell nyernie a 

Madárbarát kert címet. Ehhez regisztrálni kell az MME 
honlapján és a Madárbarát kert kalendárium segítségé-
vel (melyet postán küldenek a regisztráció után) meg-
kezdeni a madarak etetését, itatását. 
Részleteket az alábbi linken talál:

https://www.mme.hu/madarbarat_kert_program
Reméljük, hogy 1-2 év elteltével büszkén mondhat-

juk azt is, hogy Újszilvás madárbarát település lett!
Arra biztatunk minden Lakost, hogy már most ké-

szítsenek madárodút és etetőt, hisz a madarak letele-
pedéskor nem a mi regisztrációnkat veszik figyelem-
be, hanem a megfelelő életfeltételeket keresik.

Köszönjük Bertók Mihály vállalkozónk és Pap 
Sándor képviselőnk eddigi munkáját a program elő-
készítésében.
További terveink településszinten a teljesség igénye 
nélkül:

• odúk és etetők készítése
• iskolások és óvodások bevonása
• webkamera létesítése
• mókusodúk, fecske műfészkek kihelyezése

  Tisztelettel:
Dr. Petrányi Csaba
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Új urnafal díjtételei
Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete módosította temetőkről és a temet-
kezésről szóló 9/2004. (VI.09.) számú rende-
letének 1. számú mellékletét, mely a Sírhely, 
temetési helyek megváltási díját szabályozza.
A rendelet 1. számú melléklete kiegészült a 
hátsó (iskola felőli) kerítésénél található urna-
fal díjtételeivel. Ezen urnafal csak 2 személyre 
váltható az alábbi összegekben. 

20 évre ............................ 67,170.-Ft

25 évre ............................ 80,467.-Ft

30 évre ............................ 93,777.-Ft

50 évre ..........................147,022.-Ft
  Községi Önkormányzat

KÖSZÖNET!
Ezúton is szeretnénk hálás köszönetet mondani Bolyhos Lászlónak, községünk díszpolgárának, az Újszil-
vás Virágos és Tiszta Környezetéért Alapítvány alapító tagjának nagylelkű felajánlásáért, melyben 200.000 Ft-
tal támogatta a falu virágosítási programját.
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TÁJÉKOZTATÁS HASZNÁLTRUHA GYŰJTŐ KONTÉNEREKRŐL!
Mint már azt internetes felületeinken is közre adtuk, 2020 júniusától, a településen lévő háromból, két használt-

ruha gyűjtő konténer áthelyezésre került a Polgármesteri Hivatal udvarába, a Postával szembeni nagykapu mellé. 
Erre azért volt szükség, hogy Önkormányzatunk figyelemmel tudja kísérni és betartatni a konténerek rendelte-

tésszerű használatát. Természetesen mindhárom konténerbe (Hivatal 2 db, Piactér 1 db) helyezhetnek használtru-
hát a Lakosok, de kérjük, azt úgy tegyék, hogy közben a rendre és tisztaságra is ügyelnek!

Csakis használt, megunt, kinőtt, de még jó állapotú ruhákat dobjanak a konténerekbe, így segíthetünk 
másokon a számunkra már feleslegessé vált ruhadarabokkal!

Községi Önkormányzat

A kézfertőtlenítés a megelőzés legfontosabb eleme
A koronavírusos megfertőződés esélyét jelentősen csökkenti, ha az ember 

rendszeresen, alaposan mos kezet szappanos víz segítségével vagy éppen 
kézfertőtlenítőt használ.

A kórházakban, orvosi rendelőkben kialakuló fertőzések (nem csak a ko-
ronavírus), az egyik legnagyobb fenyegetést jelentik a betegbiztonság szem-
pontjából az egész világon.

Ennek megelőzése érdekében Önkormányzatunk 70.000 Ft értékben vá-
sárolt egy alkoholos kézfertőtlenítő készüléket az orvosi rendelőbe. Kérjük a 
lakosságot, hogy bátran használják mindannyiunk egészségének megóvása 
érdekében. 

Községi Önkormányzat

• A 2020/2021-es nevelési évben 26 új kisgyermek kezdi meg az óvodai életet. 
Az új óvodásaink felvételéről a kiértesítés, valamint a csoportokba való beosztás 
megtörtént. Az új gyermekek családlátogatására 2020. augusztus 24-28. között 
kerül sor előzetes, telefonon történő egyeztetés alapján.

• 2020. augusztus 29-én nevelés nélküli nap miatt óvodánk csak ügyeletet tart.

• 2020/2021-es nevelési év első napja: 2020.09.01. (kedd)

• A Mini Bölcsődei csoportba 6 új kisgyermek iratkozott be, de 7 gyermekkel 
2020. szeptember 01-től indul a csoport élete.

Dézsi-Dömők Éva
mb. intézményvezető
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„Óvodáskor! De szép évek! Sosem felejtünk el téged.”
Minden óvodás életében eljön az a nap, amikor bezárul-

nak az óvoda kapui és el kell búcsúzniuk az eddig bizton-
ságot, szeretet nyújtó második otthonuktól a gyerekeknek. 
A játékkal teli színes csoportszobát felváltja a tanterem, 
a gondoskodó óvó nénik és dadus nénik helyett a kedves 
tanító nénik egyengetik majd tovább útjaikat. A betűk és 
számok varázslatos világa, új barátok várnak a jövendőbeli 
kis elsősökre.

Kicsit másként, más környezetben, más feltételek bizto-
sításával történt ez az idén, mint az előző években. 2020. 
július 18-án reggel 9 órakor a Pillangó, 10 órakor a Süni 
csoportosok búcsúztak az óvodától, csoport társaktól, óvó 
néniktől, dadus néniktől, a kis jelüktől, kisszékektől. Ösz-
szesen a két csoportból 35 kisgyermek kezdi meg ősszel 
az iskolát. Más volt a helyszín, hiszen sok év után ismét 
az óvoda udvarán rendeztük meg a nagycsoportosok bú-
csúztatóját, nem a Faluházában. A vendégek létszáma is 
korlátozva volt, hiszen minden kisgyermeknek csak az 
édesanyja és édesapja jöhetett. Mindenki tudja, hogy ezek 
a korlátozások, változások a fennálló vírushelyzet miatt 
kerültek bevezetésre. Mégis nagyon meghitt, kedves, csa-
ládias ünnepélyünk volt.

 Reggel korán már izgatottan díszítettük az udvart, ké-
szültünk, hogy szép, ünnepélyes hangulat várja a kicsiket, 
hozzátartozókat az Ő nagy napjukon, amikor mindenki 
őket ünnepli. Szépen, ünneplő ruhába öltözve, kicsit iz-
gatottan léptek be az óvoda udvarára a gyerekek. Jó volt 
látni csillogó, mosolygós szemüket, amikor végre hosszú 
idő után ismét találkozhattak csoporttársaikkal és az óvo-
dában dolgozó felnőttekkel.

A búcsúzás megható pillanatai voltak ezek, hiszen az 
elmúlt három, négy évben nagyon hozzánk nőttek a gye-
rekek. Amikor szüleik beíratták őket az óvodába, a legna-
gyobb kincsüket bízták ránk és mi sok szeretettel, törődés-
sel, játékkal és mesével csiszolgattuk a kis gyémántokat. Így 

nyugodt, de kicsit fájó szívvel engedtük el az oviból őket, hi-
szen a közös munka meghozta gyümölcsét. Az óvodaveze-
tő köszöntője után a csoportvezető óvó nénik búcsúztak el 
csoportjuktól, felidézve a rengeteg közös élményt, az együtt 
töltött évek kedves pillanatait. Idén a középső csoportosok 
helyett ők adták át a kis útravalót, tarisznyát a búcsúzó na-
gyoknak kedves szavak, jó kívánságok kíséretével. Az óvó 
nénik szép énekekkel emelték az ünnep fényét. Még egyszer 
tettünk egy közös sétát együtt a gyerekekkel az ovi épületé-
ben, beülhettek a megszokott kis székükre, pillantást vet-
hettek kedvenc játszóhelyeikre, játékaikra.

Az idén új szokást vezettünk be, amit szeretnénk, ha ha-
gyománnyá válna a következő években. A héliumos lufik 
helyett egy tudatosabb, környezetbarát ajándékkal, cserepes 
levendulával kedveskedtünk a ballagóknak, amit otthon az 
anyukákkal együtt kiültethettek, majd gondozhatnak, ne-
velgethetnek a kicsik és közben emlékezhetnek kedves óvo-
dájukra, itt töltött csodás napjaikra, szép élményeikre.

Bízunk benne, hogy ez a meghitt, családias kis ünne-
pély maradandó nyomot hagy a gyermekek szívében. A 
Kerekerdő Óvoda nevelőtestülete nevében sok sikert kí-
vánok minden búcsúzó ovisnak az iskolai évekhez, tanul-
mányaikhoz!
Balla Piroska - Óvó néni búcsúzik

Ti voltatok a kiskertem... 
benne magok,bújva csendben. 
Minden napon öntözgettem, 
kis kertemet szeretgettem. 
Jó szóval és biztatással, sok mesével 
és játékkal, énekkel és rajzolással.... 
ismerkedtünk a világgal. 
Ìgy nőttetek évről-évre, 
kicsi magból már növényke... 
Voltak néha zivatarok, kisebb gondok, 
nagyobb bajok. 
Szìvünkben él a szeretet, 
ìgy tüntek el a fellegek. 
Elbúcsúzom most tőletek,
nagyok vagytok, megnőttetek.

Bencsikné Berzeviczi Zsuzsanna
                  óvodapedagógus

Ezúton is nagyon szépen köszönjük a felajánlott leven-
dulákat Rákosi Adorjánnak a Csemői Évelőkertészet ve-
zetőjének!



1950

11

Óvodai Szülői Szervezet hírei 
Kedves Olvasóink!

Az elmúlt nevelési év második fele, sajnos nem úgy 
zajlott, mint ahogy azt megszoktuk és megterveztük.  
Nem szeretnék más szülő nevében nyilatkozni, de a hal-
lottak és a saját tapasztalatom alapján, nehéz hónapok 
állnak mögöttünk gyereknevelésből. Úgy gondolom, az 
okról nem kell beszélni, mindenki tudja! Bizakodunk, 
hogy nem következik be az a sokat emlegetett második 
hullám és szeptemberben rendes nevelési évet kezdhe-
tünk.  Ezennel szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki valamilyen formában hozzájárult a maszkok elké-
szítéséhez, mind a felnőttek és mind a gyerekek részére. 

Az előző Krónikásban nem tudtunk még írni a korai 
lapzárta miatt, de csapatunk március 7-én Nőnapi Jó-
tékonysági bált rendezett.  Mint minden eseményt, ezt 
is megelőzte egy hosszas szervezés, de elmondhatjuk, 
hogy megérte. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk 
a bálról és minket is nagy örömmel tölt el, hogy ennyi 
baráttal, ismerőssel mulathattunk át egy estét. Műsor-
kezdésnek az újszilvási Dalma Dance tánccsoport lépett 
fel és mutatták meg tehetségüket. Köszönjük a lányok-
nak és további sok sikert kívánunk Nekik! Folytatásban 
a nagyszerű hangulatról Berzsényi András gondosko-
dott, míg a jó kedvről a pultban Huszák István, köszön-
jük Nekik! 

Egy bál sikere sem múlhat el tombola nélkül. Ez 
most sem volt másként. Hozzájárultak: Bolyhos és Fia 
Kft, Gergely Gábor és családja, Jansik József és családja, 

Szécsényiné Juhai Nóra és férje, Juhai Imre és felesége, 
Kiss Pál és felesége, Kiss Norbert és családja, Nakka 
Bútor, Aranyablak Kft, Simonné Marika néni és Simon 
Zsolt, Újszilvás Központi Sport Egyesület, Kovács-
né Marika néni, Terézmalom, Zöld Abc,  Kun Tamás 
fogorvos, Árpád Patika, Borosné Bognár Betti, Palásti 
Csilla, Vankó Éva, Bunny Ears Photography, Kati Vi-
rágbolt, Du-Fa Szilvánusz Kft, Tóth Tüzép, Banai Lász-
ló és családja, Szilvásy Joker Kft, Gazdabolt, Express 
fodrászat, Peze Pék ABC, Sa-Ga-Ro Kft, Dézsi-Dömők 
Éva, Gergely Szilvia, Darázs Zoltán és felesége, Nagy 
Zsolt és családja, Simon János, Farkas Gabriella, Papp 
Imréné, Németh Károly és nem utolsó sorban az óvodás 
gyermekek szülei.

További támogatóink: Tóth József, Dr. Petrányi Csa-
ba, Szántai Szabolcs, Gergely László, Miklós Norbert, 
Tóthné Balogh Zsuzsi, Kovács Andrea, Nagy Katalin, 
Kalácska Orsolya, Monori Ágnes, Csákiné Tóth Zsuzsi 
és mindazok, akik támogatói jegy vásárlással támogat-
ták rendezvényünket vagy egy tálca süteménnyel.

Köszönjük a sok felajánlást és támogatást! Továbbá 
köszönjük az önzetlen segítséget Magó Eszternek és 
Fekete Richárdnak és a szülőknek, akik a szervezésben, 
lebonyolításban részt vettek.

Minden óvodás gyermeknek jó pihenést kívánunk az 
utolsó hetekre, a nagy csoportból elballagóknak pedig 
boldog iskolás éveket! 

Óvodai Szülői Szervezet nevében:
Magyarné Gyimesi Irén

TANÉVZÁRÓ AZ ÚJSZILVÁSI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
1. osztályban kiemelkedően teljesítő tanulók
Bíró Gergő, Árpás Hajnalka, Csák Evelin, Horváth 
Kincső, Király Lili, Oláh Pál, Szabó Dorina, Varró Le-
vente, Vámos Viktória, Sisa Jázmin, Pomázi Hanna, Ró-
zsa Rómeó; Varga Enikő
Kitűnő tanulóink: 
2. osztály: Gál András, Kovács Vivien, Gönczöl Tamás, 
Bencsik Luca, Bíró István, Ládi Natália, Boros Csenge, 
Rónai Ramóna
3. osztály: Bolyhos Zoltán, Matalin Tamás, Tóth Kitti, 
Vonnák Zsombor
4. osztály: Csák Levente, Horváth Viktor, Kispál Ádám, 
Labancz Levente, Ozsváth Tamás, Varró Dominika
5. osztály: Ádám Alma, Karlecz Janka, Szabó Ádám, 
Szabó Szabolcs, Varga Zoltán
6. osztály: Oláh Mónika

7. osztály: Antal Izabella, Borsos Bence, Labancz Lilla, 
Dézsi Lívia, Varga Csaba
Jeles tanulóink: 
3. osztály: Ádám Katica, Petró Viktor, Szalóki Boglárka 
4. osztály: Fuith Hanna
5. osztály: Bai Sára, Bertók Sándor, Földvári András, 
Gyurinka Gréta, Gönczöl Gábor, Makai Zoé 
6. osztály: Dudás-Vig József Zsolt, Petrányi Zsófi, Szűcs 
Csaba
7. osztály: Demeter Márton, Korbély Miklós, Urbán 
Róbert, Gruller Vivien
8. osztály: Szabó Imre, Szarvas Boglárka
Kiemelkedő eredmények hittan tantárgyból:
4. osztály: Fehér Rebeka, Fuith Hanna
Dicséretes közösségi munka: 
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4. osztály: Bencsik Ákos
8. osztály: Szabó Imre, Szarvas Boglárka, Nagy Bianka, 
Trepák Andor, Bertók Tímea, Varró Zoltán, Varga Ben-
ce, Rezes István
Kiemelkedő sportteljesítmény: 
3. osztály: Vasas Dzsenifer
4. osztály: Horváth Viktor, Varró Dominika, Bencsik 
Ákos, Ládi Melinda

6. osztály: Dudus Alexandra, Szarvas Lili
7. osztály: Dézsi Lívia, Gruller Vivien

A 2019/2020. tanév versenyeredményei

Országos versenyeken elért eredmények

Sport
Floorball  II. korcsoport lány  országos elődöntő  5. hely  (Császár Gáspár)
Floorball IV. korcsoport lány országos elődöntő 5. hely (Császár Gáspár)
Floorball III. korcsoport lány országos elődöntő 3. hely (Császár Gáspár)

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

Stylus Szépírási Verseny
Ládi Natália  2. osztály – az első tízbe bekerült (Bainé Dóbiás Erzsébet)
Karlecz Janka  5. osztály – az első tízbe bekerült (Nuspl-Varga Ildikó)

Anyanyelvi Csapatverseny (7. osztály)
Borsos Bence, Urbán Róbert, Demeter Márton, Labancz Lilla  6. hely (Csiszárné Zakar Ildikó)

Megyei versenyeken elért eredmények
iDig-English angol nyelvű csapatverseny
7. osztály (Demeter Márton, Tóth Lídia, Urbán Róbert) 7. hely (Dömök Szilvia)
8. osztály (Jáger Kristóf, Trepák Andor, Szabó Imre) 8. hely (Dömök Szilvia)

Sport
Floorball  IV. korcsoport  lány  2. hely  (Császár Gáspár)
Floorball II. korcsoport fiú 4. hely (Császár Gáspár)
Floorball II. korcsoport lány 1 hely (Császár Gáspár)
B33 streeetball  IV. korcsoport lány 5. hely (Császár Gáspár)

Körzeti versenyeken elért eredmények

Sport
Kosárlabda IV. korcsoport  lány  körzeti  1. hely  (Császár Gáspár) 
Kézilabda III. korcsoport lány körzeti 4. hely (Császár Gáspár)
Futsall IV. korcsoport fiú körzeti 2 hely (Császár Gáspár)

 
Tagintézményen belül különböző versenyek voltak: (ÖKO témák, rajz, hulladékgyűjtés, karácsonyi kézműves, 
Erasmus+, bibliaismeret)
Gratulálunk minden kiemelkedően eredményes tanulónak és felkészítő tanáraiknak, s kívánjuk, hogy további 
sikereket érjenek el és követendő példát nyújtsanak diáktársaiknak. 
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Közéleti hírek

Iskolai Szülői Szervezet hírei
Kedves Olvasók!

Sajnálatos módon az idei ballagás rendhagyó módon kerülhetett megrendezésre. Így a nyolcadikos szülői szer-
vezet tagjait sem tudtuk elbúcsúztatni.

Ezúton szeretném megköszönni több éves, önzetlen munkáját, Antalné Váradi Valériának, Dömők Tündének, 
Szabóné Bódi Melindának, Szarvasné Túróczi Tímeának.

Itt szeretném még kiemelni Szécsényiné Juhai Nóra több éves, önzetlen támogatását.
 

Ládányiné Karai Erika
Szülői Szervezet elnök

VÉDŐNŐI TÁJÉKOZTATÁS
Kedves Szülők!

Nem hagyományos hétköznapjainkat éltük ebben a veszélyhelyzetben, de azt tapasztaltam, hogy mindenki fe-
lelősségteljesen viselkedett és betartotta a „MARADJ OTTHON” felszólítást.

Köszönöm a szülőknek a nem szokványos tanácsadási rendhez való hozzáállásukat. Kérem, továbbra is fordul-
janak hozzám bizalommal!

Elérhetőségem változatlan (06 70/ 3243-388).
Kengyelné Agócs Marianna védőnő

KMB hírek
Újszilvás Község körzeti megbízottjaként az aláb-

biakról szeretném tájékozatni a Lakosságot: Ebben az 
évben is folytatódott a térségünket érintő közúti elle-
nőrzés, melynek keretein belül a rendszeresen vissza-
térő rendőri jelenlétet továbbra is biztosítottuk a köz-
ség területén. Jelenlétünk elsődleges célja a lakosságot 
legjobban irritáló, főleg vagyon elleni bűncselekmények 
visszaszorítása, valamint a térségen áthaladó gépjármű-
forgalom szűrése a fenti okra tekintettel. A településen 
végrehajtott ellenőrzés során kollegáimmal együtt tö-
rekszünk minden idősek lakta utcát visszatérően elle-
nőrizni, tekintettel arra, hogy a környező településeken 
az ,,unkokázós csalók” ismét felbukkantak. A cikk leg-
végén erről részletesebben tájékoztatom Önöket.

Ez évben, mint más szakhatóságokra, így hatósá-
gomra is többletmunkát rótt a COVID 19 vírus megje-

lenése, mivel a házi karantén felügyelete, valamint a ki-
járási korlátozás ellenőrzése is a rendőrség feladata volt. 
A növekvő kihívások ellenére azonban kollegáimmal 
azt tapasztaltuk, hogy a Lakosság jól, és fegyelmezetten 
vészelte át ezt az időszakot. Azokban az esetekben, ahol 
szabálysértést észleltünk a fokozatosság elve alapján 
emberségesen, de a kellő szigorral igyekeztünk eljárni.  

Engedjék meg, hogy pár mondatban tájékoztassam 
Önöket arról, hogy a település bűnügyi statisztikája jó, 
az az elmúlt évekhez képest sem nőtt, melyhez elenged-
hetetlen volt az Önök segítő közreműködése, a hatóság 
gyors tájékoztatása, melyet ezúton is meg szeretnék kö-
szönni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy látom, 
a Lakosság megértette, hogy a vagyonelleni bűncselek-
ményeket elkövetők elszámoltatása a község lakóinak 
közös érdeke.
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Ezúton engedjék meg, hogy a tavaszi időszakra te-
kintettel, pár tanáccsal, kéréssel forduljak Önökhöz:

-  Kérem, hogy a téli időszakra való felkészülésük so-
rán a megvásárolni kívánt tűzifa esetén körültekintő-
en járjanak el, mert sok esetben, az olcsóbb mázsaárak 
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 bélyegzője. Amennyiben 
nem biztosak a kiszállított fa mennyiségében, kérjenek 
utólagos mázsáltatást lerakodás előtt. Fontos tudni, 
hogy ehhez minden esetben joguk van, és amennyiben 
ezen kérésük miatt a fát szállító személy eláll az adás-vé-
teltől, Önöket semmiféle költség nem terhelheti meg. 
Ha idegen, Önök által nem ismert személytől vásárol-
nak fát, a számla mellett legyenek szívesek feljegyezni 
a kiszállító gépjármű rendszámát is, mivel csalás esetén 

ez nagyban megkönnyíti a későbbi bizonyítási eljárást 
hatóságomnál.

Kérem Önöket továbbá, hogy az átutazó kereske-
dőket, árusokat, valamint különböző szolgáltatásokat 
felajánló, átutazó személyek esetében is legyenek kö-
rültekintőek, és minden esetben picit gyanakvóak is. 
Kérem, gondoljanak abba bele, hogy az a szolgáltatás, 
vagy eladásra felkínált áru összértéke alapján megéri-e 
a kereskedőnek, szolgáltatást felajánló személynek, 
ezen tevékenység folytatása, valamint rendelkezhet-e 
erről bármiféle engedéllyel, panasz esetén számlával. 
Kérem, hogy amennyiben mégis termék vásárlás mel-
lett döntenek, vagy szolgáltatást vásárolnak (pl: csator-
na felrakása) minden esetben írják fel a személy által 
használt jármű forgalmi rendszámát, és semmi esetre 
se fizessenek ki előre, se anyagköltséget, se munkadíjat.

 Ezen kívül engedjék meg, hogy az időseket érintő bűncselekményekkel kapcsolatosan (elkövetői formák) tájékoz-
tatást adjak, tekintettel arra, hogy ezek észlelése esetén meghiúsíthatóvá, jelentése alapján felderíthetővé válik a bűn-
cselekmény:

      A Rendőrség vigyáz Önre és értékeire!  
Ön is megtesz mindent ennek érdekében?

Nyugdíjasok figyelmébe! 
Az időskorúak sérelmére elköve-

tett jogsértések során az elkövetők azt 
használják ki, hogy az idősek jószívű-
ek, olykor hiszékenyek is, a figyelmük 

könnyen elterelhető, és gyakran élnek egyedül. Hasonló 
esetben kérjük, vegyék figyelembe, hogy a biztonságuk 
nagymértékben növelhető megfelelő óvatossággal és 
körültekintéssel!

A „trükkös lopásokról”: Mindennapjaink jelenségé-
vé vált az a fajta bűnelkövetési módszer, amikor idősko-
rúak lakóhelyén megjelennek idegenek, majd különféle 
hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kéréssekkel bejutnak 
a lakásukba és a tulajdonos figyelmét elterelve elemelik 
étékeiket.
A bűnelkövetők módszerének lényege:

Valamilyen ürüggyel juss be az idős házába! Ha beju-
tottál érd el, hogy az idős ember elővegye pénztárcáját 
és pénzét a rejtekhelyéről! Tereld el a figyelmét és szaba-
dítsd meg az értékeitől! Ezt nevezzük trükkös lopásnak!

A trükköző mottója: „Ismerd meg a rejtekhelyet, 
ahonnan az értéket elviheted! Tereld el a figyelmet és 
cselekedj gyorsan”.

A trükköző módszere: Veszek bármit, hoztam vissza-
térítést, ajándékot bárhonnan, egyet kérek, hogy adjon 
vissza a 20 ezresből és adjon egy pohár vizet. Én addig 
az elővett, vagy a rejtekhelyre visszatett pénzt megszer-
zem.

Óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be őket la-
kásunkba!

Ha beengedjük, mindig legyen ve-
lünk egy szomszéd, egy rokon. Ameny-
nyiben a hívatlan vendég már akara-
tuk ellenére belépett otthonukba, ne 
hagyják egy pillanatra sem felügyelet 
nélkül. Amennyiben kellő körültekintéssel lépnek fel, 
meghátrál, és távozni fog. A „vendégtől” mindig kér-
dezzék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rendszámával 
együtt. Tudjuk, hogy ez nehéz, de segíthet a szomszéd, 
a rokon.
Mit tegyen, ha idegen érkezik? 

Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásába! Ha ez 
mégis elkerülhetetlen, akkor soha ne hagyja őt egyedül 
egyetlen pillanatra sem! Az Önhöz becsöngető idege-
nekkel kapcsolatban mindig legyen óvatos! Előfordul, 
hogy hivatalos vagy hasonló személynek (közműszolgál-
tató, postás, újságos, szerelő, díjbeszedő, mérőóra-leol-
vasó) adják ki magukat csalók, vagy házaló árusként, 
tüzelőfa árusként, bajba jutott személyként segítséget 
kérve próbálnak bejutni a lakásokba! A közmű szol-
gáltatók soha nem küldenek vissza készpénzt!!! Idegen 
kérésére ne váltson pénzt, és legyen óvatos! Hívja vissza 
olyan időpontra, amikor hozzátartozója, vagy szom-
szédja is jelen tud lenni! 

További bűnmegelőzési tanácsok: Ismerje meg 
szomszédait és kölcsönösen figyeljenek egymásra, a ház, 
az utca és a környék biztonságára! Ha jól ismeri az Ön 
mellett lakókat, kérje meg őket, ha elutazik, hogy ügyel-
jenek a lakására, ürítsék a postaládáját! Használják ki a 
közösség erejét a biztonságuk növelése érdekében!
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Sport hírek

Örök klasszikus trükkös csalás az úgynevezett „uno-
kázós” módszer:

 „Az idős Zsuzsa néninek csörög a telefonja, melyre 
válaszol. Zsuzsa néni gyanútlanul felveszi a készüléket, 
az alábbihoz hasonló párbeszéd folyik le:

Idegen: Szia nagyi, én vagyok az!
Zsuzsa néni: Kicsoda? Nem értettem!
Idegen: Hát én vagyok az, nagyi!
Zsuzsa néni: Te vagy az, Pisti? 
Idegen: Igen nagyi, én vagyok az, Pisti! Balesetet 

szenvedtem, itt állok az út szélén, a semmi közepén. 
Az autóm teljesen összetört, meg engem is kórházba 
kell szállítani, mert vérzik a fejem. El kéne szállíttatni 
a kocsit, nehogy ellopják, de nálam csak kártya van. 
Az autómentőnél viszont készpénzben kell fizetni. Azt 
mondják, olyan 100.000 forint lesz. Tudnál kölcsönad-
ni? A barátom épp errefelé dolgozik, úgyhogy ha odaa-
dod neki, elhozza nekem a pénzt. 

Zsuzsa néni: Jaj, persze, kicsikém! De ne menjek in-
kább én érted?

Idegen: Nem kell, a barátom, Sanyi, már úton van fe-
léd, ő erre jön! Ne költs feleslegesen utazásra! Ha vala-
mit tudok, szólok! Mi a pontos címed, hogy oda tudjam 
irányítani hozzád?

Rövid idő múlva csöngetnek az ajtóban, addigra Zsu-
zsa néni összeszedte a kért összeget, ismerve a kórházi 
ellátás menetét, talán egy kicsivel többet is összekészít 
a szeretett unokának. Az ajtóban már vár az ismeretlen 
férfi, akinek a lelkére bízza az aggódó nagyszülő, hogy 
vigyázzon a pici unokájára és a pénzre, és meghagyja 
neki, hogy Pisti hívja őt azonnal, ahogy tudni valamit!

Néhány óra vagy nap múlva Zsuzsa néni felhívja 
Pistit, hogy jobban érzi-e magát? Ekkor derül ki, hogy 

se Pistinek, se az autójának nincs semmi baja, élnek és 
virulnak. Ekkor ébrednek rá, hogy az egész telefonbe-
szélgetés átverés volt. Esetleg megkísérlik visszakeresni, 
visszahívni a telefonszámot, melyről a csalók telefonál-
tak, de addigra ők már minden nyomot eltüntettek.”

Hasonló esetben mindig győződjenek meg a történet 
valósságáról, hívják fel rokonukat, hozzátartozójukat!
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna: 

A „rajtakapott” elkövető nagy veszélyt jelent!!! Ne 
akarjanak akciófilmek hőseihez hasonlóan ellenállni, 
mert az a testi épségükbe, esetleg az életükbe kerülhet. 
Segítsék munkánkat és a lehető legtöbb információt /
személyleírás, távozás iránya, használt jármű stb/ je-
gyezzék fel az elkövetőről!

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát többször 
elhaladni a környéken, jegyezze fel a rendszámát vagy 
típusát, ismertetőjelét, vegye fel a kapcsolatot munka-
társainkkal, vagy hívja azonnal ingyenesen hívható te-
lefonszámainkat (107, 112), vagy a szolgálati mobiltele-
fonszámomat (lap alján)

Segítsék munkánkat, vigyázzanak magukra és érté-
keikre!

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

Kégli Norbert rendőr főtörzsőrmester 
Elérhetőségem: 06 20/ 489-6714 

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

A 2019/20-as bajnokság sajnos a vírushelyzet miatt félbeszakadt. Így a Megye III-ban szereplő felnőtt csapatunk 
továbbra is itt folytatja a szereplést.

Az U-14-es csapatunk az 1. helyen zárta a csonka baj-
nokságot és a gólkirályi címet is a mi játékosunk, Bor-
sos Bence szerezte meg 24 góllal.

Az U-16-os csapatunk a 2. helyen végzett, és a góllö-
vő listán Tóth Adrián a 2. helyen végzett 25 góllal.
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A 2020/21-es bajnokságra a felnőttek július elején el-
kezdték a felkészülést, a sorsolást alább mellékeljük. Az 
utánpótlás csapatok augusztus 3-án kezdik meg a felké-
szülést, a sorsolás szeptember elején várható. 

Az öregfiúk csapata a 12 csapatos bajnokságban a 6. 
helyen végzett. Az utánpótláskorú labdarúgóknak au-
gusztus 24-től 29-ig edzőtábort tartunk a sportpályán. 
Ez minden labdarúgónak térítésmentes, a gyerekeknek 
napi háromszori étkezést biztosítunk. Reméljük, mind-

ez hozzájárul az őszi szezon eredményességéhez, és jól 
szolgálja a játékosok felkészülését.

Ádám József
Újszilvás KSE elnöke

III. osztályú felnőtt bajnokság, Keleti csoport

Öregfiúk-bajnokság, Déli csoport

Akikre büszkék vagyunk

Az Internet ma már annyira beépült az életünkbe, mint 
korábban a rádió, a TV vagy a telefon. Ezzel együtt új le-
hetőségek is megjelentek, amelyeket bárki a saját javára 
fordíthat. Ha egy kicsit is ügyesebbek vagyunk, nem áll 
meg digitális tudásunk a közösségi oldalak használatánál, 
hanem ügyeket intézünk, tanulunk, híreket olvasunk, vá-
sárolunk, zenét hallgatunk, állást keresünk, és még végte-
lenségig lehetne sorolni.

 
Hogy miként kapcsolódik ez a téma cikkünkhöz? LÉG-
RÁDI ATTILA, falunk szülötte elég korán felismerte a vi-
lágháló adta lehetőségeket, rengeteg tudást merített belőle, 
ami egy biztos alapot adott neki céljai megvalósításához. 
Erről beszélgettünk vele, alább olvasható cikkünkben.

 – Mára sok újszilvási értesült róla, hogy a Corvinus 
Egyetemen milyen szép sikereket értél el az utóbbi 4 
évben. Az általános és középiskolás idők, hogy ala-
pozták meg Neked ezt a pályát?

 – Az általános iskolát itt végeztem Újszilváson, végig ki-
tűnő tanuló voltam. Mindig a humánusabb, mesélős, 
olvasós tantárgyakat preferáltam. Itt szerettem meg a 
történelmet. Számos versenyen részt is vettem. Emel-
lett otthon rengeteget használtam a számítógépet és a 
netet, híreket olvastam idegen nyelven, és a csopor-
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tos játékokat is igen kedveltem, ahol szintén angolul 
mentek a chatek. Ennek a fajta nyelvgyakorlásnak és 
az iskolai oktatásnak köszönhetően 8. osztályban le 
tudtam tenni a középfokú angol nyelvvizsgát. Fontos 
a nyelvtudás! Ezt körülöttem is sokan hangoztatták és 
én is korán rájöttem, hogy bizony van benne valami. 
Későbbi sikereimhez elengedhetetlen volt a stabil an-
gol nyelvtudás.

2012-ben a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumba nyer-
tem felvételt. Itt tovább erősödött bennem a történelem és 
a földrajz vonal, de a reál tantárgyak sem mentek rosszul. 
2015-ben letettem a felsőfokú angol nyelvvizsgát, majd 
2016-ban történelemből emelt szinten érettségiztem. To-
vábbtanuláskor azt kerestem, hogy mi az, amiben a tör-
ténelmet is tudom használni. A gazdaság szak állt hozzá 
a legközelebb, ezért jelentkeztem a budapesti Corvinus 
Egyetem Gazdálkodási és Management alapszakára.

 – Igen aktív hallgatói éveket tudhatsz magadénak. 
Milyen ajtók nyíltak meg előtted az egyetemen be-
lül?

 –  A Corvinuson temérdek a lehetőségek tárháza a 
tanórákon kívüli tevékenységek körében is. Tanul-
mányaim során az egyik legmeghatározóbb a Fiatal 
Autonóm Közgazdászok Társasága Szakkollégium, rö-
viden FAKT Szakkollégium.  Ez egy autonóm szakmai 
közösség, ahova nem egyszerű a bejutás, írásbeli és 
szóbeli felvételivel szűrik a hallgatókat. Igazán „nagy 
elméktől”, profiktól tudunk tanulni, jó példákat látunk 
magunk előtt és közben mi is azzá válunk. Szakmailag 
rengeteget fejlődünk, az egyetemi órákon kívül szá-
mos plusz ismeretet szerzünk, amit a többi, nem tag 
hallgatónak is tovább tudunk adni. Munka és szóra-
kozás vegyül ezen a helyen. Én a második félévemtől 
csatlakoztam a közösséghez. Tagságom alatt töltöttem 
be marketing középvezetői (csapatvezetői) pozíciót. 
Terveim szerint a mesterszak elvégzéséig aktívan részt 
fogok venni a FAKT Szakkollégium életében.

 – Külföldi üzleti tanulmányi versenyeken is jártál. 
Hova sikerült eljutnod ezáltal?

 – A Corvinuson a 2. évtől kurzusok épülnek erre a do-
logra. Végül 12, profi hallgatót választanak ki. Én 4 
versenyre jutottam ki, amivel sikerült megdöntenem 
az egyetemi rekordot, eddig ugyanis 3 versenyrészvétel 
volt a legtöbb. A versenyrészvételek mellett az eredmé-
nyességben is új csúcsot állítottam be a csapatommal, 
hiszen kettő aranyérmet és egy bronzérmet szereztük. 
A győzelmek kifejezetten jelentősek, hiszen olyan csa-
patokat vertünk meg, akik a világ top 15 legjobb üzleti 
iskolájából jöttek. Ez mutatja, hogy Magyarországon 
az üzleti oktatás világszínvonalú! Jártunk Floridában 
(USA), Brisbane-ben (Ausztrália), Oslóban (Norvé-
gia) és volt egy online megmérettetésünk áprilisban, 
Rotterdamban (Hollandia), amely a koronavírus okán 
teljesen új keretek között zajlott. Minden versenyt ki-

magasló eredménnyel zártunk, a holland tanulmány 
olyannyira jól sikerült, hogy a Philips cég tovább is 
tárgyalt velünk az elképzeléseinkről. Ezek az erőpró-
bák adták meg Nekem szakmailag a legtöbbet, ettől 
lett speciális az alapképzésem, az első versenyem után 
még tanársegédként is kipróbálhattam magam. Kiváló 
lehetőséget nyújtottak a kapcsolatépítéshez, elmond-
hatom, hogy szerte a világon lettek barátaim. 

 – Ilyen ismeretekkel kipróbáltad már magad a való 
világban, gyakorlod a szakmádat valahol?

 – Igen, már másodévesen elkezdtem dolgozni az üzle-
ti tanácsadásban az IFUA Horváth & Partners-nél. A 
szakkollégiumi tagságommal szinte biztosítva volt az 
ide való felvételem. A gyakorlati részét a szakmámnak 
egyelőre itt látom át a legjobban. Heti 20-40 óra között 
munkálkodom a cégnél már 2 éve, mely tevékenysé-
get a mesterképzésem alatt is szeretnék megtartani. 
A munkám során banki, energetikai és környezetvé-
delmi üzleti stratégiák kidolgozásával foglalkoztam, 
amelyek hatásai kihatnak nagyon sok magyar ember 
életére.

 – Mesterképzést említesz, mert lapzártánkkor már 
biztosan állíthatod, hogy 2020 szeptemberétől dup-
la mester szakon viszed tovább a tanulmányaidat.

 – Ez év júniusában az alapszakon megszereztem a 
közgazdász diplomámat, előtte 2019-ben a gazdasá-
gi felsőfokú nyelvvizsgámat is letettem. Ami még az 
eredményekkel kapcsolatban említésre méltó, hogy a 
2020. évi Tudományos Diákköri Konferencia Vállalat-
gazdaságtan szekcióját is megnyertem kutatásommal, 
ami pénznyereménnyel is társult. Idén szeptembertől 
induló dupla mesterképzésre jelentkeztem, mégpedig 
vezetés és szervezés, valamint nemzetközi menedzs-
ment szakra. Az utóbbi szak azért is érdekes, mivel 
külföldön (Ausztrália/Svájc) is lesznek aktív féléve-
im, illetve itthon is külföldi diákokkal tanulok. Azért, 
hogy ne legyen unalmas az iskolakezdés, még a szep-
temberi hónapban jelentkeztem nemzetközi felsőfokú 
nyelvvizsgára is. 

 – Hogyan látod a jövődet, mik a terveid?

 – Üzleti stratégiai tanácsadó szeretnék lenni. Az még a 
jövő zenéje, hogy Budapesten vállalok-e majd mun-



1950

18

Gyász-köszönet
Hálás szívvel mondok köszönetet 

mindazoknak, akik szeretett anyukám,  
özv. REZNÁK SÁNDORNÉ  

temetésén részt vettek, sírjára virágot 
helyeztek.

Köszönet az Idősek Otthona dolgozóinak 
a gondoskodásért, a Tankó-Walter 
Temetkezésnek, valamint Kovácsné 

Marikának a tiszteletteljes szolgáltatásért.

Szerető lánya és családja

„Drága emléke szívünkben örökké él.”

kát, és a foglalkoztató cég által majd külföldi projek-
tekre kiutazom, vagy pedig pár évre, idegen országba 
költözve, külföldi cégnél helyezkedem el. Ez a mes-
terképzés után kiderül. Nagyon érdekel más országok 
politikája, gazdasági struktúrája, fejlődése, de nem 
mindenáron a külföldi lét a meghatározó a terveim-
ben. Az általam választott szakmában budapesti mun-
kavégzés esetén is jelentős lenne az utazás, amivel ér-
vényesülhet a nemzetközi környezet is.

 – Ennyi minden mellett van időd egy picit kikapcso-
lódni, lazítani?

 – Vannak dolgosabb és lazább időszakok. Az egész titka, 
hogy jól kell beosztani az időmet, amikor van lehető-
ség pihenésre, akkor muszáj feltöltődnöm. Sportolni 
is szoktam ilyenkor, focizom és dartsozom, amit mind 
Újszilváson kezdtem el anno. Ez is a gyökerekhez, az 
újszilvási gyerekkorhoz kötődést jelképezi számomra. 

 – Egy szép befejezés lehet a gyökerek említése. Ezen 
az úton, amit eddig bejártál, a család miként támo-
gatott?

 – Az, hogy az iskolai életben és a gyakorlati világban is 
sikeres lettem, a szüleim, a családom támogató hoz-
záállása elengedhetetlen volt. Sosem befolyásoltak, 
mindvégig önálló döntéseket hoztam. Szerencsémre 
egyetértettek a nézeteimmel, így nem kellett „har-
colnunk” sosem egymással. A jövőbeli terveimhez is 

pozitívan állnak, és próbálnak ott segíteni, ahol csak 
tudnak, én pedig ezt nem tudom majd elégszer meg-
köszönni Nekik!

 – Kedves Attila! Boldogság szívünknek, amikor ennyi 
szépet és jót tudunk hírül adni arról a mosolygós, jó 
humorú fiúról, aki még pár évvel ezelőtt az 50 órás 
középiskolai munka keretein belül rendezvényein-
ken sem volt rest megfogni a tálcát és akár egész este 
talpalni a vendégeket kiszolgálva. Nagyon büszkék 
vagyunk rád és kívánjuk, hogy legyen sok örömöd a 
munkádban és a magánéletedben is!

Községi Önkormányzat

Tisztelt Lakosok!
Önkormányzatunk a vizsgálatra való eljutásra se-
gítséget nyújt. Ez ügyben kérjük keressék fel tanya-
gondnoki szolgálatunkat (Tel: 06 30/ 447-2774).
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Közérdekű információk, telefonszámok:

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.) 
változatlanul hívható a 104, a mentők száma.

Házi gyermekorvos:
Kedves Szülők és Gyermekek! 

A GYERMEKORVOSI PRAXIS HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETEL TELEPÜLÉSÜNKÖN.  
Ez időszak alatt a település vegyes háziorvosi körzetében, dr. Ipolyi-Topál Gitta által kerülnek ellátásra 

a volt gyermekorvosi praxisban lévő gyermekek.

Fogorvos:
Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt. (székhely: Szolnok, 

Városmajor út 54. 3 em. 11.) 
Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66. 

Egészségház, Fogorvosi rendelő.

Rendelési idő: 
Hétfő: 12:00 - 20:00 
Szerda: 12:00 - 20:00 

Csütörtök: 8:00 - 16:00

Bejelentkezés: 06-30/470-4561 

Sürgősségi (időpont nélküli betegellátás, fájós fog 
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



1950

20

Terhességi Nőgyógyászat:
Kizárólag gyerekágyas és állapotos nők részére!

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: 

Hétfőtől Péntekig: 11:15 - 14:00.  
Várhatóan augusztus végéig! 

Telefon: 06 53/ 587-539

Polgármesteri Hivatal:
2768 Újszilvás, Szent István utca 6. 

Központi telefonszám: 06-53/387-001; 
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

Hívható mellékek: 
Polgármester: /11 mellék Dr. Petrányi Csaba

Jegyző: /12 mellék Kiss Pálné
Titkárság: /10 mellék Bató Szilvia

Gazdálkodás: /13 mellék Gömöriné Faragó Melinda
Pénztár /13 mellék Szöllősi Anita

Járási ügysegéd /14 mellék Kökényesi Gábor
(Ügyfélfogadás minden szerdán 12.30-tól 16.30-ig!)

Munkaügy /15 mellék Szabóné Kálló Andrea
Szociális ügyek /15 mellék Fuith Lászlóné

Adóügy /18 mellék Ádám Anita
Anyakönyvezés /18 mellék Smányi Nikoletta

Újszilvás Kommunális Szolgáltató Kft - műszaki 
csoport /16 mellék Miskolczi Lóránt  

Pályázatkezelés:/16 mellék Tóthné Vágó Helga

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. 
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

Kiss Edina : 
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, Gyimesi Sándor 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


