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Első kézből…
Településünk közügyeiről néhány 

gondolatban

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kedves 
Olvasókat. Első kézből szeretném tájékoz-
tatni a Tisztelt Lakosságot az önkormány-
zatot és a közéletet érintő döntésekről, fej-
lesztésekről. 

Elsőként szeretném ezúton is tájékoztatni 
Önöket, hogy a Leader pályázatból nyert 
tájékoztató-, utcanév-táblák kihelyezésre 
kerültek a település egész területén. Ennek 
következtében esztétikusabbá és barátságo-
sabbá vált a falu, valamint az ide látogatók 

Beharangozó
Újszilvás 70. évében egy nagyon fontos eseményhez érkezett. Önkor-

mányzatunk közel 4 éves munkája gyümölcsének átadására készülünk. 
Ezúton is hívjuk előzetesen a település Lakosságát, a március végén 
(2020. március 27-én, a délelőtti órákban) tartandó Újszilvási Tan- és 
Sportuszoda átadó ünnepségére.

Az intézmény átadására felkértük Varga Mihály pénzügyminiszter 
urat, valamint a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét, Vári Attilát, és 
társelnökét, dr. Beck Györgyöt.

Az ünnepség pontos időpontjáról, programjáról, a későbbiekben, 
minden lakosnak juttatunk el meghívót a saját ingatlanára.

Kérünk mindenkit, hogy tiszteljen meg jelenlétével és örüljünk együtt 
ennek a csodálatos létesítménynek!
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is jobban tudnak tájékozódni a táblák segítségével. 
Az más dolog, hogy ebben a kérdésben is össze kell 
fognunk, mert az elmúlt napokban már két táblát 
szétvertek, megrongáltak huligánok, vagy rossz érzé-
sű emberek, akik nem szeretik a szépet, valószínű a 
károkozás nekik a mindenük, és nem látják, nem is 
teszik a jót. Rendőrségi feljelentést tettünk az ügyben. 
Ebben mindenképpen összegfogásra hívom fel a tele-
pülés lakosságát, mert több szem többet lát, védjük az 
értékeinket együtt. A 24 órás mezőőri járőrszolgálat 
sem tudja ellátni teljes mértékben az egész falu vé-
delmét hiánytalanul abban az esetben, ha a lakosság 
nem segíti a munkájukat. Kérek mindenkit, segítsen 
abban, hogy az értékeink megmaradjanak. 

Időközben láthatták, hogy megérkezett az önkor-
mányzatnak egy 50 lőerős Solis traktor, amelyet még 
a vidékfejlesztési programban nyertünk 85 %-os tá-
mogatással. Ugyanezen finanszírozással egy árokka-
száló gép is beszerzésre került, mely gémes és alkal-
mas arra, hogy a településre bevezető utak árkainak 
belső oldalát is levágja. Ezáltal minél kevesebb kézi 
munkaerőt kell majd alkalmazni az utak ápolásá-
hoz, tisztántartásához, hiszen egyre kevesebb a kézi 
munkaerő, a közmunkás az önkormányzatnál. Ez egy 
tendencia, hiszen inkább az elsődleges munkaerőpi-
acon helyezkednek el az emberek, ami természetesen 
nagyszerű dolog, hiszen emelkedik az életszínvonal, 
több fizetést kapnak, de azért nekünk is ez nagy erő-
feszítésbe kerül, hogy megtartsuk azokat az embere-
ket, akik azért a települést viszik előre velünk illetve 
a szinten tartásban is segítenek. Ez a két kis beszerzés 
mindenképpen javítja a településünk eszköz és gé-
pellátottságát, hiszen minél újabb egy eszköz, annál 
kevesebb amortizációs költsége van, tehát újítani, fel-
újítani, amíg új, nem szükséges, mivel garanciálisak. 
Ezáltal takarékosabb az önkormányzati működés. 

Arról is szeretném tájékoztatni Önöket, hogy folya-
matosan minden évben igyekszünk a közúti jelzőtáb-

lákat felújítani Újszilváson. Minden évben több 100 
ezer forintot fordít az önkormányzat a közúti jelző-
táblák kicserélésére, hiszen elkopnak. Ez a tendencia 
szépen tart, itt az első hónapokban is, több mint 200 
ezer forintot fordított már az önkormányzat a köz-
úti jelzőtáblák kicserélésére, annak érdekében, hogy 
minél kevesebb baleset legyen a településen és min-
den közlekedő látva a táblát, tudja a dolgát, ismerve 
a szabályokat. 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
3119 jelű országos közút, valamint az M4-es keresz-
teződésénél – mindenki tudja az elmúlt évek tájé-
koztatása alapján, – hogy csomópont nem, csak egy 
átívelő felüljáró épül, melynek következtében Abony 
irányába lesz lehetőség csak haladni. Ezzel a terve-
zők, a projekt előkészítők nagyon nagy hibát követtek 
el, hiszen mint ahogy már tájékoztattam Önöket, ez 
a legforgalmasabb csomópont az M4-es vonatkozá-
sában az abonyi elkerülő szakaszon, és annak ellené-
re kétszintű csomóponttá nem építették ki. Ennek a 
korrigálása a háttérben zajlik, Földi László országy-
gyűlési képviselővel, valamint Czerván György or-
szággyűlési képviselővel ismételten írtunk a Közle-
kedési Államtitkárságra, annak érdekében, hogy a 
csomópontnál elhelyezkedő mind a két oldalon lévő 
pihenőhelyekről ráhajtási lehetőséget biztosítsanak 
az M4-es útra, és ezt építsék is ki a közeljövőben. 
Mindenképpen elemi érdekünk ez, hiszen 30 éve vá-
runk erre az útra, bízunk abban, hogy pozitív fogad-
tatása lesz már végre ennek a mintegy 5. levelünknek, 
melyet elküldtünk ebben a témában. 

Arról is szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Ma-
gyar Falu Programon belül az óvodai játszóeszkö-
zökre 5 millió forintot nyert az önkormányzat. Ezen 
óvodai játszóelemek meg vannak rendelve, és a ta-
vaszi napokban, április hónapban telepítésre fognak 
kerülni. 

Korábban tájékoztattam a Tisztelt Lakosságot azon 
tekintetben, hogy a gyümölcsöseinket folyamatosan 
zártkerti programok segítségével bővítjük. Sikerült 
az elmúlt év végén elnyernünk egy újabb 1 ha-os 
meggyes ültetvény telepítését. Ennek a területnek a 
telepítésre történő előkészítése zajlik. A területeket 
megvásárolta az önkormányzat, melyet szintén tá-
mogatott a pályázat. Ez a beruházás szintén a Babits 
Mihály úton kerül megvalósításra. A terület beke-
rítésre kerül, majd ezt követően a teljesen automata 
öntözőrendszer kiépítése is megtörténik.

Ezeket a gyümölcsösöket, melyek most már összes-
ségében minimum 5-6 hektáros területet jelentenek 
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az önkormányzatnak. Ezen ültetvényeket arra épít-
jük, hogy a Belügyminisztériumtól elnyert 70 millió 
forintos projektben egy gyümölcslé feldolgozó üze-
met építünk, egy teljes gépsorral, technológiával, és 
itt dolgozzuk majd fel a megtermelt gyümölcsöket. 
Ebben főként a közkonyha ellátási területére, óvodá-
sainknak, iskolásainknak, öreg otthonokban korrekt 
100 %-os gyümölcslé előállítását fogjuk biztosítani. 
Emellett pedig természetesen lesz lehetősége a la-
kosságnak is vásárolni a termékekből kedvezményes 
áron, illetve a környező konyhákat is megcélozzuk az 
értékesítéssel.  

Mindamellett pedig egy 500 négyzetméteres fólia-
házat építünk, amely fűthető is lesz, tehát már ko-
rai időszakban, akár retekkel, salátával is a konyha 
ellátását, valamint piacra-termelhetőséget is tudjuk 
majd vele biztosítani. Továbbá szamóca termesztést 
is megjelöltünk, melyek piacképes, értékes zöldségek, 
gyümölcsök. 

Dr. Ipolyi-Topál Gitta doktornővel együttműködés-
ben részt vesz önkormányzatunk, mint a praxis je-
lenlegi tulajdonosa egy nyertes egészségügyi típusú 
pályázatban: „Három generációval az egészségért 
program” néven.  A pályázat megvalósulása során 
életkortól és nemtől függően különböző vizsgálato-
kon való részvételre fogjuk invitálni Önöket. Lesznek 
műszeres vizsgálatok, kérdőívek, valamint különféle 
iskolai és szabadidős programok. A praxis gazdago-
dik egy 24 órás vérnyomásmérővel, valamint 24 órás 
EKG készítésére alkalmas Holter eszközzel is, így 
ezen vizsgálatok elvégzéséhez nem kell majd feltét-
lenül Ceglédre utazni. Kérjük, éljenek a lehetőséggel, 
reméljük, hogy mindenkinek hasznos lesz ez az elkö-
vetkező másfél év, és hozzájárulhatunk az egészségük 
megőrzéséhez.

Arról is szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Kép-
viselő-testület döntése alapján, az idén is megrende-
zésre kerül Újszilváson a Fergeteg Triatlon Egyesület 
által, egy országos duatlon verseny, melynek során a 
tavalyi évben is több mint 400 versenyző látogatott el 
községünkbe. Ennek a rendezvénynek azért ad ott-
hont önkormányzatunk, hogy a sportot népszerűsítse 
a településen. Természetesen korrektebb megoldással 
történik a szervezés, mint a tavalyi volt, kevesebb út-
lezárással, hogy kevésbé zavarjuk a lakosságot vele. 
Egyben mindenkit arra biztatok, hogy kísérje figye-
lemmel a rendezvényt, hiszen ez egy látványos dolog, 
és fiataljainkat kell, hogy ösztönözze a sportra, de 
akár idősebb lakosainkat is, hiszen az infrastruktú-
rája sport ügyileg egyre jobb a településnek, ha csak 
a sportközpontra, ha csak az általános iskolára, mint 

sportiskolára gondolunk és vele együtt a március vé-
gén átadandó uszodánkra. Ezúton is köszönöm a la-
kosságnak a Képviselő-testület nevében is a türelmét 
a forgalomzavarás okán. 

Óvodavezetői kérdésben is szeretnék tájékoztatást 
adni. Légrádiné Tóth Marianna óvodavezető 2019. 
december 31-vel lemondott az óvodavezetői tisztsé-
géről, továbbiakban, mint óvónő folytatja a tevékeny-
ségét Újszilváson. Ezúton is köszönjük neki az elmúlt 
időszakban azt a színvonalas szakmai munkáját, amit 
mint vezető ellátott és sokat tett annak érdekében, 
hogy most magas szintű óvodai szolgáltatás van Új-
szilváson. Az új megbízott óvodavezető pedig, a 
Képviselő-testület döntése alapján Dézsi-Dömők 
Éva. Kérjük, hogy fogadják Őt szeretettel, Ő augusz-
tus 31-ig vállalta ezt a felelősségteljes munkát, a to-
vábbiakban majd fogjuk tájékoztatni Önöket, hogy 
hogyan alakul az óvoda vezetése. 

Ezúton tájékoztatom ugyanakkor Önöket, hogy Tóth 
Péter mezőőrnek közös megegyezéssel megszűnt a 
jogviszonya önkormányzatunknál, helyette Bíró Ist-
ván lett az új mezőőrünk. Kérjük, fogadják Őt biza-
lommal ebben a pozícióban.

Arról is szeretnék két mondatot mondani Önök-
nek, hogy az idén tapasztalhatták az újszilvási höl-
gyek, hogy nőnapi rendezvényt nem tartottunk. 
Ennek oka az, hogy volt olyan esztendő, amikor 
csak 30-40 hölgy tisztelt meg azzal bennünket, 
hogy kijött a nőnapi rendezvényre a Faluházba. 
Egy-egy ilyen rendezvényre mi elég sokat készül-
tünk személyileg is, másrészt pedig minimum 400 
ezer forintot költöttünk alkalmanként a fellépőre, 
esetlegesen hangosításra. A Képviselő-testület úgy 
vélte, hogy ezt az összeget, más programokra, a 
gyermeknap színvonalasabbá tételére, valamint az 
idei évben 70 esztendős Újszilvás kétnapos faluna-
pi rendezvényére fogja költeni, annak érdekében, 
hogy minél többen tudjanak ebből a ráfordításból 
is szórakozáshoz jutni. 

Arról is örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ipari 
parkunkba, vállalkozási övezetünkbe bejelentke-
zett az első vállalkozás, amellyel várhatóan március 
hónapban bérleti szerződést köt önkormányzatunk. 
Ezt követően a közművek lekötésével megindulhat 
a telephely kialakítása a cégnek. Az első 3000 négy-
zetméteres területet igényelte az a vállalkozás, amely 
építőipari tevékenységgel, és gépjármű javítással, ka-
rosszéria értékesítéssel foglalkozik. 
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A Start mintaprogramon belül önkormányzatunk 
nyert 20 millió forint értékben, egy új vetőgépet, egy 
új bálázó gépet, és egy új hűtős kistehergépjármű-
vet. Illetve ezen támogatáson kívül egy billentős kö-
zepes kategóriás pótkocsit.  Ezek mind nagyon-na-
gyon fontosak, hiszen az önkormányzatunknak több 
mint 50 ha összterülete van. Ahhoz, hogy ezeket, ha 
kell önállóan is el tudja látni, és önállóan tudjon rajta 
gazdálkodni, mindenképpen szükséges, hogy ilyen 
jellegű új eszközei is legyenek az önkormányzatnak, 
mint ahogy említettem egyre kevesebb a kézi mun-
kaerő, gépesítenie kell. Nagyon komoly értékterem-
tés zajlik ebben az ágazatban, az önkormányzat, a falu 
értékét tekintve.  

És egy nagyon fontos téma itt a végére: 

Terveink szerint március 27-én a délelőtti órákban, 
– várhatóan 10 órakor – kerül sor az uszoda átadá-
sára. Az ünnepélyes átadásra Varga Mihály pénzügy-
miniszter úr van felkérve, valamint a Magyar Vízilab-

da Szövetség Elnöke és Társelnöke. Nagyon-nagyon 
fontos eseményhez érkezünk, hiszen közel 4 éves 
építkezés után az önkormányzatunknak – ez a re-
latíve kicsi, közepes település, de nagyon innovatív 
gondolkozással és vállalkozó szellemmel -, egy cso-
dálatos értéket hozott létre, amely a mai érték szerint 
a Magyar Vízilabda Szövetség igazságügyi szakértő-
jének nyilatkozata szerint 800 ezer forint/m2 + Áfa 
értéket képvisel. Most ha megtudjuk azt, hogy ez az 
objektum minimum 3000 m2, akkor nagyon gyorsan 
ki lehet számolni, hogy ez 2,4 milliárd forint nettó 
értéket képvisel vagyonelemként. Az önkormányzat, 
hozzávetőleg mintegy 800 millió forintot költött net-
tóban, és a takarékosság jegyében építette meg ezt az 
objektumot, annak érdekében, hogy minden újszil-
vási gyermek megtanuljon úszni és egyébként pedig 
mind a gyermekek és mind a felnőttek a legegészsé-
gesebb sportot tudják űzni, tudjanak egészséges test-
mozgást, minél szélesebb körben folytatni. 

Nagyon-nagy erőfeszítés ez településünknek, hiszen 
mintegy 87 millió forint hitelt is felvett erre az ön-
kormányzat, melynek fedezetét 5 év alatt a naperőmű 
fogja kitermelni a tervek alapján. Ez a tervünk és va-
lószínűleg ez pozitívan végbe is fog menni. Én min-
denkit arra kérek, arra hívok fel, aki csak tud, jöj-
jön el az átadásra, hiszen építettünk egy kis csodát, 
örüljünk neki együtt, töltsük meg élettel, főként 
annak érdekében, hogy gyermekeinknek egy biztos 
egészséges jövőt tudjunk biztosítani. Az átadó ün-
nepség pontos időpontjáról, programjáról fogunk 
küldeni mindenkinek egy szórólapot a saját ingat-
lanára is.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradok 
tisztelettel: 

dr. Petrányi Csaba
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Önkormányzati hírek

Meghívó 
Közmeghallgatásra!

Újszilvás Község Önkormányzata 
nevében tisztelettel meghívom

2020. március 20-án 
(péntek) 18.00. órakor

tartandó Közmeghallgatásra 
(Falugyűlésre).

Helyszín:  
Faluháza Nagyterme

Napirendi pontok: 
1.	Tájékoztató Újszilvás Község Önkor-
mányzatának	 2019.	 évi	 költségvetésé-
nek végrehajtásáról

2.	Tájékoztató Újszilvás Község Önkor-
mányzatának	 2020.	 évi	 költségvetésé-
ről,	fejlesztési	elképzeléseiről

3.	Egyebek
Dr. Petrányi Csaba polgármester

1950

Újszilvás Község 2020. évi programjai
2020. január 10. (péntek) Doni megemlékezés
2020. március 13. (péntek) Nemzeti ünnep
2020. március 20. (péntek) Közmeghallgatás
2020. május 23. (szombat) Gyereknap
2020. június 4. (csütörtök) Trianoni megemlékezés 
2020. augusztus 14-15. (péntek-szombat) Falunap
2020. augusztus 15. (szombat) Fehér Tibor Fogathajtó Emlékverseny 
2020. augusztus 19. (szerda) Nemzeti ünnep
2020. október 22. (csütörtök) Nemzeti ünnep
2020. december 5. (szombat) Karácsonyi vásár

A RENDEZVÉNYEK IDŐPONT VÁLTOZÁSAINAK JOGÁT FENNTARTJUK!
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FIGYELEM! – MUNKALEHETŐSÉGEK!
A hamarosan üzemelő uszodánkba keresünk munkatársakat, ÚSZÓMESTER ÉS 
USZODAGÉPÉSZ pozíciókra!
Várjuk	 a	 jelentkezőket	 március	 30-ig,	 akik	 beadhatják	 önéletrajzaikat	 személyesen	 a	
Polgármesteri	Hivatalban	(2768	Újszilvás,	Szent	István	utca	6.)	vagy	elektronikus	úton	a	
polgarmester@ujszilvas.hu	e-mail	címen	keresztül.
Emellett	az	energetikailag	teljes	körűen	felújított	ÁMK Kerekerdő Óvodába szeptember 
elsejétől INTÉZMÉNYVEZETŐT	 keresünk,	 illetve	 1	 fő	ÓVODAPEDAGÓGUST,	
amely	munkakör	a	pályázat	elbírálását	követően	azonnal	betölthető.
Intézményvezetői pályázat benyújtása: 

- Postai	úton,	az	Önkormányzat	címére	történő	megküldésével	 
(2768	Újszilvás,	Szent	István	utca	6.).	

- Elektronikus	úton	Dr.	Petrányi	Csaba	részére	az	polgarmester@ujszilvas.hu	e-mail	
címen	keresztül.

Óvodapedagógus pályázat benyújtása: 
Elektronikus	úton	Dézsi-Dömők	Éva	részére	az	ujszilvasovoda@gmail.com	e-mail	címen	
keresztül
A	pályázati	kiírással	kapcsolatosan	további	információt	Dézsi-Dömők	Éva	nyújt,	a	06	20/	
518-2384-os	telefonszámon.
A	 szintén	 felújított	 és	 ügyfélközpontú	 Polgármesteri Hivatal is kollégákat keres, 
PÉNZÜGYI ELŐADÓ ÉS GAZDÁLKODÁSI ELŐADÓ, KÖNYVELŐ	tisztségekre,	
amely	munkakörök	a	pályázat	elbírálását	követően	azonnal	betölthetők.
Pályázatok benyújtása:
- Postai	úton,	a	Polgármesteri	Hivatal	címére	történő	megküldésével	 

(2768	Újszilvás,	Szent	István	utca	6.).	
- Elektronikus	úton	Kiss	Pálné	részére	az	ujszilvaspolghiv@gmail.com	e-mail	címen	

keresztül.
- Személyesen:	Kiss	Pálné	(2768	Újszilvás,	Szent	István	utca	6.).	

Köszönet
2019.	 decemberében	 Bíró	 Zoltán,	 a	 FERZOL Lemezmegmunkáló Kft.	
tulajdonosa	és	családja	 ismét,	 családonként	100.000	Ft	értékű	adománnyal	
(élelmiszer	 vásárlási	 utalvánnyal,	 valamint	 készpénzzel)	 ajándékozott	
meg	 három	 újszilvási	 családot.	 A	 cég	 Karácsony	 előtt	 kedveskedett	 a	
többgyermekes	családoknak,	akik	kiválasztásában	Önkormányzatunk	segített	

a	vállalkozásnak.
Ezúton	is	köszönjük	szépen	a	Ferzol	Lemezmegmunkáló	Kft-nek,	térségünk	egyik	legnagyobb	foglalkoztató	
cégének,	hogy	ezáltal	is	szebbé	tette	három	újszilvási	család	Karácsonyát!

 Községi Önkormányzat
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
2020. FEBRUÁR 24.

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KERÉKPÁRÚT BŐVÍTÉSI PROJEKTJE

Újszilvás Község Önkormányzata 2018.09.24-én sikeres pályázatot nyújtott be a „Kerékpárutak léte-
sítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_KEREKPA-
RUT_2018 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támo-
gatója a Pénzügyminisztérium, lebonyolítója a Magyar Államkincstár.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fej-
lesztések előirányzatból.

Az önkormányzat a 197,02 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével, a 3119-es számú orszá-
gos közút mentén található kerékpárút bővítését valósítja meg. Érintett helyrajzi számok: 0207 és 0156.

A projekt főbb adatai: 
Kedvezményezett neve:  Újszilvás Község Önkormányzata
Projekt címe: Újszilvás Község Önkormányzatának kerékpárút bővítési projektje
A szerződött támogatás összege: 197 021 450 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 95%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.31.
A Támogatási Szerződés száma: PM_KERKPARUT_2018/7

A pozitív támogatói döntésről szóló értesítést 2019. június 20-án küldte meg a Magyar Államkincstár. A Tá-
mogatási Szerződés 2019. október 18-án lépett hatályba. 

A projekt tartalmának bemutatása
Kerékpárút építése a 3119-es országos közút mentén, a már meglévő kerékpárút bővítésével valósul meg. A 
fejlesztés eredményeként, a települést Kelet-Nyugati irányban átszelő közút, a településhez tartozó területe-
ken teljesen átkerékpározható lesz. A bővítés összesen 1.580 méter új kerékpárút építését jelenti.
Kerékpáros közlekedés szempontjából a projekt, a település külterületén található célállomások, központból 
történő megközelítését, illetve a külterületi, tanyás területeken élők, központba történő biztonságos bejutását 
oldaná meg.

A fejlesztés két nagyobb részből áll:
• Az első rész, az „Abonyi úti szakasz” a meglévő kerékpárúthoz csatlakozva, Abony irányába és onnan 

vezeti vissza a kerékpárosokat. Az 1.205 méter hosszú, újonnan megépülő szakasz vége a Kertész utcai 
leágazásnál, az Árki-sarki buszmegállónál lesz, ahol egy 6 férőhelyes kerékpártároló is kihelyezésre kerül. 
Érintett helyrajzi szám: 0207.

• A második rész a meglévő kerékpárúthoz csatlakozva, Tápiószele irányába, és onnan vezeti vissza a kerék-
párosokat. A szakasz hossza 375 méter. Érintett helyrajzi szám: 0156.

• Az önkormányzat, a projekt megvalósítása során kivágásra kerülő fák helyett összesen 64 darab facsemete 
ültetését vállalta.

További információ kérhető:
Varga Edit - sajtóreferens

varga.edit@mailpartner.hu
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HELYESBÍTÉS – Decemberi	lapszámunkban,	anyakönyvi	híreinknél,	szerkesztőségi	hiba	miatt,	elírásra	
került	Dézsi-Dömők Éva és Dézsi Róbert	neve	házasságkötésük	alkalmából.
Ezúton	is	elnézést	kérünk	a	téves	megjelenésért.

Községi Önkormányzat

FELHÍVÁS!

LAKOSSÁGI ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYŰJTÉS!

A	 háztartásokban	 sok	 elektronikai	 hulladék	 képződik,	 amelyet	 nem	 szabad	 szemétgyűjtőkbe	 dobni,	
ugyanakkor	elszállításuk	gondot	okoz.	
Kérjük	az	újszilvási	Lakosokat,	hogy	járuljanak	hozzá	környezetünk	megóvásához	és	a	háztartásukban	
feleslegessé	vált,	működésképtelen	elektronikai eszközöket és egyéb veszélyes hulladékokat hozzák 
el	és	adják	le	az	Önkormányzat	által	szervezett	gyűjtés	során.

Gyűjtés	ideje:
2020. április 6-tól 9-ig, 8.00 és 15.00 között

Gyűjtés	helye:
2768 Újszilvás, Kossuth Lajos u. 4.

A	gyűjtőhelyen	leadható	minden	olyan	berendezés,	ami	elektromos	árammal	működik	(hűtő,	televízió,	
mosógép	stb.),	illetve	bojler,	gáztűzhely,	akkumulátorok.

Községi Önkormányzat

Tavaszi programok:
• Március 17. Zeneóra Dóbiás Péterrel
• Március 18. Oviolimpia Abonyban
• Március  25. Fényképeszkedés
• Április 1-24. Föld projekt hetek
• Április 22. Föld napja
• Május 4-5. Anyák napi köszöntés
• Május  11-15.  Madarak fák hete
• Május 22.  Évzáró ünnepségek
• Május 30. Ballagás

Intézményi hírek
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ÓVODAI BEÍRATÁS RENDJE
Beiratkozás ideje: 2020. április 27-28. (hétfő, kedd) 8:00-tól 16:00-ig

Beiratkozás helye: Kerekerdő Óvoda Újszilvás, Szent István utca 2.

2020. szeptember 1-jétől a 2020/2021 nevelési évben az óvodába
•	 azt a gyermeket kell beíratni, aki 2020. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltötte,
•	 az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 

minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában a tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:
•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és fénymásolatát
•	 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek 

lakcímkártyája), és fénymásolatát
•	 a gyermek TAJ kártyáját, és fénymásolatát
•	 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 
•	 nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén 

tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását. 

Dézsi-Dömők Éva
mb. intézményvezető

MINI BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJE
Beiratkozás ideje: 2020. április 27-28. (hétfő, kedd) 8:00-tól 16:00-ig

Beiratkozás helye: Kerekerdő Óvoda Újszilvás, Szent István utca 2.

Amennyiben üres férőhelyek vannak, a felvétel az év minden időszakában lehetséges.

Az ellátásra jogosultak köre:
•	 Az újszilvási Mini Bölcsödébe a településen állandó, illetve ideiglenes lakóhellyel rendelkező 

gyermek vehető fel.
•	 A Mini Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától 3. életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az 5. 

életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a 3. 
életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az 5. életévét betölti. 

•	 Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az 
óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsödében gondozható 4. 
életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

•	 A mini bölcsődei ellátás keretében azon családban nevelkedő gyermekek ellátását kell biztosítani 
akiknek, a szülei munkavégzés, betegség vagy egyéb ok miatt nem tudják megoldani a gyermek 
napközbeni gondozását, nevelését.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:
•	 A házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek mini bölcsődében gondozható,
•	 a gyermek és szülője (törvényes képviselője) lakcímkártyájának, a gyermek születési anyakönyvi 

kivonatának, TAJ kártyájának fénymásolatát.
•	 Sajátos Nevelési Igényű gyermekről TKVSZRB szakértői véleményét.

Dézsi-Dömők Éva
mb. intézményvezető
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Március 15 gyerekszemmel…..
Ünnep. De milyen ünnep? Mesélnek a felnőttek 

mindenről: katonákról, huszárokról, csatákról, sza-
badságról, hős tettekről…..

De egy óvódás számára ezek mind „megfoghatat-
lan” fogalmak. Az gyermekekhez a játékon keresztül 
tudjuk eljuttatni ennek az ünnepnek a fogalmát. Ők 
nem tudják, hogy mi is az a SZABADSÁG, mi is az a 
HAZA…. Természetes és magától értetődő az, ami-
ben élnek.

Csupán egyetlen nap nem elég arra, hogy a gyer-
mekek lelkét átjárja az ünnep hangulata. Egyetlen 
ünnepet sem lehet ilyen rövid idő alatt átadni. Mon-
danivalóját, erkölcsi üzenetét, szépségét hosszabb 
előkészületi időszak előzi meg.  Hagyjuk, hogy gyer-
mekeink érdeklődjenek, különböző változatos, érde-
kes tevékenységekkel keltjük fel érdeklődésüket. 

Nem csatákról, véres harcokról, köztársaságról 
vagy forradalomról beszélünk Nekik. 

Dekorációval ébresztjük a hangulatot. Emlékeket 
idézünk azokkal, akik már jártak óvodába. Felidéz-
zük mire is emlékeznek. 

Megkérjük őket, hogy vegyenek részt gyűjtőmun-
kában, keressenek, hozzanak be olyan könyveket, ké-
peket melyek(b)en  huszárok, katonák, várak, csata-
jelenetek szerepelnek. Majd mi is megépítjük ezeket 
a várakat, bástyákat, feldíszítjük velük készített zász-
lókkal, majd magyar és idegen huszárokká változnak, 
belebújnak különböző szerepekbe, ezáltal fejlesztve 

kreativitásukat, gondolkodásukat. Szabadon szár-
nyalhat képzeletük, bővülhet ismeretük.

A hetet különféle vetélkedők, mozgásos és ügyes-
ségi játékok teszik változatossá, gazdagabbá. Ilyen já-
ték például, mikor úgy menetelünk, mint a katonák 
(ritmikus járás), de ugrunk árkot, átbújunk az alag-
úton, leküzdjük az akadálypályát is. A szabadban, 
tornateremben, csoportszobában bármikor játszható 
játékok ezek. Nagy kedvenc ebben az időszakban az 
„Adj király katonát” c. játék.

Az ének, énekes játék, zenehallgatás, mondókák, 
dalok választása is olyan szempont szerint zajlik, 
hogy az ünnep hangulata járja át. A magyar népze-
nei kincsestára számtalan ölbeli játékot, mondókát és 
dalos játékot őrzött meg, amellyel a nemzeti értékeket 
hűen tudjuk közvetíteni óvodásaink számára.

Ezen tevékenységek, foglalkozások komplexitása 
engedi, hogy közben a gyermekek barkácsoljanak, 
készítsenek maguknak huszárcsákót. Készülnek do-
bok, kokárdák, paripák, mind az adott csoport tech-
nikai ismerete, kézügyessége, életkora szerint megha-
tározva.

Minden évben kivisszük a gyerekek kis keze ál-
tal készített nemzeti színű virágainkat, zászlóinkat a 
kopjafához, ezzel emlékezve Hőseinkre.

Szücs Szabina
óvodapedagógus
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Iskolai Szülői Szervezet hírei
Tisztelt Olvasók!

Kis csapatommal és tisztelt vendégeinkkel búcsúztattuk az óévet és köszöntöttük az újat. Köszönöm a Dal-
ma Dance Club SE diákjainak a bálon való részvételt, Falusi Mihály DJ-nek a színvonalas zeneszolgáltatást, 
vendégeinknek a részvételt, illetve a tombolatárgy adományozóknak a sok nyeremény biztosítását. 

Kiemelt támogatóink: Bolyhos és Fia Bt, Jansik József, Gergely Gábor és családja, Habony Gyula (Peze 
Pékség III.) és Szilváshús Kft.

Támogatóink: Újszilvás Község Önkormányzata, iskolánk osztályai, Aranyablak Kft, Dr. Kun Tamás fog-
orvos, Gyógyszertár, Rugócenter Kft, Szarvasné Marika néni, Coop, Gazdabolt, Good’s Market, Varázsolló 
fodrászat, BB Team Agromed Kft, Makai János, Sa-Ga-Ro Kft, Betti fodrászat, Kati virágbolt, Nakka Bútor, 
Kovácsné Ilonka, Banainé Bognár Enikő, Happy Team Kft, Fuith László és családja, Sportcentrum, újszilvási 
Darts Klub, Kálló Róbert, Lévainé Falusi Gyöngyi, Pezze Pék ABC, Szabóné Kálló Andrea, Gergely Szilvia, 
Varróné Dudok Katalin, és azon szülők, akik valamilyen formában részt vettek a bál lebonyolításában.

Iskolánk idén is megrendezte a farsangi bált. Nagyon vártuk az ötletes jelmezeket, hiszen adott volt a téma-
kör. Alsósok mesehősként, míg a felsősök legendás hősök jelmezben vonultak fel. Kis csapatunk biztosította 
a büfében a farsangi fánkot, a szendvicset és az üdítőt, valamint a tombola tárgyakat. Köszönet a Szilváshús 
Kft-nek, a szendvicsekhez való felvágott biztosításáért, a szülőknek a sok segítséget.

Az idei évben még előttünk áll a Széchenyi-est, a gyermeknap, a családi nap és októberben a Szüreti bál 
lebonyolítása, ahová szintén várjuk kedves vendégeinket és a szülőket.

Ladányiné Karai Erika
szülői szervezet elnöke

Háziorvosi hírek
Kedves Pácienseink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy praxisunk felvételt nyert a Három generációval az egészségért prog-
ramba. Ennek az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által szervezett másfél éves programnak a lényege, hogy 
felhívjuk a figyelmet a megelőzés fontosságára mind a szív-érrendszeri, mind a daganatos megbetegedések 
tekintetében.

A pályázat megvalósulása során életkortól és nemtől függően különböző vizsgálatokon való részvételre 
fogjuk invitálni Önöket. Lesznek műszeres vizsgálatok, kérdőívek, valamint különféle iskolai és szabadidős 
programok. Azt, hogy ki milyen vizsgálatban érintett a kora és egyéb rizikótényezői alapján, Katival fogjuk 
jelezni Önöknek a megfelelő időben.

További jó hír, hogy a praxis gazdagodik egy 24 órás vérnyomásmérővel, valamint 24 órás EKG készítésére 
alkalmas Holter eszközzel is, így ezen vizsgálatok elvégzéséhez nem kell majd feltétlenül Ceglédre utazni.

Ahogyan minden pályázatnál lenni szokott, meglehetősen nagy az adminisztrációs teher is. Az adatok ke-
zeléséhez és a programban történő minden beavatkozáshoz szükséges lesz az Önök aláírása, amihez kérjük a 
türelmüket és megértésüket.

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, reméljük, hogy mindenkinek hasznos lesz ez az elkövetkező másfél év, és 
hozzájárulhatunk az egészségük megőrzéséhez.

Üdvözlettel:
Dr. Ipolyi-Topál Gitta

Zsadonné Falusi Katalin

Közéleti hírek
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Egyesületi hírek
Tisztelt újszilvási Lakosok!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2020. április 05-én (vasárnap)  
a Fergeteg Triatlon Sportegyesület ismét megrendezi, immár II. alkalommal a  

Duatlon Versenyét (futó-kerékpáros versenyt) Újszilváson. 
A Fergeteg Triatlon Sportegyesület a tavalyi évben 

igen nagyszabású versenyt rendezett Újszilváson. Kö-
zel négyszáz sportoló és több száz szurkoló látogatott el az 
Önök falujába és nagyon elismerően nyilatkoztak milyen 
barátságos emberek lakják, milyen gyönyörű település Új-
szilvás. A tavalyi duatlon verseny hozzájárult ahhoz, hogy 
az ország közel száz településéről ideérkező versenyzők 
elvigyék jó hírét az Önök településének, és a támogatóink-
nak (Bolyhos és Fia Bt, Szilváshús Kft, Teréz Malom Kft, 
Rugócenter Kft, stb.)

Az Egyesület mottója:  
„Egy egészségesebb, sportosabb generációért!”

A versenyen gyermekek és felnőttek indulnak kerék-
párral több futamban. Versenyközpont a Tápiószőlős-Új-
szilvás Református Általános Iskola udvara lesz. Az első 
rajt kb. 9.00-kor, az utolsó 15.30-kor indul. Ez idő alatt az 
alábbi utakon részleges útlezárásokra számítsanak az Al-
kotmány úton félpályán (az iskola felőli oldalon, a Kos-
suth úttól a Szent István utcáig), Szent István utca - Dózsa 
György utca - Bicskei út -  Rozmaring utca - Dózsa György 

utca - Temető utca, valamint a Kossuth úton.
Természetesen igyekszünk mindent megtenni a zavar-

talan közlekedés érdekében. A forgalmat jelzőőrök fogják 
irányítani.

KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZURKOLJANAK, BIZ-
TASSÁK ÉS SEGÍTSÉK A VERSENYZŐKET!

Megértésüket és bizalmukat megköszönve:
Tisztelettel: Szervezőbizottság

A rendezvénnyel kapcsolatban folyamatosan tájékoz-
tatjuk Önöket az Önkormányzat honlapján és facebook 
oldalán is.

Tisztelt Lakosok!
Kérjük Önöket, minél többen jöjjenek ki, nevezzenek és 

szurkoljanak, ezen az országos méretű sportrendezvényen. 
Örüljünk együtt, hogy egy ilyen színvonalas verseny kerül 
nálunk megrendezésre. A vele járó kellemetlenségekért pe-
dig, előre is elnézésüket és megértésüket kérjük!

Községi Önkormányzat

6 éve településünkön a Dalma Dance Club SE
A Dalma Dance Club SE 1998-ban alakult Tö-

rökszentmiklóson, Győrfi Dalma vezetésével. Je-
lenleg több mint 70 településen közel 1500 tanuló-
val működik a tánciskola, köztük Újszilváson is. A 
tagozat 2014-ben alakult, ahol moderntánc, valamit ma-
zsorett oktatás zajlik, heti rendszerességgel 4 csoportban.  
A tanulók rendszeresen vesznek részt hazai versenyeken, 
fellépéseken. 

A 2019/2020-as tanévben jó pár versenyen túl vannak a 
gyerekek. Legutóbbi megméretetésük február 23-án, Ko-

cséron volt. Fsd, Rns és Hhs minősítő táncversenyen, a 
legkisebbek 1 arany és 1 ezüst minősítéssel térhettek haza, 
a nagyok csoportban pedig 2 arany minősítést szereztek. 
Voltak, akik duóban is megméretették magukat, amivel 
szintén aranyérmet zsebeltek be. 

A 2019-es tanévben, Abonyban, Törökszentmiklóson 
és a mezőtúri versenyen is részt vettek a gyerekek. Úgy 
gondolom, méltán lehetünk rájuk büszkék, mert minden 
szereplés alkalmával remekelnek. Jelenleg a márciusban 
megrendezésre kerülő tiszafüredi versenyre készülnek, 
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Amatőr asztalitenisz verseny Újszilváson!
2020. február 29-én amatőr asztalitenisz verseny volt a 

településen női egyéni és férfi egyéni kategóriákban. 

A facebookon meghirdetett, s a szomszédos települé-
sek ismert klubjai részére átküldött felhívást követően, a 
verseny napján a nőknél 5 fő, míg a férfiaknál 14 fő neve-
zett. A jelentkezők számát figyelembe véve a nőknél cso-
portos körmérkőzés került lebonyolításra, ahol egy-egy 
mérkőzés 2 nyert játszmáig tartott. Az első csoportkört 
követően, lejátszásra került egy második visszavágó is, s 
a két csoportkör eredményei alapján történt a helyezések 
megállapítása. 

I. hely Muraközi Sándorné,
II. hely Táncos Jánosné, 
III. hely Bató Szilvia és Galvács Andrásné,
IV. hely Bató Miklósné

A férfiaknál a magasabb létszámra tekintettel sorsolás-
sal három csoportot alakított ki a versenybíróság, kétszer 
öt fővel és egyszer négy fővel, ahol az adott csoportban 
körmérkőzéssel derült ki a rangsor. A selejtezőn, minden 
csoportból az utolsó kettő esett ki, így kialakult egy 8 fős 
mezőny, ahol már egyenes kieséses rendszerben játszották 
a mérkőzéseket. 

A férfiaknál is két 
nyert játszmáig tar-
tottak a mérkőzések, 
mely alól egyedül a 
döntő mérkőzés volt 
kivétel, mely három 
nyert játszmáig tar-
tott. 

I. hely Táncos Tibor,
II. hely Mészáros Árpád,
III. hely Boda Zoltán és Kökény Norbert

MINDEN HELYEZETTNEK ÉS RÉSZTVEVŐNEK 
SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

A versenyen Újszilvás Község Önkormányzata és Boly-
hos Zoltán biztosította a tárgynyereményeket, a rendez-
vénynek pedig a Tápiószőlős-Újszilvás Református Álta-
lános Iskola adott helyet. A sikeres lebonyolításban nagy 
szerepe volt Pap Sándor és Császár Gáspár testnevelők-
nek. További segítséget, támogatást kaptunk Magó Esz-
tertől, Miskolczi Lóránttól és a technikai dolgozóktól, ifj. 
Menkó Zoltántól, Bató Miklóstól, valamint a Klub vala-
mennyi tagjától.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN MINDENKINEK A TÁMO-
GATÁST ÉS A SEGÍTSÉGET, S HOGY KEZDEMÉ-
NYEZÉSÜNKRE ILYEN SZÉLESKÖRŰ ÖSSZEFO-
GÁSSAL MEGVALÓSÍTHATÓ VOLT A VERSENY!

Reméljük ez csak egy sikeres kezdet, s jövőre lesz foly-
tatása az idei jó hangulatú sporteseménynek! Addig is 
minden mozogni vágyót szeretettel várunk az edzéseink-
re a Faluházában, csütörtökön és szombaton 18.00 órától 
20.00 óráig. 

 
Újszilvási Asztalitenisz Baráti Klub

majd ezt követően májusban, a szolnoki Magyar Kupán is 
részt fognak venni. 

A Dalma Dance Clubnál természetesen a nyár sem múl-
hat el tánc nélkül. Helyi tánctábor júliusban várható a tele-
pülésen, illetve az idősebb korosztálynak lehetősége nyílik 
részt venni, tiszafüredi illetve balatoni edzőtáborokban is. 
A tagozat folyamatosan várja az érdeklődőket, jelentkez-
ni lehet 4 éves kortól. Az órák látogathatóak, keddenként 
az Általános Iskolában 15:00-tól 18:30-ig. Tagozatvezető: 
Mészáros Judit

Dalma Dance Club SE újszilvási tagozatának névsora: 
Czellár Kira, Czellár Levente, Király Lili Csenge, Ko-

vács Vivien, Lipták Dzsenifer, Lipták Klaudia, Márton 
Henrietta, Molnár Csenge, Szabó Dorina, Szalóki Boglár-
ka, Tóth Kitti, Vámos Viki, Vonnák Lotti, Fuith Hanna, 
Juhász Dorina, Juhász Lili, Karlecz Janka, Király Kinga, 
Ladányi Lili, Szegedi Vivien

Mészáros Judit
tagozatvezető
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Akikre büszkék vagyunk
Mi leszel, ha nagy leszel? - a kérdés, amit valószínűleg 
minden gyermeknek feltesznek. A válasz általában 
igen sokszínű, vicces, és gyakran változik, ahogy tel-
nek az évek. Manapság már ritka, ha valaki fiatalon, 
az általános iskolában tudja, hogy milyen utat szeret-
ne bejárni.

Pedig van rá példa! ifj. Perjési Sándor a mi kis falunk 
szülötte, növendéke. Őt és családját is jól ismerik az 
újszilvásiak. Sándor már az általános iskolában el-
döntötte, hogy a műszaki pálya érdekli, azon belül is 
a versenyautók foglalkoztatják. Ezt a vonalat követve, 
kitartva az álmai mellett, 23 évesen, mára eljutott a 
BME Formula Racing Team csapatkapitány pozíció-
jáig.

De hogyan is jutott el idáig!? Egy interjú keretein be-
lül beszélgettünk vele a kezdetekről és a bejárt útról.

- Az általános iskolát és a középiskolát is jeles eredmé-
nyekkel zártam, a reál tantárgyakra koncentrálva. 
A Kossuth gimis éveim alatt megszereztem a német 
középfokú nyelvvizsgát. Hobbi szinten több sportot 
űztem, a legmeghatározóbb mégis a foci volt, jó pár 
éven át az újszilvási felnőtt csapatot erősítettem.

Pályaválasztáskor, családom mellett a gimnáziumi 
matematika tanárom biztatott, hogy jelentkezzem 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Gépészmérnöki karára. A sikeres bejutást köve-
tően, az egyetem előtti nyáron és a gólyatáborban, 
már gyűjtöttem az információkat, és tájékozódtam a 
BME Formula Racing Team csapatról. Találkoztam 
az egyik alapító taggal, a szintén újszilvási születésű 
Dudás Alexszel.

- Mit is jelent pontosan a BME Formula Racing 
Team? 

- Maga a BME Formula Racing Team (röviden FRT) 
egy egyetemista hallgatókból álló csapat, amely 2007 
óta tervez és épít együléses formula típusú versenya-
utókat, melyekkel a Formula Student konstruktőri 
sorozatban versenyez. Ez az egyetemi kötelező tanó-
rákon kívül egy fakultatívan választható lehetőség a 
hallgatók számára. A csapat feladatai közé tartozik 
a tervezés, a beszerzés, a gyártás és a versenyautó 
építése mellett a menedzsment, a logisztika és a gaz-
dasági ügyek intézése is, mint egy Forma 1-es istálló, 
csak kicsiben. Segíti a résztvevő hallgatókat abban, 
hogy az elméletet átültessék a gyakorlatba, ezáltal 
kamatoztassák műszaki tudásukat és feladatmegoldó 
képességüket. 

- Ebbe a kis közösségbe kerültél be 2015 szeptembe-
rében és meneteltél szépen felfelé a ranglétrán.

- Igen. Az első év a feltérképezés, ismerkedés időszaka 
volt, második évben már bejutottam a versenycsapat-
ba, ahol a versenyautó felkészítése, szerelése, javítása, 
összességében a műhelymunkák elvégzése lett a felada-
tom többedmagammal. Ekkor költöztünk új műhely-
be, ahol a kőművesmunkákat is magunknak csináltuk, 
sokszor a youtube vagy a google segítségével.

Ezután, a harmadik évtől kaptam meg a negyedjár-
mű csoportvezetői posztját és főszerelői munkakörét, 
ami lényegében a jármű teljes gépészeti eszközeinek 
felelősségét jelenti.

- Közben letetted a gépészmérnöki alapdiplomát és a 
tavalyi évben megkezdted a mester szakot gépterve-
ző szakirányon.

- A mester szak megkezdése mellett pedig egy másik je-
lentős dolog is történt az életemben. Az FRT-ben töl-
tött, 4 éves kemény munka meghozta gyümölcsét, és 
2019-ben felkínálták az FRT csapatkapitánya tisztsé-
gét, így azóta én vagyok, a 43 aktív tagból álló csapat 
(akik között található gépész-, logisztikai-, jármű-, 
villamosmérnök, műszaki menedzser és közgazdász 
hallgató) mozgató rugója. Vezetői feladatköröm igen 
sokrétű, beletartozik a célok meghatározása, tag-
ságok elbírálása, hazai eseményekre és nemzetközi 
versenyekre való kijutás, azokon való teljesítmények, 
kommunikáció tartása a szponzorokkal, manage-
ment, gazdasági és mérnöki döntések.

- A BME FRT számos hazai és nemzetközi megmé-
rettetésen vesz részt. Mely országokba sikerült általa 
kijutnod és tapasztalatokat szerezned?

- Az első éveiben kizárólag benzines autókat épített a 
csapat, később áttért az elektromos hajtásra. 2018-
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ban pedig megépítettük Magyarország első önvezető 
versenyautóját is. Mára a nemzetközi bajnokságban 
megérkeztünk az élmezőnybe, a 2019-es szezonban a 
versenypályán elért eredményeinkkel a világ legjobb 
csapatai között szerepelhetünk. Jártunk a németor-
szági Hockenheimben, a spanyolországi Barceloná-
ban, ahol a Formula-1-nek is otthont adó pályákon 
volt megrendezve a verseny és Olaszországban. Eze-
ken kívül korábban a csapat eljutott Csehországba és 
az angliai Silverstoneba. 

- Mik a további terveid? Hogyan képzeled el a közeli 
és a távoli jövőt?

- Az FRT egy nagyon jó alapot adott nekem az álmaim 
megvalósításához, kialakult a kapcsolatrendszerem, 
rengeteg szakmabelit ismerhettem meg. A rövid távú 
terveim közt szerepel, a mesterképzés elvégzése után 
egy motorsport csapatba való bekerülés. Erre Ma-
gyarországon is vannak remek lehetőségek. Hosszú 

távú célom, hogy egyszer a Ferrarinál dolgozhassam, 
Olaszországban. Nem aprócska célkitűzés, viszont 
úgy gondolom kemény munkával bármi megvalósít-
ható. Ehhez nyújt nekem hatalmas erőt a családom és 
a barátnőm, akik mindig mellettem állnak, az Ő sze-
retetük, támogatásuk, biztatásuk ad egy biztos hátte-
ret az életemben, a munkában, a tanulmányaimban, 
ami igazából a legfontosabb, és nem lehet eléggé ki-
hangsúlyozni.

Kedves Sándor! Elszántságod, tu-
datos jövőképed, kitartásod példa-
ként szolgálhat a felnövekvő nem-
zedék számára. Nagyon büszkék 
vagyunk rád, hogy újszilvásiként, 
ilyen fiatalon, ilyen szép sikereket 
tudhatsz magadénak. Kívánjuk, 
hogy valósítsd meg álmaid, jöjje-
nek be a számításaid, mind a ma-
gánéletedben, mind a munkádban 
és még sokszor szerepelj eme újság 
hasábjain. 

Községi Önkormányzat
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HALLOTTÁL MÁR A HAZAKÍSÉRŐ TELEFONRÓL? 

Ha még nem, olvass róla hírlevelünkben!  
Ha igen, akkor sem árt végig olvasnod! 

Hírlevelünk elsősorban kamaszoknak és szüleiknek szól!
A hazakísérő telefon 2017-ben azzal a szándékkal indult, hogy támogatást, 

biztonságérzetet és magabiztosságot nyújtson azoknak, akik kénytelenek éjszaka 
vagy kora hajnalban egyedül gyalogosan útra kelni. Mielőtt beszélgetésbe kez-
denél az operátorral, elkéri a telefonszámodat, a tartózkodási helyedet és az úti 
célodat. Ezeket az adatokat nem kell megadnod, de célszerű, hiszen baj esetén azonnal intézkedni tudnak és 
segítséget küldeni. Beszélgetés közben a hívásfogadó az internetes térképen megkeresi az indulási és érkezési 
pontodat, majd beszélgetés közben kb. 2-5 percenként megkérdezi, hogy hol jársz és ellenőrzi a térképen. 
Szükség esetén segítséget küld, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot. 

Ha éjszakai sétád közben bizonytalanul érzed magad vagy félsz, akkor a 06 80 442 422-es zöld (ingyenes) 
számon vagy a 06 30 899 3465-ös normál tarifás számon hívhatod a Hazakísérő Telefont.

Hétfőtől szombatig 22-től hajnali 2-ig, vasárnap 22-től hajnali 1-ig 
várják a hívásokat.

Ha buliból egyedül kell haza indulnod, mert nincs, aki elkísérjen, lekésted 
az éjszakai járatot, nincs pénzed taxira és senki nem tud kocsival haza vinni, 
ne feledd, hogy nem vagy teljesen egyedül! Hívd a Hazakísérő telefont! 

Biztonságos haza érkezést kíván a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztálya

TÖBB BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA 
EGY HELYEN!

Szolgáltatásaink:
-  élet-, betegség-, és balesetbiztosítások
- nyugdíjcélú megtakarítások államilag támogatott 

20%-os  adójóváírással
-  kegyeleti biztosítások
- nyugdíj- és  egészségpénztári belépések
- utasbiztosítások
- diákbiztosítások
- lakásbiztosítások
- gépjármű biztosítások
- vállalkozói vagyon-, és felelősségbiztosítások
- egyedi biztosítási igények kidolgozása
- kárügyek intézésében segítségnyújtás

Továbbra is szeretettel várom Kedves Ügyfeleimet, 
hogy segítségemmel mindenki számára a legkedvezőbb 
biztosítási védelmet megtaláljuk, mely egy esetleges 
tragédia esetén enyhíti Ön és Szerettei anyagi terheit. 

Vankó Éva a V&K 2003 KFT 
Biztosítási Alkusz munkatársa

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

Gyász-köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik szeretett halottunk,
JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ SZABÓ ILONA

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Gyász-köszönet
„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,

Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

Szívünkből szeretünk és nem felejtünk Téged!”
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett édesanyám

SZELES JULIANNA 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 

hoztak és fájdalmunkban osztoztak.

Szívünkben élsz tovább!

Birinyiné Éder Edina és Családja
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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! 

Ezúton is értesítjük Önöket, hogy a gyermekorvosi praxis határozatlan ideig szünetel 
településünkön. Ez időszak alatt a település vegyes háziorvosi körzetében, dr. Ipolyi-Topál Gitta által 

kerülnek ellátásra a volt gyermekorvosi praxisban lévő gyermekek.

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

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

Egészségház, Fogorvosi rendelő.

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

Csütörtök: 8:00 - 16:00

Bejelentkezés: 06-30/470-4561 

Sürgősségi (időpont nélküli betegellátás, fájós fog 
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
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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: 

Hétfő, kedd, szerda, péntek: 09:00 - 14:00. 
Csütörtök kizárólag csak: 13:00 - 16:00. 

Telefon: 06 53/ 587-539

Polgármesteri Hivatal:
2768 Újszilvás, Szent István utca 6. 

Központi telefonszám: 06-53/387-001; 
Titkársági fax: 06-53/587-519. 

Központi e-mail cím: ujszilvaspolghiv@gmail.com 
Weblap: www.ujszilvas.hu 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő, kedd, szerda: 08:00 -12:00 és 12:30 -16:30. 

Csütörtökön nincs ügyfélfogadás! 
Péntek: 08:00 -12:00 és 12:30 -14:00.

Zöld hulladék zsák értékesítés: Hétfő, Kedd, 
Szerda: 9.00-11.00, 14.00-16.00

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

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

Gazdálkodás: /13 mellék Pivon Ildikó 
Pénztár /13 mellék Tóthné Szabó Hajnalka 

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

Munkaügy /15 mellék Siska Éva 
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 

Ügyfélszolgálati Iroda (Szociális ügyek) /16 mellék 
Kenderes Józsefné

Öregek Napközi Otthona /20 mellék 
Általános Iskola /21 mellék illetve 06-53/387-

019 
Védőnői Szolgálat: /28 mellék

ÁMK Kerekerdő Óvoda:
2768 Újszilvás, Szent István u. 2. 

Telefon: 06-53/ 786-025

NAPFÉNY Idősek Otthona:
2768 Újszilvás, Béke u. 2. 
Telefon: 06-53 / 789-055

Sportcentrum:
2768 Újszilvás, Sport u. 9. 
Telefon: 06-30/ 754-9700

Óvoda Konyha:
2768 Újszilvás, Szent István u. 2. 

Telefon: 06-53 / 387-027

ÁMK Faluháza és Községi Könyvtár:
Digitális Jólét Program Pont 

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

Magó Eszter 
Nyitva tartás: Hétfőtől - péntekig: 09:00- 16:00

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvási 
Területi Iroda: 

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

Somoskői Viktória: 
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 08.00 – 12.00 
Kedd: 13.00 – 16.00 

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

Péntek: 08.00 – 12.00
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Körzeti megbízott:
Körzeti megbízott: Kégli Norbert r. főtörzsőrmester 

Telefon: 06 20/ 489-6714 
KMB iroda: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. (Faluháza) 

Sürgős esetben kérem hívja a 107-es telefonszámot!

Polgárőrség és Mezőőri Szolgálat:
Telefonszám: 06-30 / 529-5383

A nap 24 órájában a lakosságot érintő bűncselekmények észlelésével kapcsolatosan, valamint kóbor és 
veszélyes ebekkel, továbbá illegális szemétlerakással kapcsolatos operatív intézkedések okán is közvetlenül 

hívható! A feladatot időarányosan felosztva Árva István, Bíró István 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


