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Első kézből… 
TELEPÜLÉSÜNK KÖZÜGYEIRŐL NÉHÁNY GONDOLATBAN

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a  
Kedves Olvasókat!

Ezúton is első kézből szeretném tájékoztatni Önöket az 
elmúlt időszak eseményeiről, történéseiről, önkormányzati 
döntéseiről. 

Még mindig tart a vírus és szakemberek elmondása sze-
rint, ahogy a médiában is megfigyelhettük, csak a jövő év 
közepére mondanak igazán olyan időszakot, amikor vakci-
na várható, és meg tudjuk védeni magunkat. Nagyon nagy 
tisztelettel köszönöm meg a település lakosságának, hogy 
betartják a maszkhordást és betartják azokat a feltételeket, 
melyeket az Operatív Törzs előírt a Magyarországon tartóz-
kodóknak, élőknek. Én azt gondolom, hogy Újszilvás e te-
kintetben is példaértékűen tud viselkedni a mindennapok-
ban, ennek bizonyítéka lehet az is, hogy újságunk lapzártáig 
egyetlen bizonyított koronavírusos beteg sincs településün-
kön. Köszönöm ezt a hozzáállást, és kérem egyben Önöket, 
hogy a jövőben is így tegyenek saját és családjaik, valamint 
kis közösségünk érdekében! 

Néhány beruházásról szeretnék beszámolni
Láthatták az elmúlt hetekben, hogy felpörgött a piactéri 

épület felújítása és energetikai korszerűsítése beruházás. 
Most október 22-én 14 órakor ünnepélyes keretek között 
kerül hivatalosan átadásra az épület. Bízzunk abban, hogy 
őstermelőink és az ide látogató árusok komfortosabb körül-
mények között árulhatnak, és természetesen az újszilvási ve-
vők is kényelmesebben vásárolhatnak. Akadálymentesítésre 
került az épület alsó szintje, megnyitásra került a nyilvános 
wc, amit bárki használhat térítésmentesen. A kulcsot a bolt 
pénztárában kell kérni és ott kell vissza is adni a használat 
után. Kérjük, hogy vigyázzanak és figyeljenek az épületre, 
annak berendezéseire, a nyilvános wc használatának idősza-
kában is. Az akadálymentesség következtében mozgáskor-
látozottak számára is jobban megközelíthető lett az épület 
és maga a szolgáltatás. Akadálymentes parkoló került kije-
lölésre. Az első részen a továbbiakban árusok nem tartóz-
kodhatnak, így biztosítunk elegendő parkolási lehetőséget a 
vásárlóknak a kijelölt parkolóhelyeken. Ehhez még létesítet-
tünk mintegy 280 m2 további parkolót a hátsó részen. Tehát 
amennyiben nem tudnak elől parkolni, akkor hátul ezt min-
denképpen meg tudják tenni. Elláttuk két kamerával az épü-
letet, amellyel az egyik, a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket 
veszi. Reméljük, a kamerák kihelyezése meghozza gyümöl-
csét és a településen a szigetek tisztasága megmarad. Mind-
annyiunk közös érdeke, hogy tisztább, szebb környezetben 
éljünk! Ezeknek a szigeteknek az állapota országosan sokkal 
rosszabb tendenciát mutat, sőt a térség önkormányzatainál 
is rosszabb a helyzet, mint nálunk, de mi azt a kicsi rosszat 
is igyekszünk kijavítani, és leszabályozni. Az átmenő forga-
lom számára is nehezebbé tesszük az illegális szemét letéte-
lét, hiszen jogkövetkezményei lesznek. Szabálysértési eljárást 
indítunk azok ellen, akik a gyűjtőszigeten nem csak üveget 
tesznek le és azt nem korrekt módon helyezik el. 

Másik nagyon nagyszabású, folyamatban lévő beruhá-
zásunk a gyümölcslé feldolgozó üzem, melyre a Belügymi-
nisztérium Gazdaságélénkítő Programjában, Pest megyében 
4 település nyert el kiegészítő támogatást, ezek közül mi 
vagyunk az egyik. Előző számban is jeleztük, hogy egy gyü-
mölcslé feldolgozó üzemet épít önkormányzatunk, komoly 
kapacitásút, minőségi szendvicspanel épület és minőségi 
gépsor tekintetében. Nagyon szépen halad a beruházás és 
már tanfolyam is zajlik e tekintetben. A képzésen résztvevő 
újszilvásiakból gyümölcsfeldolgozó munkatársak kerülhet-
nek majd ki.

A másik része ennek a Gazdaságélénkítő Projektnek, a 
mintegy 1000 m2 alapterületű, fűthető, öntözőtechnológiával 
ellátott fóliaház építése. Ebből az első 500 m2 vázszerkezete 
már áll, november 30-ra ez a projekt is elkészül. Onnantól 
kezdve, bármilyen jellegű termesztést meg tudunk valósítani 
a konyhánkra, a gyümölcslé feldolgozóba, annak érdekében, 
hogy minél egészségesebb nyersanyagokat tudjunk továbbra 
is előállítani. Emellett természetesen 100 %-os gyümölcslét 
fogunk készíteni a feldolgozóban, hogy minél egészségeseb-
bet tudjanak majd az étkezőink, gyermekeink, időseink és a 
település lakossága fogyasztani. 



1950

3

A következő, ami fontos beruházása a településnek a Tan- 
és Sportuszoda befejezése, beindítása, próbaüzeme, átadása. 
Arról tudok örömmel beszámolni, hogy mintegy 2 hét múl-
va a medencéket kezdjük megtölteni vízzel, tehát maga a 
terhelésmentes próbaüzem elindul. A vírusidőszak továbbra 
sem kedvez a beindításnak, hiszen mintegy egy hónapja köz-
pontilag megtiltották a gyermekek közösségi úszás oktatásá-
nak lehetőségét. A terhelésmentes próbaüzem ettől függet-
lenül beindul, a feltöltött medencékkel, és kicsiszolhatjuk az 
esetleges problémákat. Az ünnepélyes átadásról az MVLSZ 
elnöke dönt a vírushelyzettől függően, melyről tájékoztatjuk 
a Tisztelt Lakosságot. 

Testületünk döntött arról, hogy a 2020-as évre vonatko-
zóan iskolakezdési, óvodáztatási és gyermekvállalást ösz-
tönző egyszeri támogatást nyújt, minden újszilvási általá-
nos iskolás, óvodás, valamint 2020. évben született gyermek 
részére. Az óvodáztatási és iskolakezdési támogatás összege 
egyszeri 10.000.-Ft/gyermek, a gyermekvállalást ösztön-
ző támogatás összege pedig egyszeri 30.000.-Ft/gyermek, 
melyet az önkormányzat döntése alapján - pénzben, vagy 
természetben - kapnak meg az újszülött szülei. Ezzel is sze-
rettünk volna könnyíteni a szülők életén, ösztönözni őket a 
gyermekvállalásra, hiszen mi nagyon örülünk minden új-
szilvási gyermeknek. Egyelőre ez a döntés erre az esztendőre 
szól, de Képviselő-testületünk bízik abban, hogy a következő 
év is ad megfelelő keretet erre a támogatási formára. Tele-
pülésünk 2020 októberében csatlakozott a Három Királyfi 
Három Királylány Mozgalomhoz, melynek jelképes zászla-
ji az orvosi rendelő előtt lengenek. Önkormányzatunk ezen 
jelképekkel is szeretné köszönteni az újszülött gyermekek 
érkezését, és a gyermekáldás örömét. Közösségünk számára 
minden gyermek megszületése fontos, hisz ők jelentik szá-
munkra a jövőt!

Arról is be szeretnék számolni Önöknek, hogy új gépek, 
eszközök kerültek beszerzésre, támogatásból. Egy új ve-
tőgép, egy új bálázó gép, egy új szárzúzó gép, időközben egy 
új hűtős kis furgon jármű. A Belügyminisztérium jóvoltából 

sikerült ezeket elnyernünk, melyek önkormányzatunk jövő-
beni gazdaságépítését, gazdaságélénkítését szolgálják majd.

70. születésnapja ebben az esztendőben van települé-
sünknek. Megtörténtek az ünnepi szentmisék, mind a katoli-
kus templomban, mind a református templomban egyaránt. 
Én köszönöm az atyának és a lelkész úrnak az ebben való 
közreműködést, méltóképpen ünnepelhettük ezen területen 
is településünk születésnapját. Egy-egy kisfilm került levetí-
tésre a templomokban, melyet közvetlenül leadunk majd a 
közösségi oldalon. 

Ugyanakkor ebben az évben, azokat a rendezvényeinket, 
melyeket terveztünk, sajnos nem rendezhettünk meg a ví-
rusveszély, illetve maga a vírushelyzet miatt. Annyit biztosan 
tudunk mondani, hogy a 70. születésnapjára könyvet jelentet 
meg önkormányzatunk a településről, mely november végéig 
kiadásra kerül. Ennek részleteiről a későbbiekben tájékoz-
tatjuk Önöket. Mindamellett szándékunkban áll az adventi 
vásár megtartása, kültéren, megfelelő óvintézkedések és kö-
telező maszk viselése mellett. 

Jövőév második felére a szakemberek azt mondják, hogy 
védve leszünk, és lesz végre ellenszer. Azt ígérhetem Önök-
nek, hogy onnantól kezdve méltóképpen igyekszünk pótolni 
a rendezvényeket a település lakói számára. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
dr. Petrányi Csaba

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ 
FELHÍVÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021. ÉVI FORDULÓJÁRA
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Újszilvás 

Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszerhez. 

A döntés értelmében Újszilvás Község Önkormányzata az 
Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműköd-
ve, az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szoci-
álisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 
támogatására, ezennel pályázatot hirdet 2021. évre, 
• felsőoktatási hallgatók részére a 2020/2021 tanév 

második (tavaszi), és a 2021/2022 tanév első (őszi) 
félévére vonatkozóan („A” típusú pályázat), 

• felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára („B” típusú pályázat).
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű tá-

mogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként há-

rom forrás szolgál: 
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támo-

gatás. (Az önkormányzat a határidőn belül benyújtott 
formailag megfelelő pályázat elbírálása során a pályá-
zót egyedileg minimum 1000.-Ft/hó összegű támoga-
tásban részesíti, vagy a támogatási igényét elutasítja.)

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támoga-
tás, (A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel 
kiegészítheti a települési önkormányzati forrásból fe-
dezendő ösztöndíj összegét. 

 (az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
(3) Intézményi támogatás (Az Innovációs és Technoló-

giai Minisztérium által nyújtott támogatás
 intézményi ösztöndíjrész, mely megegyezik az önkor-

mányzati ösztöndíjrész támogatás mértékével, (de a 
2020. évi fordulóban max. 5.000.-Ft/fő/hó volt.)
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A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) 
Kormányrendelet 18. §. (2) bekezdése alapján kizárólag 
a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkezők részesülhetnek, mely tényt a pályázónak a 
lakcímkártyájával igazolnia kell. 

„A” TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat te-
rületén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alap-
képzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében 
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallga-
tók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.  
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók 
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intéz-
ményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj 
folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második 
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszony-
nyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást 
követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév második (ta-
vaszi) féléve, és a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve.

A pályázat kötelező mellékletei: 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallga-

tói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévé-
ről. 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumen-
tumok:
– A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban élők 

esetleges betegségére vonatkozóan orvosi igazolások, 
szakvélemények másolata, 

– Kollégiumi és albérleti elhelyezés esetén nyilatkozat 
a fizetendő díj havi összegéről,

– Költségtérítéses finanszírozási forma esetén nyilat-
kozat az 1 félévi költségtérítés összegéről. 

– A pályázóval egy háztartásban élők számáról, adatai-
ról nyilatkozat.

„B” TÍPUSÚ pályázatra azok az önkormányzat terü-
letén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 

középiskolások;
 illetve
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatá-

si intézménybe még felvételt nem nyert érettségizet-
tek;
és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási in-

tézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok 
részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021 évi felsőoktatási 
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben 
ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama: 3*10 hónap, azaz hat egymást 
követő tanulmányi félév: a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. 
tanév és a 2023/2024. tanév.

A pályázat kötelező mellékletei: 
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 

egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumen-

tumok:
– A pályázó, illetve a pályázóval egy háztartásban élők 

esetleges betegségére vonatkozóan orvosi igazolások, 
szakvélemények másolata.

– A pályázóval egy háztartásban élők számáról, adati-
ról nyilatkozat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat el-

látó szervek hivatásos és szerződéses állományú hall-
gatója,

– doktori (PhD) képzésben vesz részt,
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogvi-

szonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2020. november 05.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjról bővebb felvilágosítás kapható a   http://www.
emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internet címen, illetve a 
polgármesteri hivatalban.

Figyelem!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egy-

szeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:  
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők 
a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek 
be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat 
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új 
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően 
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott ön-
kormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot min-
den évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati 
adatok ellenőrzését, rögzítését követően, a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat pol-
gármesteri hivatalának titkárságán kell benyújtaniuk 
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvé-
nyes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köte-
les az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befoga-
dott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
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Önkormányzati hírek

Ebben az évben is lesz szociális célú tűzifa!
Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 

a Belügyminisztérium által meghirdetett „települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcso-
lódó támogatásra„

A pályázati kiírás értelmében 330 erdei m3 tűzifa beszer-
zésére pályázott önkormányzatunk. 

A Belügyminisztérium 2020. szeptember 17. napján kelt 
BMÖGF/46-42/2020 iktatószám alatti miniszteri döntésében 
217 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzéséhez biztosított 
4.133.850 Ft vissza nem térítendő támogatást. Önkormány-
zatunk a kiegészítő támogatás igénybevételéhez szükséges 
saját erőt 1.000 Ft/erdei m3 + áfa összegben biztosítja. 

A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályai-
ra vonatkozóan önkormányzatunk megalkotta a 8 /2020. 
(X.09.) számú rendeletét. 

A rendelet értelmében a szociálisan rászoruló lakás tulaj-
donosa vagy bérlője, a téli fűtéssel kapcsolatos kiadásainak 
viseléséhez 1 erdei m3 keménylombos tűzifa (szálban) tá-
mogatást kaphat. 

Az önkormányzat vizsgálja a szociális rászorultságot, illet-
ve a jövedelmi viszonyokat.

Szociális célú tűzifa adható annak a személynek vagy csa-
ládnak, akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg:

• egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 
%-át, (28.500.-Ft x 320 %, 2020-ban 91.200.-Ft), illetve

• kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, 
(28.500.-Ft x 230%, 2020-ban 65.550.-Ft)
A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez az, aki aktív ko-

rúak ellátásában, időskorúak járadékában részesül, vagy te-
lepülési támogatásra jogosult, vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevel, akinek családjában mozgáskorlá-
tozott él és ezt hiteles dokumentummal igazolja.

Kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a lakását tűzi-
fával fűti, továbbá vállalja az életvitelszerűen lakott lakás, 
ház, udvar, kert, kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán 
tartását, valamint a lakás vagy ház higiénikus állapotát.

A kérelmet formanyomtatványon a polgármesteri hi-
vatalban lehet benyújtani (4. iroda) 2020.november 1-től 
2021. január 31. napjáig, illetve a rendelkezésre álló szoci-
ális célú tűzifa készletének erejéig. 

A megállapított tűzifa kiszállításáról az önkormányzat 
gondoskodik. 

Kiss Pálné
jegyző

Felhívás
Tisztelt lakosság! Ahogy azt tapasztalhatták, Képvise-

lő-testületünk döntése alapján 2020. szeptember 10-től a 
szelektív hulladékgyűjtő szigeteken kizárólag csomago-
lási üveghulladék helyezhető el. Ennek ellenére, sajnála-
tos módon, még mindig van olyan eset, hogy más jellegű 
hulladék kerül az edényzetekbe, vagy éppen melléjük le-
rakva, rontva településünk esztétikai megjelenését.

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy már az összes 
szigetünk kamerával felszerelt, azok nyomonkövetése fo-
lyamatosan zajlik. Mindannyiunk közös érdeke, hogy tisz-
tább, szebb környezetben éljünk! Reméljük, hogy a kame-
rák kihelyezésével a szigeteket is tisztán tudjuk tartani és 
az átmenő forgalom számára is nehezebbé tesszük az ille-

gális szemét letételét, aminek jogkövetkezményei lesznek. 
Aki nem rendeltetésszerűen használja a hulladékgyűjtő 
szigeteket, szabálysértési eljárást indítunk ellene!

A szelektíven gyűjtött csomagolási műanyag, pet palack, 
karton és fém italosdoboz, valamint papír elszállítása tovább-
ra is a sárga, kék edényzetben, illetve sárga zsákban történik, 
házhoz menő rendszerben. Akinek még ezen felül is több-
lethulladéka keletkezik, az Önkormányzatunknál igényelhet 
sárga zsákot.

Emellett tájékoztatjuk Önöket, hogy ruháskonténereink 
(mind a három) a Hivatal hátsó kapujánál lettek elhelyezve. 
Kérjük, csakis jó állapotú ruhákat dobjanak a konténerekbe!

Köszönjük megértésüket!
Községi Önkormányzat

Mindenszentek és halottak napja
Most is meghosszabbított nyitva tartással várja a temető mindazokat, akik a halottak napi ünnepek 

közeledtével szeretnék leróni kegyeletüket elhunyt hozzátartozóik sírjánál.
A pontos nyitva tartási idő mindenszentek és halottak napja hetében a temető bejáratánál kifüggesztésre kerül.
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ÚJSZILVÁS – Házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje
A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:

2020.
október november december
5.; 19. 2.; 16.; 30. 14.; 28.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársa-
ink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomago-
lási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) 
adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott na-
pon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi 
korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsák-
ban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt 
edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga 
színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edény-
zetben is.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulla-
dékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve 

a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésük-
höz szükséges zsákok mennyiségét!

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:

2020.
október november december

12. 9. 7.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársa-

ink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, 
zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

Ügyfélszolgálat
DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

Tel.: 53/500-152, 53/500-153
E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Honlap: www.dtkh.hu

Óvodába indulok...
Az idei szeptember egy kicsit másként indult, mint 

ahogyan azt eddig megszokhattuk. Intézményünk a 
2020/2021. nevelési évben a járványügyi készenlét idején 
alkalmazandó Intézkedési terv alapján működik. Jelen 
Intézkedési terv, módosításig vagy visszavonásig marad 
érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alaku-
lásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül 

sor. A terv a Fenntartó támogatásával készült. Az óvoda 
épületébe a szülők nem léphetnek be. A gyerekek átadása 
reggel, a bejárati ajtóban szájmaszkban történik, majd a 
testhőmérséklet ellenőrzésével folytatódik. A reggeli érke-
zésnél idősávokat alakítottunk ki. 
• Katica csoportos gyerekek érkezése: 7:00-7:15-ig 
• Méhecske csoportos gyerekek érkezése: 7:15-7:30-ig 
• Pillangó csoportos gyerekek érkezése: 7:30-7:45-ig
• Süni csoportos gyerekek érkezése: 7:45-8:00-ig

Közéleti hírek

FŰSZERPAPRIKA  
VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az 
Önkormányzat által termelt, kiváló minőségű, édes 

fűszerpaprika őrleményből a Lakosságnak is lehetősége 
van a vásárlásra a Polgármesteri Hivatalban.

FŰSZERPAPRIKA ÁRAK:
1 kg   3000 Ft 0,5 kg   1600 Ft 0,25 kg   800 Ft
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A folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermekeket leg-
később 8:30-ig kötelesek behozni a szülők az óvodába! 
8:30 óra után megkezdjük a délelőtti fertőtlenítést. Ebéd 
után, és a délután hazajáró gyermekeket a szülők szintén a 
bejárati ajtónál vehetik át szájmaszkban. 

A gyerekek esetében a szappanos kézmosás KÖTELE-
ZŐ, mielőtt belépnek a csoportszobába.

A gyermekek textiltörölközője hetente van kimosva, 
fertőtlenítve.

A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, 
részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájé-
koztatást kapnak. A gyermekeknek meg kell tanítani az 
úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő haszná-
lata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő 
szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kéz-
fertőtlenítés, melyhez kérjük a szülők együttműködését. 
A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az 
óvodába, kivétel 1 db alvós plüss, melyet lehetőleg a gyer-
mek hét elején behoz, és hétvégén visz haza. A következő 
héten kimosva, fertőtlenítve hozhatják újra a gyerme-
kek. Az ágyneműt, pizsamát, két hetente kell hazavin-
ni, és kimosva, fertőtlenítve visszahozni. A köhögéssel, 
tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inakti-
válása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisz-
taságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (csoport-
szobákban, a folyosókon és egyéb helységekben) elvégzésére. 
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk 
arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a 
padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, 
villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók 
csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mos-
ható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre 
kerüljenek.

A közös helyiségekben (folyosó, mosdó) igyekszünk el-
kerülni a csoportok keveredését. Az ebédlőben az étkezést 
úgy szervezzük meg, hogy a csoportokat térben elkülönít-
jük egymástól.

Teendők beteg személy esetén: Amennyiben egy gyer-
meknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 
tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal 
értesítjük a háziorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint 
dönt a további teendőkről. 

Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése 
szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:

• láz
• köhögés
• nehézlégzés
• hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara 

vagy hiánya
• kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre 

van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, 
fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gon-
doskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy fel-
tétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/

házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak 
alapján járjanak el. Az ő kompetenciája a betegség meg-
állapítása, a jelzés kötelességünk, nemcsak a COVID-19 
fertőzés esetében.

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, 
fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egész-
ségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi 
gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 
fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben 
fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által ki-
adott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a be-
teggel kapcsolatos teendőket.

A gyermek az óvodába, kizárólag orvosi igazolással 
térhet vissza, minden más betegségből is. Az intéz-
ményt csak egészséges gyermekek látogathatják. Kérem 
a kedves Szülőket, hogy továbbra is legyenek együttműkö-
dőek, hiszen minden intézkedés az Önök, és a gyermekek 
érdekében történik. Tegyenek meg Önök is mindent, hogy 
egészségüket megőrizzük. Beszélgessenek, meséljenek, sé-
táljanak, játszanak a gyerekekkel együtt a szabad levegőn, 
mozogjanak sokat, figyeljenek a vitaminokra, az egész-
séges táplálkozásra. Törekedjenek a mentális egészségre 
is – sok öröm és nevetés – hiszen ezek mind ellenállóbbá 
tesznek a vírussal szemben. Mi is igyekszünk a gyerekek 
óvodai életét a járványhelyzetben is színesebbé tartalma-
sabbá tenni. Sok időt töltünk a szabadban, igyekszünk 
minél több tevékenységet az udvaron tartani – mozgás, 
ének-zene, külső világ tevékeny megismerése. Kérem, a 
Kedves Szülőket figyeljenek az időjárásnak megfelelő öl-
tözetre (pld. gumicsizma, kinti nadrág stb).

Az év végéig betervezett programok zárt körben, de 
megvalósulnak. A szüreti mulatságra, a Márton-napi ha-
gyományokhoz kapcsolódó játékainkra, az Egészséghétre, 
az Adventi időszakra, a Mikulásra, a Karácsonyi ünnep-
ségre az elmúlt évekhez hasonlóan készülünk, hogy a gyer-
mekeink mindennapjai minél tartalmasabban teljenek.

Köszönöm a Szülőknek az új szabályokhoz, változá-
sokhoz való alkalmazkodást, hiszen az Önök együttmű-
ködése nélkül nem tudtuk volna ilyen zökkenőmentesen 
indítani ezt a nevelési évet. 

Tóthné Morcsányi Krisztina
óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

mb. intézményvezető
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Iskolai SZMK hírek
Kedves Olvasók!

Új tanév kezdődött az iskolában. Sajnálatos módon 
nem a megszokott rendben, de folytatódik a tanítás. A 
Szülői Szervezet 9 pad elkészítését vállalta, melyet a gye-
rekek már használatba is vehettek.

Köszönetet szeretnék mondani,
• Meleg Sándornak a farönkök biztosításáért, 
• Nyíri Sándornak a gépek használatáért, amivel méret-

re darabolhattuk a rönköket,
• Szabó Imrének és fiainak, akik elkészítették a padokat,
• valamint férjemnek, Ladányi Istvánnak, aki lefestette 

őket és az iskolába szállította.
Ladányiné Karai Erika

Szülői Szervezet elnöke

HÁZIORVOSI HÍREK
Kedves Pácienseink, engedjék meg, hogy néhány fontos 

hírt, tudnivalót megosszak a háziorvosi rendelő tájáról.
Természetesen a COVID helyzet jelentősen meghatá-

rozza az életünket. E sorok írásakor nincs a faluban meg-
erősített pozitív eset. A terjedés megelőzése, lassítása érde-
kében a következőket kell betartanunk:
• Kormányrendelet alapján lázas beteg nem jöhet be a 

rendelőbe, kérem, aki lázas, telefonon jelentkezzen és 
alapos kikérdezés után eldöntjük, hogy mi a további te-
endő. 

• Orvosi vizsgálatra óránként négy beteget lehet fogad-
ni előjegyzés alapján (szintén kormányrendelet). Nyá-
ron az ezzel kapcsolatos fegyelem eléggé fellazult, és az 
utóbbi időben csoportosulások alakultak ki a rendelő-
ben. Más településeken a váró ajtaja zárva van, és tény-
leg csak az előjegyzett betegeket engedik be. Nálunk ez 
a gyógyszertár és a fogászat miatt nem kivitelezhető, és 
nem is hagyunk senkit ellátás nélkül. Azonban szeret-
ném kérni, hogy kérjenek előjegyzést, hogy ne legyenek 
sokan a váróteremben. A hideg közeledtével a külső 
ajtó előtt sem szeretnénk várakoztatni Önöket. 

• A családtagokat kérem, hogy az időseket támogassák. 
Bár most nem esik annyi szó róluk, mint tavasszal, és 
nincs idősáv sem a számukra, a felesleges mászkálás ve-
szélynek teszi ki őket. 

• Nátha, köhécselés miatt óvodából-iskolából kitiltott 
gyermeket nem kötelező behozni vizsgálatra. A meg-
fázásos panaszokat elláthatja a szülő otthon, elég, ha 
jelzik nekünk üzenetben vagy e-mailen, hogy aznaptól 
nem ment a gyermek. Gyógyulás után viszont csak iga-
zolással veszi vissza az intézmény a gyermekeket, emi-
att muszáj bejönni. 

• Továbbra is van lehetőség a receptek felírását e-mailben 
kérni. Elektronikus receptet bármely gyógyszertárban 
a beteg TAJ kártyájával és a kiváltó személy személyi 
igazolványának felmutatásával ki lehet váltani.

• A telefonjaink folyamatosan égnek. Nem egyszer úgy 
kell telefonon tanácsot adni, hogy közben bent van a be-
teg, aki vizsgálatra vagy a problémájának megoldására 
vár. Ez nagyon kellemetlen számomra és a betegek szá-
mára is, valamint személyiségi jogi kérdéseket is felvet, 
tekintve hogy a bent ülő végighallgatja a beszélgetést. 
Az a javaslatom, hogy ha nem sürgős a kérdés, jelezzék 
e-mailben vagy Katinak telefonon, hogy visszahívást 
kérnek, és a rendelés végén odafigyelve, leleteiket, előz-
ményeket pontosan átnézve visszahívom Önöket.

A napi gyógyító munka mellett két nagy programban 
vagyunk benne, és hamarosan egy harmadik is indul. Az 
országos vastagbélrák-szűrés kapcsán eddig százan kaptak 
meghívó levelet, hogy átvegyék az ingyenes csomagjukat. 
A csomagban két kis kémcső van, melyek a széklet vér-
tartalmának kimutatásához szükségesek. A vastagbélrák 
(vagy jó esetben polip) sok esetben úgy ad magáról hírt, 
hogy vér szivárog belőle. Ezzel a vizsgálattal időben, még 
panaszok jelentkezése előtt ki lehet szűrni a gyanús esete-
ket. Ha nincs már meg a behívó levél, nem baj, a csomagot 
névsor alapján ki tudjuk adni. További meghívók is fognak 
érkezni, így aki az első körből kimaradt, még sorra kerül.

A másik nagy szűrőprogram a Három generációval az 
egészségért program, melyről az előző lapszámban már 
olvashattak. Mindenkit a neme, korosztálya és esetleges 
alapbetegségei alapján bevonunk, amibe csak lehetséges. 
Kérjük Önöket, hogy éljenek a lehetőséggel! 

Dr. Ipolyi-Topál Gitta



1950

9

A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvási Területi Irodájának tájékoztatója

Tisztelt Újszilvási lakosok!
Ezúton szeretném megköszönni azt a nagyszámú, szép állapotú gyermek- és felnőtt ruhaadományt, amit 

Családsegítő Szolgálatunkhoz eljuttattak. Továbbra is szívesen fogadjuk nagylelkű felajánlásaikat, legyen az 
ruhanemű, használt, de jó állapotú játék, háztartási kisgép, mesekönyv, vagy bármi egyéb, amit a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat eljuttathat a nehéz helyzetben lévő újszilvásiaknak.

A jelenlegi helyzetben különösen fontos az egymásra való odafigyelés és összetartás. Szociális, életvezetési, 
mentálhigiénés problémákkal, ügyintézéssel kapcsolatos nehézségek esetén, krízishelyzetben forduljanak bi-
zalommal Szolgálatunkhoz!

Kiss Edina
Családsegítő

„Mindig marad valami szép, a természet, a napsugár, a gondolat szabadsága, amikért élni érdemes.  
Erre kell felfigyelni, akkor újra magunkra és Istenre találunk, és meglesz a lelki nyugalmunk.  

És aki maga boldog, az másokat is boldogít. Akiben bátorság van és önbizalom, az nem pusztul el a bajban.”
Anne Frank

Államalapító ünnepségünk 
2020. augusztus 19-én megrendeztük Államalapítás 

és Szent István napi ünnepségünk az újszilvási Faluház-
ban.

A felcsendülő Himnusz dallamai után Földi László 
országgyűlési képviselő mondott beszédet, melyet Bai 
Sára ünnepi verse, majd a Rozmaring Nyugdíjas Klub 
énekei követtek.

Újszilvás Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete még 2010-ben kitüntető díjak létesítéséről 
döntött, hogy méltó módon megörökítse, megkülön-
böztetetten elismerje azon személyek, közösségek te-
vékenységét, melyek hozzájárultak a település fejlődé-
séhez. A kitüntető díjak átadására hagyományosan az 
augusztus 20-i ünnepségen kerül sor. 

Ez alkalomból, a településért végzett több éves 
munkájáért „Újszilvás Községért” kitüntetést ado-
mányozott a Képviselő-testület Fülöp Lászlóné ré-
szére.

Fülöp Lászlóné, Tercsike 25 éven át, egészen pon-
tosan 1994-től 2019-ig oszlopos tagja volt az újszilvási 
Képviselő-testületnek. 2013-tól 6 évig az alpolgármes-
teri tisztség is őt illette. Képviselői munkáját mindvégig 
hivatástudatként végezte, becsülettel, aktívan részt vett 
az üléseken, nem volt olyan felkérés, feladat, melyet ne 
teljesített volna. A hazai és a külföldi rendezvényeken 
méltón képviselte községünket. Ha kellett zsűrizett, de 
ha úgy adta a helyzet, volt, hogy ő állt a bogrács mellé 
és bizonyította főzni tudását. Munkájánál fogva szoros 
kapcsolata alakult ki a lakossággal, ezáltal a helyi em-
berek problémáit, észrevételeit mindig közvetítette a 
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testület felé. A falu iránti elkötelezettségét mi sem bi-
zonyítja, hogy a karácsonyi csomagosztást és a Tiszta 
Udvar Rendes Ház zsűrizését képviselői mandátuma 
lejárta után is lelkesen, szívből végzi. 

Az oktatás területén végzett kiemelkedő teljesítmé-
nyéért „Újszilvás Község Oktatásáért” kitüntető díjat 
adományozott a testület Szelepcsényi Lászlónak.

Szelepcsényi László tanári oklevelét az Egri Tanár-
képző Főiskolán, magyar-történelem szakon szerezte, 
majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán pedagógia 
szakos előadói diplomát szerzett. 1963. szeptember 
1-én, Újszilváson kezdett tanítani. Szaktárgyai mellett 
dolgozott összevont alsó tagozatban, esti iskolában, to-
vábbképző iskolában is. Két évig a község művelődési 
otthonát is vezette. 1983. és 1987. között a Jegesi Általá-
nos Iskola igazgatói feladatait látta el. Ezután közműve-
lődési feladatokat látott el Szolnokon, a Repülőműszaki 
Főiskolán, ahol pedagógiai ismereteit is kamatoztatta 
az oktatás terén. 1998-ban ismét Újszilváson tanított az 
ÁMK Széchenyi István Általános Iskolában. Oktató-ne-
velő munkáját itt végezte 2004-es nyugdíjba vonulásáig. 
Újszilváson végzett több, mint 30 éves oktató-nevelő és 
közművelődési, odaadó és lelkiismeretes munkáját kö-
szönte meg Önkormányzatunk ennek a kitüntető cím-
nek az adományozásával. 

A sportért végzett odaadó munkája elismeréséül 
„Újszilvás Község Sportjáért” kitüntető díjat adomá-
nyozott a Képviselő-testület Bató Miklósné és Bató 
Miklós részére.

Miklós bácsi labdarúgás iránti szeretete már fiatal-
korában kialakult, oszlopos tagja volt az akkori labda-
rúgó csapatnak. Később, a 70-es években, mint edző 
tevékenykedett az ifjúsági csapatok körében. A sport 
iránti lelkesedést, felesége, Terike néni is követte, bát-
ran elmondhatjuk, hogy második otthonukként tekin-
tettek a sportpályára. A 2011-ben alakuló Újszilvás KSE 
vezetőségében is szerepet vállaltak, mely tisztségeket, a 
mai napig betöltik. Az újszilvási labdarúgókat (legyen 
az utánpótlás vagy felnőtt korú) gyermekeikként szeret-
ték, volt rá példa, hogy saját költségen vásároltak nekik 
sporteszközöket. A hazai meccseken mindig szívvel-lé-
lekkel főztek, sütöttek a sportolóknak, de idegenben 
sem hagyták ellátás nélkül a focistákat, egy kis pogácsa, 
sütemény, üdítő, szüntelen lapult a tarsolyukban, Mik-
lós bácsi legendás házi párlatai mellett. Erejükhöz mér-
ten, önzetlenül, teljes szívből Újszilvás sportját támo-
gatták és reméljük, hogy még sokáig köztünk maradva 
szurkolnak a hazai csapatnak.

Az egészségügy területén elért kiemelkedő teljesít-
ményéért „Újszilvás Község Egészségügyéért” kitün-
tető díjat adományozott a testület Zsadonné Falusi 
Katalinnak.

Zsadonné Katika évtizedek óta az újszilvási házior-
vosi rendelő munkatársa. Több háziorvos tevékenységét 
támogatta már az idők folyamán szakmai felkészültsé-
gével, asszisztensként. Kompetenciájának, hivatástuda-
tának és emberi magatartásának köszönhetően mind 
kollégáival, mind pedig a betegekkel szoros, jó kapcso-
latot ápol. Az ajtaja mindig nyitva áll, a munkaidő le-
telte után is a betegeket, a falut szolgálja. Házhoz megy 
kötözni, injekciót beadni, vagy éppen gyógyszereket 
kivinni. Megbecsült, köztiszteletben álló egészségügyi 
dolgozó, aki önzetlenül segíti a betegek gyógyulását. 
Mindennapos erőfeszítéseit, kimagasló színvonalon, és 
odaadással végzett szakmai tevékenységét hálálta meg 
Önkormányzatunk, ezen kitüntető díj átadásával.

A köz szolgálatában végzett kiemelkedő teljesít-
ményéért „Újszilvás Község Közszolgálatáért” kitün-
tető díjat adományozott a Képviselő-testület Farkas 
Lászlóné részére.

Farkas Lászlóné Marika hivatali pályafutása 1998-
ban kezdődött családsegítős munkatársként, 2001-
től pedig már köztisztviselőként látta el a feladatokat, 
egészen nyugdíjazásáig. Munkáját végig a pontosság, a 
precizitás és a felelősség jellemezte. Voltak szép és há-
lás feladatkörök, de bizony voltak kevésbé hálásak is. 
Mindemellett az egyik legszebb közszolgálati felada-
tot láthatta el, mint anyakönyvvezető. Nem volt olyan 
család Újszilváson, akivel ne került volna kapcsolatba a 
Hivatalban töltött évei során. Részese volt a helyiek leg-
fontosabb eseményeinek, örömeinek, bánatainak. Mint 
népességnyilvántartó, szinte minden háznak ismerte a 
lakóit. Az ügyfelek ismerősként jöttek be Marika néni-
hez. Köszönjük Marikának, hogy a szakmát gyarapítot-
ta, hogy a közszolgálati pálya hírnevét növelte. Isme-
reteivel, emberségével gazdagította a körülötte lévőket.

Ezúton is szívből gratulálunk a kitüntetetteknek!
Augusztus 20-a alkalmával szokta Önkormányza-

tunk ünnepélyesen kihirdetni a Tiszta Udvar Rendes 
Ház program díjazottjait. 
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KÉZIMUNKA 
SZAKKÖR

Már több éve működik a kézimunka szakkör 
az újszilvási Faluházban. 

A lelkes kis csapat 

keddenként 17 órától,  
ameddig kedve tartja, vidám hangulatban 

köt, horgol, varr, kreatívkodik. 

A szakkör tagjai továbbra is várják 
azokat a kicsiket, nagyokat, lányokat, 

asszonyokat, akik szeretnék megismertetni 
és akik szeretnének megismerkedni a 

kézimunka tudományával és ezáltal szebbé, 
tartalmasabbá tenni a téli estéket.

A szakkör teljesen ingyenes!

A szakkör iránt érdeklődni lehet:  

Újszászi Rozália  
06 30/ 467-3941

A zsűri tagjai 2020-ban is, 5 Tiszta Udvar Rendes 
Ház címet ítéltek oda, melyet a következő lakosok 
érdemeltek ki:
• Földváriné Horváth Mária és Földvári Áron

• Homonnai Ferencné

• Lévai Ágnes és Korbély Miklós

• Michel Anett és Michel Tibor

• Meijerinkné Bolyhos Irén és Fedde Meijerink 

Köszönjük a díjazottaknak, házukba, kertjükbe, 
az előttük lévő közterületekbe fektetett áldozatos 
munkájukat, fáradozásaikat. Még egyszer gratulá-
lunk Nekik!

Ünnepségünk az új kenyér felszentelése és meg-
szegése után, a Kerekerdő Óvoda udvarán folytató-
dott, ahol átadásra kerültek az új játszótéri elemek.

Községi Önkormányzat
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TÁJÉKOZÓDJON PÉNZÜGYI LEHETŐSÉGEIRŐL
Mindenkinek vannak tervei és álmai, amiket szeretne megvalósítani. A banki sorban állás sok időt 

vesz igénybe, nincs megfelelő idő a teljes körű tájékoztatásra.

Kíváncsi, hogyan intézik mások kényelmesen? Vannak megválaszolatlan kérdései?

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖNNEK IS!
Falusi CSOK

Tudta? 
nem csak vásárlásra vehető 

fel?
a meglévő ingatlan felújítására, 
korszerűsítésére is felvehető, 
és ebben az esetben is lehet 

állami támogatott 3 %-os 
hitelt kapcsolni hozzá?

korábban igénybevett CSOK 
mellett is igényelhető a falusi 

CSOK is?

Babaváró hitel
Tudta?

szabad felhasználású 
kamatmentes hitel

maximum 10 millió forint 
igényelhető?

Lakás célú hitelek
Tudta?

ingatlan vásárláshoz 
kapcsolódó jelzáloghitele 
csökkenthető a második, 
vagy harmadik gyermek 

érkezésekor?
Mindennapokhoz szükséges 

pénzügyi megoldások.

Soron kívüli ügyfélkiszolgálással, és díjmentes, teljes körű banki ügyintézéssel állok rendelkezésé-
re minden kedves meglévő, és leendő Ügyfelemnek.

Nagyné Hőgye Csilla 06 70 393 4941

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy megnyílt  

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ IRODÁNK
Tápiószelén a Széchenyi út 22. szám alatt. (Goods Market mellett)

NYITVA TARTÁS:
Hétfő  8.00-17.00
Kedd  8.00-16.00

Szerda  zárva
Csütörtök  8.00-16.00

Péntek  8.00-12.00

IRODÁNKBAN AZ ÖSSZES BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSÁT EGY HELYEN MEGTALÁLJA!
Díjmentes szolgáltatásaink:

• Kárbejelentés, kárügyintézés 
• GFB évfordulós váltás kedvező díjjal
• Biztosítási tanácsadás
• Zöldkártya igénylés
• Lakásbiztosítás felülvizsgálat
• Biztosításkötés

• Gépjármű kötelező felelősség biztosítás, Casco, 
Lakásbiztosítás, Utasbiztosítás, Élet- egészség és 
balesetbiztosítás, Nyugdíjbiztosítás, Temetkezési 
biztosítás, Vállalkozói vagyonbiztosítás, Vállalkozói 
felelősségbiztosítás, Mezőgazdasági biztosítás . 

Rendelkezésre állunk családoknak, hivataloknak, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, gazdáknak 
teljes körű biztosítási szolgáltatásainkkal. 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

Telefonos információ: 06 30 7171 503        Online biztosításkötés: www.inti.hu

Kárbejelentéseikkel, biztosításkötési igényeikkel forduljanak hozzánk bizalommal! GFB évforduló 
előtt keressenek bennünket! Minden biztosító ügyfelét kiszolgáljuk!
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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.  

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: 12:00 - 16:00 
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 Horváthné Lévai Nikoletta

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:  

Hétfő: 09.00 – 16.00 
Kedd: 13.00 – 16.00 

Szerda: 09.00 – 16.00 
Csütörtök: 09.00 – 16.00 

Péntek: 09.00 – 12.00

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.

Nemzeti Közművek
Call center:

06-20-474-9999
06-30-474-9999
06-70-474-9999
06-1-474-9999

Áramhálózat hibabejelentés:
06-62-565-881

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


