


24 év… 100 lapszám
Egy kis újságtörténet…

Különleges mérföldkőhöz érkezett Újszilvási Króniká-
sunk, a 24 éve folyamatosan megjelenő helyi újság 100. lap-
számát veheti most kezébe a kedves olvasó.

Újszilvási Híradó néven már volt előtte is helyi folyóirat, 
melynek első száma 1985-ben látott napvilágot 200 példány-
ban, és adott szélesebb körben tájékoztatást a falu életéről. 
Témakörei hasonlóak voltak a mostanihoz: tanácsi hírek, is-
kolai, óvodai, egészségügyi, kulturális tájékoztatások.

 Fekete Bálintné tanácselnök 
ezekkel a szavakkal köszöntötte 
a lakosságot a lap első oldalán: 

„A községi híradó szerkesz-
tését azért tartottuk fontosnak, 
hogy legyen lehetőségünk szé-
lesebb körben értékelni eredmé-
nyeinket, beszámolni a minden-
napos gondjainkról számolva a 
lakosság megértésével.”

Királyné Dudás Magdolna, 
akkori könyvtáros így emlékezik 
vissza készítésére:

 „A Krónikás elődje az „Új-
szilvási Híradó” néhány oldal-
ból állt. Akkor még mechanikus 
írógépem volt, ezen segítettem 
be a legépelésbe – ez testhez álló 
feladat volt, mert érettségiztem 
gyors és gépírásból. A sokszoro-
sítása stencil eljárással a Közsé-
gi Tanácsnál történt.”

Egészen 1990-ig minden 
negyedévben kaphatták kézbe a 
lakosok a Híradót, ami 16 lap-
számot élt meg. A rendszerváltás 

után új korszak következett, 1991. márciusában már új „kön-
tösben” jelent meg a helyi újság, ami az Újszilvási Krónikás 
nevet kapta. Természete-
sen fekete-fehér színben, 
viszont már 1000 pél-
dányban.

„Közvetlenül a rend-
szerváltás után indult el, 
a Híradó egy kicsit bőví-
tett változata az Újszilvá-
si Krónikás. Ekkor sláger 
volt mindenhol a helyi új-
ság. A környező falukban 
is sorra indították őket. 
Az nem volt kérdés, hogy 
legyen-e, csak az, hogy 
milyen névvel.

Az első számoknál az anyaggyűjtést – Fehér Tibor polgár-
mester úr irányításával – Bányászné (az akkori zongora ta-
nárnő) és én végeztük. A begyűjtött anyagot a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán (eleinte Nagyné Magdika, távozása után 
Bozóki Ági) gépelte le.
A legépelt anyag összeollózása (szerkesztése) rám várt, amit 
szívvel-lélekkel csináltam, mert a kreatív dolgokat mindig is 
nagyon szerettem, s itt csak a jó ízlés volt a felső határ.
Ma már megmosolyognánk a technikát, ahogy készült a lap. 
Méretre vágott szövegek, innen-onnan elcsípett szép betűs 
odaillő címek és cirádák. Lefénymásolni! Javítani! Újra má-
solni…, így kb. 6 db A/3-as oldalt. 
Primitív, de érdekes volt és ebből a kívülálló semmit sem 

tudott, csak a végeredményét látta - egy szerintem – precíz 
formát és erről készítettem a Hivatalban (persze segítség-
gel) kb. 1000 db fénymásolatot, lévén kb. ennyi háztartás a 
faluban, s hogy mindenhova eljusson a lap, természetesen 
ingyenesen, többnyire a közhasznú dolgozók terjesztésével. A 
megjelenések időpontja a nemzeti ünnepeink alkalmára volt 
időzítve. Adta magát, hogy a Hivatalban történt dolgok, vagy 
várható szabályok, intézkedések, tervek körvonalazódjanak. 
Fontos volt a tájékoztatás az iskolai, óvodai eredményekről 
várható eseményekről. Őket követték a Faluháza házon be-
lüli tanfolyamai, rendezvényei, illetve községi szintű meg-
nyilvánulásai-, mint közreműködés a Majális, Gyermeknap 
megrendezésében.

Megjelentek a Taka-
rékszövetkezet, a Pos-
ta stb.… közérdekű 
dolgai. Falunk költője 
Dudás Sándor rend-
szeresen jelentkezet, 
de találkoztunk Zakar 
Sanyi bácsi és Hor-
gosné Ilona néni írá-
saival is. Ezek mellé 
vált lehetővé az ingye-
nes hirdetési lehetőség 
a különböző elárusító 
helyek és magánsze-
mélyek részére is.

Ezek voltak úgymond az állandó rovatok, és ehhez jött a min-
denkori aktuális közölnivaló. 
Ezek kialakulása után már elég hamar egyedül indultam a 
cikkek begyűjtésére, a hirdetések begyűjtésénél pedig igen-
igen sistergett a telefon. Lassan nekem is lett számítógépem, 
ekkor már a szerkesztés is egyszerűbb lett. Néhány szám után 
újabb változás, fejlődés: a lap már nyomdában készült.”

Királyné Dudás Magdolna

Belelapozva az első kiadványokba igazi nosztalgia han-
gulatba kerülhet az olvasó. (A Könyvtárban a mai napig van 
lehetőség a régi számok olvasására!) Telefonbekötés, gáz-
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fűtés bevezetése és megannyi dologról szóló hír, ami nélkül 
ma már sokan elképzelni sem tudnánk az életünket. Azért, 
hogy olvasóink is felidézhessék (a fiatalabbak pedig megis-
merhessék) a régi újságok hangulatát, a 100. számba egy pár 
„nosztalgia oldalt” is megtalálhatnak. 
/Egy kis kitekintés:

A régi Krónikásokban 
rengeteg történet, történel-
mi áttekintés található a 
településről, annak életéről 
és lakóiról. Ezek az újab-
bakból kicsit hiányoznak, 
legfőképp az igen kevés 
„mesélő” miatt, akik el-
mondanák vagy papírra 
vetnék gondolataikat. Mi 
szeretnénk ezt a rovatot új-
ból visszahozni és az újság hasábjain látni, tovább bővítve 
ezzel Újszilvás írásos és képi történelmi forrásait. Kedves 
Olvasó, ha bármiféle emlékkel, anyaggal rendelkezel és szí-
vesen megosztanád, ne habozz megkeresni minket!/

Visszakanyarodva a 90-es évekhez, a kiadványszámok 
növekedésével az idő is gyorsan telt, Királyné Dudás Mag-
dolna 1999. május 31-ig volt lelkes szerkesztője az újságnak, 
ezután Bató Miklósné Bakos Anita vette át a stafétát és majd 
12 éven át gyűjtötte a közölni valókat.  
„Amíg felkészültem lélekben, és elmében soraim megírásá-
ra, gondolataimban kis időutazáson vettem részt: Ez az új-
ság jelenti településünk múltját, jelenét, jövőjét, hisz mindig 
olyan tartalommal próbáltuk feltölteni, ami időszerű, valós, 
aktuális tényeket, lényeges eseményeket dolgozz fel és tájé-
koztat mindannyiónkat teljes körűen és első kézből, ugyan-
akkor szórakoztat is. Mennyi minden történt az újsággal és 
településünkkel az első megjelenés óta, milyen nagyfokú fej-
lődés ment azóta végbe, de hát ez az élet rendje.
A kedves olvasó egy igen impozáns, igényesen elkészített vég-
terméket kap minden jelentős ünnep alkalmával a kapujába, 
ingyenesen. Végiggondolva egy igen jelentős munka eredmé-
nye ez. De ne rohanjunk ennyire előre: előtte egy kis újság 
történelem. Mikor személyem kezdte az újságot szerkeszteni 
lényegében ugyanazt folytattam, mint Magdika, nagyon jó 
példaként szolgált pontos, precíz munkája. Igyekeztem is a 
jó hagyományokat folytatni, de hát a technika fejlődése és 
az igények, sokban közrejátszottak az újság megjelenésével 
kapcsolatosan. Munkánkat megkönnyítve és hogy olvasha-
tó újság formátumú terméket kapjunk, idővel a nyers újság 
anyag szerkesztésének műveletét és kinyomtatását, sokszoro-
sítását átadtuk a tápiógyörgyei Patkós Stúdiónak, későbbiek-
ben helyi szinten Bertók Misi vette át ezt a feladatot. Közben 
volt egy olyan időszak is, mikor a sokszorosítást itt az Önkor-
mányzat fénymásolóján végeztük, és mi szerkesztők hordtuk 
ki, hogy időben kézhez kapja az olvasó. Igen, többes szám-
ban beszélek, hogy szerkesztők, hisz nem egy személyben ké-
szítettem az újságot, hisz ebben közreműködött a polgármes-
ter, a jegyző, a különféle előadói irodák, iskola, óvoda, szülői 
szervezetek, sportvezetők, helyi művészek, egészségügyi dol-
gozók és az élet. Polgármester Úr irányvonalat adott, mit 
szeretne látni az újságban, én összegyűjtöttem, majd legépel-
tem a számítógépbe az anyagot, fényképeztem, kimentem ri-

portot készíteni, buszmenetrendet leírni és még sorolhatnám, 
hogy minél érdekesebb legyen egy–egy megjelenés, majd 
végezetül sok-sok egyeztetés és megbeszélés után, eleinte 
adathordozókon, majd később interneten továbbítottam az 
anyagot a nyomdai előkészítésre. Szerkezetileg nemigen vál-
tozott az évek alatt, a vezércikk Polgármester Úr írása, ezt 

követi a jegyzői tájékoztató, 
majd a közérdekű események, 
könnyedebb témák.  
 Emlékszem, hogy mikor meg-
érkezett az újság a nyomdá-
ból, mindig gyermeki kíván-
csisággal vettük kezünkbe a 
példányokat, és lapoztuk fel, 
nézegettük, olvastuk, pedig 
hát mi készítettük. Remélem 
ezzel Ön is így van Kedves 
Olvasó! Olyan jó érzés fog 
el, amikor most már kézbesí-

tőként, egy-egy újszilvási lakoshoz bemegyek és a Krónikás 
falinaptárját látom kitűzve a konyhában, vagy látom, hogy 
mielőbb igyekeznek a kapuból bevinni olvasni, netán beszél-
nek róla, hogy mit olvastak benne. Ilyenkor érzem azt, hogy 
érdemes elkészíteni ezt az újságot, és ennek egy kicsit én is 
a részese lehettem, még sok- sok kitartást, örömteli munkát, 
megjelentetést, megjelenést kívánok.”

Batóné, Anita

2011. októberében, mikor Újszilvásra kerültem a közmű-
velődési feladatok mellett, az újsággal kapcsolatos teendők 
is engem vártak. Szerencsémre a kollégákra minden esetben 
számíthattam (és számíthatok a mai napig, nem csak „újság-
ügyben”), utat mutattak, tanácsot adtak és segítettek a meg-
valósításban. 
Aztán a sors úgy adta, hogy a nyomdai előkészítésbe is bele-
kóstolhattam és ez már a 12. lapszám, amit Czakó Gergellyel 
készítünk, a sokszorosítást pedig a ceglédi Apáti Nyomda 
végzi. Immár 4 éve, hogy Újszilvás az életem része és ebben 
a Krónikás is igen meghatározó szerepet játszik.

A visszatekintő sorokat olvasva feltehetjük a kérdést: ki-
nek, milyen jelentőséggel bír egy helyi folyóirat, mit jelent-
het az Újszilvási Krónikás?

Egy iskolai vagy óvodai hír tudósításánál a pedagógus-
nak büszkeséget neveltjei iránt, a szülőnek, nagyszülőnek 
örömteli könnyeket a gyermekek neve vagy képe láttán, egy 
verseny eredményeit nézve a sportbarátnak esélyek latolga-
tását és persze mindenkinek egy biztos tájékozódási pontot 
lakóhelye közigazgatásáról, rendjéről, eseményeiről és még 
hosszasan lehetne bővíteni a sort…

Az bátran kijelenthető, hogy Nekünk, cikkíróknak és 
szerkesztőknek egy kicsit a szívünkhöz nő és sajátunknak 
érezzük, „terelgetjük” azon az úton, hogy olyan olvasnivalót 
vehessen a falu embere a kezébe, ami értéket közvetít, hírt 
ad, és még esztétikailag is megállja a helyét. 

És, hogy ennyi idő után mit jelenthet Újszilvásnak … 24 
évnyi visszatekintést, történelmet, számadást, 100 lapszá-
mot, majd 2000 cikket, több 100 képes beszámolót és temér-
dek mosolygó arcot…

Magó Eszter

4



5

Sok szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! 

Első kézből szeretném ismét tájékoztatni Önöket, az el-
múlt időszakban történt tényekről, eseményekről, történé-
sekről. 

Örömmel tájékoztathatom Önöket arról, ezúton is, hogy 
a legutóbbi újságban még csak várakoztunk a Virágos Ma-
gyarország eredményhirdetésére, időközben hírül adtuk 
Önök számára az önkormányzati honlapon, hogy nem vé-
letlenül jött a zsűri másodszor is Újszilvásra, amikor fődíjra 
javasolták Újszilvást, hiszen elhoztuk a legkomplexebb díjat 
a Virágos Magyarország versenyén, nevezetesen város ka-
tegóriában Veszprém nyerte el a Miniszterelnöki díjat, falu 
kategóriában pedig Újszilvás nyerte ezt a kitüntető címet. 
Köszönöm a lakosságnak, köszönöm a civil szervezeteknek, 
köszönöm a vállalkozásoknak, hogy ingatlanaik körül ren-
det, tisztaságot tartanak, és hogy virágosítják környezetüket, 
ezáltal szép, tiszta, rendezett és példamutató településévé 
váltunk, nem csak Pest megyének, hanem az országnak is. 
Összefogásban rejlik tehát az erő. 

Az előző Krónikás hasábjain szintén jeleztük, hogy a 
Polgárőrség és az Önkormányzat közös pályázata eredmé-
nyeként a mezőőrség tárgyi feltételeit javító autó megérke-
zett. Örömmel számolhatok be arról, hogy az új tanyagond-
noki jármű is megérkezett, nevezetesen egy Ford Tranzit 
Custom típusú sötétszürke metál autó. Ez a gépjármű kiváló 
minőségű és nagyon jó fogyasztású, komfortos autó, mely a 
továbbiakban szolgálhatja Újszilvást e területen is. 

A csatornaberuházással kapcsolatosan - mint ahogy 
minden krónikásban igyekszünk néhány gondolatot erről is 
számot adni - elmondhatjuk, hogy tényleg eredményesen le-
zárult. Jelenleg az utómunkálatai, és a garanciális kérdések, 
az esetleges erősebb, lakásban lévő csatornaszagok kivizsgá-
lásai vannak folyamatban. Amennyiben problémát éreznek 
a csatornarendszer működésével kapcsolatban, úgy kérem 
továbbra is, hogy a polgármesteri hivatalban ezt jelezzék, és 
mi pedig a megfelelő garanciális követelmények eljárásával 
a projekt szervezetnek Nagykátára fogjuk ezt megküldeni, 
amely a kivitelezőn ezeket a garanciális kérdéseket, javítá-

Első kézből…..
Településünk közügyeiről néhány gondolatban

sokat elvégezteti és tökéletesíti csatornarendszerünket. Fel-
hívom a Tisztelt Lakosság figyelmét fizesse folyamatosan a 
csatornabekötési hozzájárulást, mert januártól jegyzői behaj-
tásra kerülnek fizetetlen tételek.

Ugyanakkor végstádiumához érkezik itt december hó-
napban az ingyenes házilagos csatornabekötések lehetősé-
ge is. Aki ezen hónapban nem jelentkezik e témában, hogy 
ingyenesen be szeretné mégis kötni a házilagos csatornasza-
kaszát, annak ez a lehetőség elveszett. Úgyhogy kérek min-
denkit, hogy gondolja át még egyszer e lehetőséget. Ajánlom 
mindenkinek éljen ezzel az ingyen bekötési lehetőséggel, 
mert egyébként később csak saját költségén fogja tudni meg-
oldani mindenki, aki idáig elmulasztotta engedélyezni az in-
gyenes bekötést.

Március második felétől várhatóan átadásra kerül a ké-
szülő urnafal, melyet Önkormányzatunk saját erőből valósít 
meg. Az urnafal sírhelyei használhatóak lesznek egyszemé-
lyes és két személyes úrnasírhely céljára. 

A Sportcentrum fejlesztésével kapcsolatban szeretném 
tájékoztatni Önöket, hogy a Sportegyesület Önkormányza-
tunkkal egy újabb fejlesztési csomagra pályázott a 2016-os 
esztendőre, mely többek közt egy új normálfüves 40*20-as 
gyakorlópálya megépítésére, továbbá egy 9 személyes kis-
busz beszerzésére, labdafogó háló beszerzésére, stb. Ezen 
jövő évi beruházással megoldódhat a focisták önköltségen 
történő szállítása is. 

Örömmel tájékoztathatom én is Önöket arról, hogy az 
újszilvási focicsapat rendkívül jól teljesít. Nagyon-nagyon 
büszkék vagyunk rájuk, hiszen a csapat 90%-a hozzávetőle-
gesen újszilvási fiatalokból, ambiciózus tenni akaró fiatalok-
ból áll, s jelenleg az élmezőnyben vannak. Én mindenkit arra 
biztatok, hogy a tavasszal induló foci idényre minél többen 
látogassanak ki és biztassuk együtt Őket. A település egy-
ségét és összefogását közvetítik Ők és igenis drukkoljunk a 
csapatnak, annak az újszilvási csapatnak, akik megérdemlik 
azt, hogy ilyen pálya és ilyen öltöző lehetőségeik legyenek, 
mint amelyek a Sportcentrumban várják Őket. A Sportcent-
rum használatával, a kondi- és fitnesz teremmel kapcsolat-
ban pedig kérem Önöket, hogy minél többen használják, fi-
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Kiváló eredményben részesültünk a 
Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyben!

Mint már azt októberi újságunk hasábjain olvashatták, 
Önkormányzatunk nevezett a Virágos Magyarországért 
Környezetszépítő Versenybe.

A zsűri tagjai két alkalommal is meglátogatták 
településünket, ahol ig-
yekeztünk a rendet, a 
tisztaságot és virágos 
kertjeinket bemutatni. 
A pályázatnak egyik 
hangsúlyos eleme, szem-
pontja volt a templom-
kertek tisztasága, ren-
dezettsége és az abban 
való közreműködés, me-
lyben Önkormányzatunk 
igyekezett mélyebben 
részt venni.

Emellett örömmel 
tapasztaltuk, hogy a la-
kosság is aktívan részt 
vett saját ingatlanaik 
valamint az ingatlanok 

előtti közterületek virágosításában, tisztán tartásában, ami 

gyeljék a nyílt napokat és próbálják ki ingyenesen. Higgyék 
el, hogy a mozgás megelőzi a betegségeket, a rendszeres 
testmozgás pedig kell a tiszta gondolkodáshoz is. Tegyenek 
Önök is egészségükért! 

S végül, de nem utolsó sorban be szeretnék számolni a 
mikrotérségi uszoda centrum létrehozásának beruházási 
helyzetéről. Örömmel tájékoztathatom önöket, hogy mintegy 
másfél éves kutató- és lobbymunka eredményeképpen,vala-
mint a helyi és térségi vállalkozók, a lakosság összefogása 
eredményeképpen, Önkormányzatunk ez év végére meg tud-
ta szerezni azt a társasági adó mértéket, amellyel a beruházás 
biztosan megvalósulhat. Ahogyan az időjárás engedi, január 
hónap második felében, elkezdődhet a tényleges beruházás, 
és legkésőbb 2016. év végére pedig átadásra is kerülhet a 
létesítmény, ezáltal biztosítva azt, hogy egy jó minőségű 
uszoda és tanuszoda centrum létesüljön, takarékos üzemelte-

tési megoldásokkal (hatékony hőszivattyúkkal és fokozatos 
ütemezett napelem visszatáplálással). Nem sok személyzet-
tel fog majd indulni, ezzel is biztosítva tehát, hogy egy taka-
rékos üzemeltetést biztosító rendszer fog majd működni. A 
létesítmény nem elsősorban strandcélokat, hanem úszás és 
vízilabda sport célokat fog szolgálni mikrotérségi szinten, 
mely nem tévesztendő össze a létesítmény fenntartási bevé-
telei és költségei tekintetében. 

Elsődleges célja az, hogy négy település gyermekei - 
benne főként Újszilvásiak - ingyenesen megtanulhassanak 
úszni, gyermekek és felnőttek egyaránt, valamint a tehetsé-
geket, az utánpótlást biztosítsuk főként Ceglédnek úszás és 
vízilabdasportágak tekintetében. Várhatóan ezáltal biztosít-
ható, hogy az újszilvási általános iskola sportiskolaként mű-
ködjön. Az ezirányú előzetes megállapodás az iskola vezeté-
sével már megtörtént, ezáltal vonzóbb lesz a térségből jövő 
gyermekek számára is, az esetlegesen ebben az iskolában 
történő tanulás, fejlődés lehetősége. Az úszás és a vízilabda 
sportágak mellett továbbra is futball, kézilabda, kosárlabda, 
asztalitenisz, birkózás szakosztályok is indulnak majd folya-
matosan az iskola életében. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és Újszilvás Kép-
viselő-testülete, kollégáim és a magam nevében, ezúton kí-
vánok békés áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben is 
gazdag, nagyon boldog új esztendőt Önöknek!

Tisztelettel:  dr. Petrányi Csaba

úgy gondoljuk példaértékű és ezúton is nagyon köszönjük.
Nagy örömmel és büszkén újságoljuk Önöknek, hogy 

a 2015.10.21-én megtartott Virágos Magyarországért 
Környezetszépítő Verseny díjátadó ünnepségén Újszilvás 
Falu kategóriában a környezetszépítő versenyben és az él-
hető község megteremtésében elért évtizedes eredményei 
elismeréseként MINISZTERELNÖKI DÍJBAN részesült.

Községi Önkormányzat
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kítettek fotókon, a szülők nagy része is nyomon követhette a 
gyerekek programjait. 

Minden jeles alkalomról megemlékeztünk idén is. Kirán-
dultunk, ünnepeltünk, felléptünk:  voltak különösen emlé-
kezetes pillanataink, melyeket egyéni támogatóink mellett, 
Szülői Szervezetünk aktívan támogatott: Farsangoltunk a 
Faluházában a Répa Retek Mogyoróval; Húsvét alakalmá-
ból még a községi kemencét is befűtötték nekünk az Önkor-
mányzat lelkes dolgozói, ahol Újszászi Rózsa és a Nyugdí-
jas klub kedves tagjai jóvoltából isteni finom kenyérlángost 
kínálhattunk a gyerekeknek és szüleiknek forró teával, hisz 
húsvét ide vagy oda, de majdnem megfagytunk. A programot 
lovas kocsikázás kísérte; a Meijerink Család és Fehér Tibor 
jóvoltából Mikus László és Varró Sándor szállította a merész 
vállalkozókat a hidegben.

Idén is terveztünk Föld Napot, de az áprilisi időjárás nem 
kedvezett nekünk. A szokásos ültetést, udvar szépítgetést fo-
lyamatában végeztük el, ahogy az idő engedte.

Hintát, virágokat, szerszámokat, homokozó játékokat vá-
sároltunk. (Köszönjük Szekeres Ferencnek és Családjának a 
virágföldet.)

Majd a hét fénypontjaként játszóház és ugráló vár állt a 
gyerekek rendelkezésére egy mókás délelőtt erejéig, melyet 
szintén az óvodabálból befojt összegből tudtunk finanszíroz-
ni.

Karácsony közeleg…

Várakozunk, ünnepbe öltöztetjük szívünket…. 

Készülődünk, hogy ebben az évben is feledhetetlenné te-
gyük gyerekeinknek az ovis karácsonyt. 

Idén december 14-én, hétfőn ünnepelünk. Csoportjaink 
meghitt környezetben töltik az óvodai karácsonyi megemlé-
kezést. Izgalommal tele várakozással készülnek arra, hogy a 
karácsonyfák alatt énekelve, verselve megláthassák végre a 
meglepetéseket.

Önkormányzatunk 
és Szülői Szerveze-
tünk ebben az évben 
is lehetővé tette, hogy 
szebbnél szebb és 
hasznosabb játékok 
kerüljenek a fa alá úgy, 
mint az ezt megelőző 
években, melyeket az 

óvónénik nagy gond-
dal válogattak össze a 
gyerekek életkorának, 
érdeklődési körüknek 
megfelelően.

Óvodánk tartal-
mas, programokkal 

teli évet tudhat maga 
mögött. A 2015-ös év 

sok szép eseményt tartogatott gyerekeinknek. Óvónénijeink 
jóvoltából, akik szinte minden fontosabb pillanatot megörö-
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Ligeti Éva - Karácsony közeleg

Gyöngy-fehér hó hullik, odakünn a szélben,
Karácsony közeleg, fagyos, hideg télben. 
Jó meleg szobában, az ünnepet várjuk,
díszes fenyő mellett, szívünket kitárjuk.
Lázban ég a család, apraja és nagyja,

ki, ki, ajándékát, a fa alatt hagyja.
Kigyúlnak a gyertyák, lángja lágyan lebben,

csillagszóró ragyog, csillagoknál szebben.
Fenyőillat árad, megtölti a teret,

lelkünkbe lopódzik, isteni szeretet.
Meghitt együttlétben, boldog órák telnek, 

fölöttünk angyalok - égbe menetelnek.
Karácsony estéjén, csengő dallam csendül,

havas téli tájon, jégkristályos csend ül.
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A Széchenyi-estre idén is szépen felkészültek gyereke-
ink. Műsorukat több újszilvási rendezvényen nagy sikerrel 
adták elő később is. 

Anyák napi megemlékezésünk idén rendhagyó módon, 
szombaton rendeztük meg valamennyi csoportnak, egymás 
után, így minden kedves szülő nagyszülő el tudott jönni, 
megnézni az apróságokat. 

Voltunk ovi olimpiákon (Abonyban, Cegléden), játszó-
házban. Rendeztünk nyílt napokat.

Szerepelünk az Intézményi Bozsik foci régiós fordulói-
ban, sőt meg is rendeztük a tornazárást az újszilvási sportte-
lepen 3 óvoda részvételével, amit szintén támogatott Önkor-
mányzatunk és Szülői Szervezetünk is.

Ballagásunk idén is szép zárása volt a nevelési évnek. 
Minden kis ballagó felkészült az óvodai évek búcsúztatásá-
nak alkalmára tanult verssel. 

Gyönyörű időben engedtük útjára a gyerekek lufijait az 
óvoda udvaráról. 

Mint minden évben, idén is megemlékeztünk az idősek-
ről karácsonykor és az idősek napján egyaránt. Megrendez-
tük a már hagyománnyá vált szüreti mulatságunkat, ahol 
minden évben igazi szőlőt préselünk.

Idén kevés szórakozni vágyót vonzott a már hagyományo-
san megrendezésre kerülő őszi Óvodabálunk, mely azért szép 
eredménnyel, sikerrel zárt. Ebben az évben is megdöbbentően 
sok ajándékot tudtak a Szülői Szervezet tagjai  Tóthné Sallai 
Viktória vezetésével, valamint a „régi” szülőink, támogató-
ink felajánlásként begyűjteni a bál eredményesebb zárása ér-
dekében. Itt kiemelném a Juhai Családot, akik évről évre min-
dig támogatnak bennünket munkájukkal, felajánlásaikkal.

Ez alkalommal is támogatta bálunk lebonyolítását ko-
moly adományával a Bolyhos Család, a Szilváshús kft., Si-
monné Marika Néni, Simon Zsolt, Bálint Attila, Romhányi 
Ferenc.

Köszönjük a Pizzéria tulajdonosainak, hogy ingyen a 
rendelkezésünkre bocsátották a büfé részt. Az Önkormány-
zati konyha munkatársainak, hogy évről évre elkészítik a 
báli vacsorát. A közösségi szolgálatos diákoknak, valamint 
Szollár Tamásnak és kedves feleségének, valamint Farkas 
Gabriellának és Jansik Orsolyának a felszolgálást, segítsé-
get. Magó Eszternek és Boda Andrásnak a mindig megbíz-
ható jelenlétüket, segítségüket.

Minden szülőnek és támogatónak, akik valamilyen for-
mában elősegítették bálunk sikerét.

Kiemelten szeretném megköszönni azoknak a szülőknek, 
vendégeinknek a jelenlétét, akik részt is vettek a bálunkon 
hozzátéve személyiségüket ahhoz, hogy idén is nagyszerű 
legyen a hangulat a kevesebb létszám ellenére is.

Végül, de nem utolsó sorban pedagógus és pedagógiai 
munkát segítő kollégáimnak lelkesedésüket, odaadásukat, 
mellyel valamennyien hozzájárultak rendezvényünk hangu-
latáért.
Köszönetnyilvánítás:

Köszönjük a Bolyhos Családnak az Óvoda folyosójá-
ra vásárolt új szőnyeget, mely sokat emelt Intézményünk 
esztétikumán. Ezúton is kérünk 
szépen minden érintettet, hogy 
amennyire lehet vigyázzunk rá! 

Köszönjük Bodáné Móni-
kának, hogy megvarrja, amit 
az óvónénik megálmodnak, 
azoknak a szülőknek, akik 
festették az óvodaudvar já-
tékait, a Lipák Családnak a 
mézes reggelit és a támogatá-
sukat.

Köszönjük az Önkor-
mányzat valamennyi dolgo-
zójának egész éves munkáját, 
mellyel működésünket segítet-
ték!

Ezúton kívánok mindenkinek Békés Boldog Újesztendőt 
az óvoda dolgozói és a gyerekek nevében.

    Pákozdi Tiborné
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Az Újszilvási Református Általános Iskolában az Advent 
idén is sok programmal várta a tanulókat. 

A Csendesnap, a heti áhítatok, a templomi szolgálat mind 
a lelki felkészülést, várakozást készítették elő. A gyerekek 
nemcsak az ünnep valódi tartalmát ismerték meg, hanem 
énekekkel, feladatokkal, kézműves foglalkozásokkal tevé-
kenyen részt vettek a karácsony fogadásában. 

Advent első vasárnapján a második osztályos tanulók 
végezték a templomi szolgálatot. Hirdették a Hit, a Béke, a 
Szeretet, a Remény fontosságát mindennapi életünkben. 

December 4-én elérkezett a várva-várt nap, ellátogatott 
iskolánkba a Mikulás. Hangos énekszótól zengett az aula, 
úgy várták a kicsik, hogy megkapják a megérdemelt aján-
dékukat.

Az első 
meglepetés az 
iskola aján-
déka, egy bá-
belőadás volt 
Hótündér és 
Tóbiás cím-
mel. A gyere-
kek boldogan 
nézték a vidám 
történetet. 

A második meglepetés a 4. osztályosokat érte. A Coop 
áruház pályázati kiírására írtak egy mesét, amellyel nyertek 
és meglátogatta őket a Coop Mikulása is. Nyereményként 
szép ajándékot vihetett haza minden gyerek. 

Az egész nap nagyon jó hangulatban telt, élményekkel, 
ajándékokkal térhettek haza tanulóink. 

Advent az iskolában

11
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2015. október 5-én az Iskolai Szülői Szervezet új tagokat 
választott meg.
Elnök: Ladányiné Karai Erika
Helyettesek: Bíróné Nagy Edit, Labanczné Barna Andrea

Ezúton szeretném megköszönni Bajárné Bezzeg Krisz-
tinának a több éves munkáját.

A Szülői Szervezet tagjaival azon vagyunk, hogy minél 
sikeresebbek legyünk és tovább vigyük a hagyományokat. 
Mint minden évben, idén is részt vettünk a Karácsonyi 
vásáron, ahová sok érdekes dolgot készítettünk. Itt szeretnék 
köszönetet mondani Borsosné Lévai Editnek a karácsonyi 
vásár díszeinek elkészítésében való segítségéért.

Idén is megrendezésre kerül a Jótékonysági Szilveszteri 
Bál az iskola javára. Sok szeretettel várunk mindenkit, hogy 
együtt búcsúztassuk az Óévet és köszöntsük az Újévet. 
Szeretnék a magam és minden Szülői Szervezeti tag nevé-
ben Békés Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánni:

Tisztelettel:
Ladányiné Karai Erika

„Évente egyszer, egy csodás téli éjjel, bűvös, titkos álmok 
suhannak a szélben!

Mindenki házába boldogság költözik, szívünk örömmel 
megtelik!”

Boldog Karácsonyt!

Iskolai Szülői Szervezet hírei

Ezúton kívánok mindenkinek Békés Boldog Ünnepet az 
Idősek Otthona valamennyi lakója és munkatársa nevében. 
Köszönjük mindazok áldozatos munkáját, akik gondozot-
taink mindennapjait bármilyen módon megkönnyítették az 
idén is.

Pákozdi Tiborné

A szeretet ünnepe
(részlet)

"Szent karácsony éjjelén gyertyafények gyúlnak,"
zengte szívből Dalkörünk kedves kis falunknak.

Áhítatról álmodunk, békéről, szépségről,
minden ember vegye most elő ezt szívéből.

A szeretetünk soha el nem fogyhat,
hisz ez táplálja életünk, ettől szép a holnap.
Nem baj, ha fú a szél, vagy akár zord az idő,

minden ember lelkéből melegség tör elő.

Lelkünk díszbe öltözött az ünnep örömére,
kérem szépen, emberek, ne vegyék ezt még le!
Akár örökre maradna, Én bizony nem bánom.

ha szívekben mindig ott bújik a meghitt karácsony.
Sarmon Alajosné

Idősek Otthona

A község Karácsonyi vásárán saját készítésű termékek-
kel jelentek meg az iskola pedagógusai, a Szülői Szervezet 
tagjai, melyeknek bevételét a diákok javára használjuk fel. 

Most is megrendeztük az angol és német nyelvű kará-
csonyi délutánt, ahol a gyerekek a tápiószőlősi fiatalokkal 
együtt idegen nyelven idézték fel a szokásokat, énekeltek, 
játszottak. 

A Diótörő jól ismert történetét hozta el nekünk Dóbiás 
Péter rendkívüli zeneórája, valamint Szebenyi Etelka opera 
nagykövet. A diákok több előadásban élvezhették a komoly-

zene csodálatos világát. 
A téli szünet előtti utolsó napon a hagyományos ünnepi 

délelőtt eseményei zajlottak, amelynek zárásaként Adventi 
műsor következett dramatikus játékkal, énekkel, színdarab-
bal. 

Az iskola minden tanulója és dolgozója nevében áldott 
ünnepeket kívánunk. 

Csiszárné Zakar Ildikó
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KMB hírek

Újszilvás körzeti megbízottjaként az alábbiakról szeret-
ném tájékozatni a Tisztelt Lakosságot:

Az év kezdete óta egészen ez év végezetéig folytatódott 
a térségünket érintő 19 megyés fokozott ellenőrzés, melynek 
keretein belül a napi visszatérő rendőri jelenlétet továbbra 
is biztosítottuk a község illetékességi területén. A fokozott 
ellenőrzések elsődleges célja a lakosságot legjobban irritáló, 
főleg vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása, vala-
mint a térségen áthaladó gépjármű forgalom szűrése a fenti 
okra tekintettel. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
tavalyi évben regisztrált alacsony bűnügyi szám az idei év-
ben sem nőt, az a tavalyihoz képest is ez idáig is alacsony 
számot mutat. Ez köszönhető az Önök segítő közreműkö-
désének, tájékoztatásának, melyet ezúton ismételten meg 
szeretnék köszönni. A rendőrségi statisztikát elemezve meg-
állapítható, hogy a jó együttműködésnek, gyors reagálásnak 
köszönhetően a lakosságot érintő vagyonelleni bűncselek-
mények száma a lakosság létszámához képest elenyésző, az 
az elmúlt három évhez képest folyamatos csökkenést mutat. 
Ehhez hozzájárult, hogy minden esetben törekedtünk a kése-
delmet nem tűrő azonnali rendőri intézkedések foganatosítá-
sára, melynek szinte minden esetben az elkövetők tettenéré-
sére, elfogására, valamint velük szemben gyorsított eljárás 
megindítására került sor. 
Engedjék meg, hogy pár tanáccsal forduljak Önökhöz.

A téli időszakra tekintettel kérem Önöket, hogy a bal-
esetek megelőzése érdekében készítsék fel gépjárműveiket 
a fagyos, csúszós útviszonyoknak megfelelően, különös te-
kintettel a gumiabroncs, fékberendezés, és helyzetjelző te-
kintetében. Amennyiben rossz látási viszonyok mellett, esti 
órákban kerékpárral közlekednek, úgy a világító test (LÁM-
PA), fényvisszaverő felület (UV mellény) viselése az Önök 

érdeke, tekintettel arra, hogy ezen eszközök használatával 
láthatóvá válnak a közlekedésben résztvevő többi személy 
számára. A téli időszakban, amennyiben fát vásárolnak és 
a fát nem a megszokott személytől, hanem olcsóbban más 
településekről rendelik, kérem Önöket, hogy feltétlenül máz-
sáltassák le, és kérjenek helyesen kitöltött szállítólevelet, 
melyet a fuvarozó aláírásával ellenjegyez. Ez azért fontos, 
mert az olcsó mázsa árak mögött, sokszor jóval kisebb ki-
szállított mennyiség áll, és ezen elkövetők az Önök jóhisze-
műségét használják ki. Ha megfogadják ezen tanácsaimat 
megelőzzük, hogy Önökből balesetben részes, vagy csalás 
során sértett váljék . 

Ezen esztendő zárultával ismételten meg szeretném kö-
szönni Árva István polgárőr vezetőnek, valamennyi pol-
gárőrnek és a mezőőrségnek az áldozatkész, segítő mun-
kájukat, melynek során közös szolgálatunk óta minden a 
falut érintő rendezvényen derekasan helytálltak, segítették 
a saját, valamint kollegáim munkáját. A közös szolgálatok, 
azok alkalmával végrehajtott elfogások, felderítések során, 
valamint a jó információáramlásnak is köszönhetően, mind-
két testület tagjaival csapatmunkában jól, és eredményesen 
végezzük munkánkat. Remélem, hogy az elmúlt négy év so-
rán Önök is azt tapasztalták, hogy csapatmunkában, közösen 
Önökkel együtt, Önökért dolgozunk! 
Végezetül Boldog Karácsonyt, és sikerekben gazdag Bol-

dog Újévet kívánok Önöknek és Családjuknak!

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

KMB Iroda: 
2768 Újszilvás, Szent István utca 4. (Faluháza)
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Tisztelt Sportszerető Barátok, Tisztelt Újság Olvasók!
Befejeződtek a 2015-16-os bajnokságok, ezúton szeret-

nék beszámolni az általam edzett csapatok eredményeiről, 
teljesítményeiről. 

Először kezdeném az U-14-es korosztállyal.
Ez a korosztály együtt készül az U-13-as csapattal heti 

2 alkalommal, a létszámunk van, hogy meghaladja a 22 főt. 
Az U-14-es csapatunkat a Pest megye Délkeleti csoportjá-
ba sorolták be, itt 8 csapat verseng a bajnoki pontokért. A 
lejátszott 7 bajnoki mérkőzésből a gyerekek 5 győzelem, 1 
döntetlen és 1 vereséget tudnak felmutatni a nevük mellett. 
Ez a szereplés a bajnokságban a 2. helyre jogosítja azokat 
a gyerekeket, akik maximálisan részt vettek az edzéseken, 
csak nagy ritkán, betegség, illetve iskolai elfoglaltságuk mi-

Edzői tájékoztató

November végén befejeződött a Megye III-as bajnokság 
őszi idénye, ahol az újszilvási csapat a 3. helyen végzett. Ez 
a tisztes helytállás köszönhető a játékosok hozzáállásának és 
edzőnk, Miskolczi Lóránt (Lóci) szakmai felkészítésének és 
odaadó munkájának. Reméljük a bajnokság végén sikerül a 
dobogó valamelyik fokára állni a csapatnak.

Szintén jól szerepelt U-14-es csapatunk a bajnokságban, 
akik a 8 csapat közül a 2. helyen végeztek, bízunk a tavaszi 
jó folytatásban. 

Az utánpótlástor-
nákon a Bozsik 
korosztály lel-
kesen vesz részt, 
ahol mérkőzésről 
mérkőzésre fej-
lődnek és egyre 
jobb eredményt 
érnek el. Az edzé-
sek december kö-
zepén fejeződtek 
be, majd január-
ban kezdődnek 
újra.

Beruházásainkról:
A 2014-15-ös fejlesztések az év közepére az Önkormány-

zat segítségével befejeződtek és működnek, így sportolóink 
jó minőségű pályán tudnak készülni és versenyezni.

Egyesületünk a 2015-16-os bajnoki évre pályázatot nyúj-
tott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, társasági adó se-
gítségével megvalósítható beruházásokra. Szeptember végén 
az MLSZ részéről pozitív döntés született, így a következő 
évben összesen 17 milliós beruházás valósul meg, amelyek 
a következők:
 - A Sportcentrum épületében bútorok kerülnek be- 
 építésre. 
          - Labdafogó háló kerül felszerelésre a kapuk mö- 
 gött.
         - 9 személyes Ford Transit mikrobusz a sportolók  
 szállítására.
       - 20X40-es füves edzőpálya a műfüves pálya mel- 
 lett.
 -Az utánpótlás és felnőtt korú labdarúgók részére  
 sporteszközök, mezek, melegítők beszerzése.

Ezekhez a beruházásokhoz a közel 5 millió Ft önerőt az 
Önkormányzat biztosítja, amit ezúton is köszönünk, mivel 
ezek a beruházások csak így valósulhatnak meg.

Az elkövetkező hónapokban megkeressük azokat a helyi 
és környékbeli vállalkozásokat, akik társasági adójukkal tá-
mogatni tudják az Egyesületet és így megvalósulhatnak ezek 
a fejlesztések. Előre is köszönjük Nekik!

Ezúton szeretném megköszönni Egyesületünk nevében 
sportolóink jó szereplését és a B-közép bíztatását, a vezető-
ség munkáját, a vállalkozások és az Önkormányzat támoga-
tását. Kívánok mindannyiuknak Kellemes Karácsonyi Ünne-
peket és Boldog Új Évet!

Tisztelettel:
Ádám József

Újszilvás KSE elnök

Sport Egyesületi tájékoztató

att hiányoztak. A bajnokság során csak az az Abony tudott 
felénk kerekedni, ahol tudjuk, hogy a kiválasztás sokkal 
több gyereklétszámból történik. Ellenük 3-1-es vereséget 
szenvedtünk el, 2 potya ízű góllal. Örkényben 3-3-as döntet-
lent értünk el, a többi ellenfelünkön felül tudtunk kerekedni. 
Gratulálok a srácoknak az elért eredményhez és sok munká-
val reméljük, hogy a tavaszi szezont is ugyan így folytatjuk. 
Most jelen pillanatban pihennek a gyerekek, az edzések ja-
nuár elején fognak elkezdődni. Itt szeretném megköszönni 
minden szülőnek, hogy engedték gyermeküket futbalozni, 
kimondottan szeretnék köszönetet mondani Balasa István és 
Szarvas László apukának, akik mikor utazási gondjaink vol-
tak, segítettek ezt megoldani. A tavasz folyamán szeretném, 
ha egyre többen járnának ki a srácok mérkőzéseire. Nézzék 
meg, hogy ennyi idős korban 80 percet lejátszani ¾ pályán, 
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5X2-es kapura milyen megterhelő, mennyire fá-
rasztó. Mindnyájuknak Kellemes Ünnepeket és 
Boldog Új Esztendőt kíván: Miskolczi Lóránt az 
U-14-es csapat edzője

A képen: Torma János, Kovács Alex, Balasa 
István, Szarvas Balázs, Szarvas Gábor, Tunkel 
Norbert, Vasas Richárd, Veres Viktor, Kiss Krisz-
tofer, Bóbis Dénes, Bilecz Károly, Tunkel Dániel, 
Juhai Tamás
A képről hiányzik: Eszenyi Imre

Felnőtt csapat
Felnőtt csapatunk július 7-én kezdte el a felkészülést heti 

3 edzéssel és felkészülési mérkőzéssekkel. A 8 db felkészü-
lési mérkőzés magasabb osztályú csapatok ellen történtek, 
melyeken nem az eredmény számított, hanem a csapat kiala-
kítása, mivel a felkészülést 25 fős kerettel kezdtük el. Ebből 
8 ifi korú játékos, aki még nagypályán nem igazán mérette 
meg magát. A csapatnál a nyár folyamán leigazoltuk Nagy-
kátáról Szekeres Benjámint, aki az utánpótlás NB2-es csapa-
tában, illetve Miskolczi Lorándot, aki Cegléden az U-17-es 
csapatban játszott. Sikerült az idősebb játékosokat megtar-
tani, ami a bajnokság folyamán nagy erőssége volt csapa-
tunknak. A bajnokságot, ami 16 csapattal indult, a Pest me-
gyei Igazgatóság teljesen átszervezte, 5 új csapatot sorolt be 
a csoportunkba. Ezek az ellenfelek a Megyei II. osztályból 
kerültek ide, így igen erős csoport állt össze. 7 csapat esélyes 
a bajnokság megnyerésére, illetve a dobogós helyek meg-
szerzésére. A csapatokat látva, az erőviszonyokat nézve, a 
reális célkitűzés az első 5 hely valamelyikének megszerzése 
volt. Az első időszakban az edzéslátogatottság elérte a 90%-
ot, majd az iskola illetve az ősz beálltával ez a százalékos 
arány kicsit csökkent, de a teljesítményünkön nem nagyon 
mutatkozott meg. Tehát szám szerint 15 lejátszott bajnoki 
mérkőzésen, 11 győzelem, 1 döntetlen mellett mindössze 3 
vereséget szenvedtünk el. 47 rúgott, 11 kapott gól mellett, 34 
pontot szereztünk meg, ami a bajnokságban a 3. helyre jogo-
sít bennünket. Itt szeretném megjegyezni, hogy a bajnokság 
közben több dolog is sújtott bennünket: volt olyan játékos, 
aki feladta a csapatba való bekerülésért folyó küzdelmet, 
illetve külföldi munkalehetőséget fogadott el. Több súlyos 
sérülést szenvedő játékosunk is volt: itt volt lábtörés, rész-
leges szalagszakadás, orrtörés, vállsérülés és kisebb sérülé-
sek. Ezek ellenére céljainkat felülmúlva teljesített csapatunk, 

amit szeretnénk a tavaszi szezonban is megtartani, jó lenne 
a dobogó valamelyik fokát megszerezni. Nem szeretnék a 
játékosok közül kiemelni senkit, de a góllövő lista 2. helyét 
18 góllal a mi játékosunk foglalja el. Természetesen ehhez 
a többi játékos teljesítménye is kell, mert ez az eredmény 
is egy „csapatmunka”. Szeretném megköszönni a játékosok-
nak a hozzáállást, hogy a munkahelyről elkéredzkedve, néha 
kisebb sérülésekkel vállalták a játékot és ilyen teljesítményt 
nyújtottak. Megköszönöm a hozzátartozóknak, szülőknek, 
barátnőknek, feleségeknek, akik elviselték azt, hogy párjaik 
hétvégenként, illetve hét közben az edzéseken vettek részt 
és nem otthon a családjuk mellett töltötték el idejüket, en-
gedték, hogy ezt a szép sportot űzzék s ebben hozzájárultak 
a csapat eredményéhez.

Zárásként szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik 
ha gondjaink voltak az utazásban segítették csapatunkat, kö-
szönet a Perjési, a Bató és a Szekeres családnak.

Személy szerint szeretném megköszönni a munkáját 
Ádám József elnök Úrnak, Boda Andrásnak, akit ha éjjel 
is felkeltettek hazaszállította az idegenből érkező játéko-
sainkat és nem utolsó sorban Terike néninek és Miklós bá-
csinak, akiknek odaadó munkájuk részes eleme ennek a jó 
teljesítménynek. Köszönet az Önkormányzatnak, a Bolyhos 
családnak, a Pékségnek és minden szponzornak, támogató-
nak, aki támogatott bennünket, hogy Újszilvás minél maga-
sabban legyen jegyezve a futbal palettán. Külön köszönöm 
szurkolóinknak, a B-közép vezetőjének, Virág Gábornak, 
hogy az idegenbeli mérkőzéseken is hazai hangulatot terem-
tettek, őrájuk a jövőben is nagyon számítunk, mert a követ-
kező szezonban több idegenbeli mérkőzésünk lesz.
Végül Kellemes Ünnepeket, Boldog Új Esztendőt kívánok 
minden Sportbarátnak, Szurkolónak, Újságolvasónak!
„Hajrá Újszilvás, Húzzuk be!!!”

Miskolczi Lóránt
felnőtt csapat edzője

A képen: Lévai Dávid, Miskolczi Loránd, Görög Krisz-
tián, Kovács Bence, Gúti Ákos, Perjési Sándor, Gyurcsik 
Szabolcs, Faragó Csaba, Menkó Zoltán, Ledacs Dániel, 
Dömők János, Kis Zoltán, Nagy Nándor, Szekeres Péter, 
Gubu Benjámin
A képről hiányoznak: Gulyás Csaba, Palásti János, Sze-
keres Benjámin, Dömők Zsolt, Kajtár Krisztián, Kornyik 
László, Gál László, Hegedűs Csaba, Boruzs Gergő, Hu-
szák István, Dömők Zsolt



6 év, ami szétrobbantott majdnem mindent! 

Ezalatt az idő alatt fel sem tűnt, hogy mi mindent véghez-
vittünk! Csináltuk, mert szerettük csinálni. Azonban ha most 
visszanézünk, elcsodálkozunk azon, pusztán szenvedélyből, 
akaratból, hitből. Mi mindent építettünk. 2 dolgot csinálunk 
most év végén. Az első, hogy megünnepeljük azt a 6 évet, 
ami mögöttünk van. 6 év folyamatos menetelés! Szétrobban-
tottuk az egész iparágat azzal, hogy 10 versenyzőt indítot-
tunk egy évben, teljesen önköltségű versenyzőkből. Renge-
teg versenyen vettünk részt, ezért csaknem az egész szakma 
megismerte a nevünket! A 2. dolog, amiről beszélünk az az, 
hogy hová megyünk ezután?! Mit csinálunk a következő 6 
évben? Mi a következő nagy robbantás?! Mi már tudjuk a 
válaszokat ezekre a kérdésekre, reméljük, hogy lesz alkal-
munk megosztani az Olvasókkal ezeket a válaszokat, miu-
tán véghezvittük őket. Nekünk nagy álmaink vannak, ami-
ről egész biztosan nem mondunk le csak azért, mert néha 
kicsit nehezebbek a körülmények. Szó szerint a semmiből 
indultunk és most úgy fest messzebbre jutottunk annál, amit 
a legtöbben remélnek, amikor elkezdik ezt a sportot. Nem 

volt különösebb végzettségünk az elején, nem volt szaktu-
dás, nem voltak kedvezőek a körülmények. Viszont volt ben-
nünk kezdeményező készség, hit és győzni akarás. Ezeknek 
az erőknek a réven jutottunk el oda, ahol most állunk. Hogy 
innen hova megyünk tovább, azt eláruljuk a következő alka-
lommal!

ifj. Tóth József
titkár

Motocross Egyesületi hírek
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U14 II. osztály Délkeleti csoport őszi végeredmény

III. osztály Keleti csoport Felnőtt őszi tabella



Az október óta eltelt idő sem telt unalmasan a Nyugdíjas 
Klub tagjainál. Már novembertől nagy volt a készülődés a 
december 5-én megrendezésre kerülő Mikulás Bálunkra.

Ezen a szombaton mintegy 170 fő hangolódott velünk 
együtt az ünnepekre. Hatalmas sikert aratott a bálon fellépő, 
Tápiószecsőről érkezett, Walter János által vezetett „Ofel-
la Sándor” Hagyományőrző Népi Együttes fellépése. 
Különösen ünnepi hangulatot teremtett a bálozók közé 
megérkező Mikulás, aki zsákjából mindenkit megajándéko-
zott, valamint fokozta a vidám hangulatot a vicceiből kifogy-
hatatlan, tápiógyörgyei Subáné Irénke néni fellépése is.

Reméljük, hogy minden kedves vendégünk sok élmén-
nyel gazdagodva, a táncolástól rendesen elfáradva, szép em-
lékekkel tért haza. 

Egy héttel később már a községi Karácsonyi vásáron da-

Nyugdíjas pillanatok

loltuk énekeinket, amiket előadtunk mindkét Idős Otthon-
ban is.

Ezúton is szeretném 
megköszönni minden 
klubtagunknak áldoza-
tos, lelkiismeretes 
munkáját, amit rendez-
vényeink során tanúsí-
tottak és kívánok Nekik 
és az Olvasóknak Békés, 
Áldott Karácsonyt és 
Boldog Új Évet!

Kállai Lászlóné
klubvezető

Ünnepélyes kopjafa avatás a Vadászháznál

A Tápió-mente Egyetértés Vadásztársaság 2015. no-
vember 7-én ünnepélyes keretek között kopjafát avatott az 
elhunyt vadásztársak emlékére az Ábrahámtelken lévő Va-
dászházánál. Az ünnepséget megtisztelte és részt vett Szabó 
Ferenc a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati 
és Vadászati főosztályának főosztályvezető-helyettese, Ko-
vács Attila plébános Úr, aki megszentelte a kopjafát, Nagy 
József-Mihály lelkész Úr, aki megáldotta a kopjafát, vala-

mint a környékbeli települések polgármesterei, vadásztársak 
és családtagjaik.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik segítettek abban, hogy a kopjafát felállíthattuk. 

Vadásztársaság Intéző Bizottsága nevében:
Kiss Pál

elnök
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Ünnepi kézműves foglalkozás

2015. december 3-án (csütörtökön) tar-
tottuk, mára hagyománnyá vált karácso-
nyi kézműves foglalkozásunkat a Községi 
Könyvtárban, melyen ismét szép számú 
gyermek vett részt.

A gyerekek rengeteg alapanyagból vá-
logatva készíthettek maguknak karácso-
nyi díszeket, ajándékokat, melyeket haza 
is vihettek. A délután folyamán igazán jó 
ünnepi hangulat kerekedett, zenével, forró 
teával, szendviccsel, szaloncukor jutalom-
mal.

Szeretnénk köszönetet mondani az 
Önkormányzatnak, hogy támogatta ren-
dezvényünket és ezzel mosolyt csalt sok 
kis gyermek arcára, köszönjük a konyhás 

néniknek a finom teát, Bandi bácsinak és 
a Faluháza dolgozóinak az előkészületek-
ben való segítséget, valamint ezúton kí-
vánunk Békés, Meghitt Karácsonyi Ün-
nepeket és Boldog Új Esztendőt.

Antal Viktória, Gál Tünde 
családgondozók és 

Magó Eszter könyvtáros 

„Borulj a földre téli álom, ölelj át min-
den gyermeket,

és mindenütt a nagyvilágon, örüljenek 
az emberek.

Harangok tiszta zengő hangja kísérjen 
minden éneket,

csituljon el a szíved haragja, s várjuk a 
legszebb ünnepet.” 

Kézimunka szakkör – még mindig lehet csatlakozni!!!

A község karácsonyfái
Idén is több fenyőfa felajánlás érkezett 
az Önkormányzathoz, melyet ezúton is 
nagyon szépen köszönünk! A hatalmas 

fenyőt, melyen az óvodások énekeire az 
ünnepi fények is felgyúltak Guti Béláné, 
míg a Faluházban és a Hivatalban felállí-
tott gyönyörű tűlevelűt Vargáné Bathó 
Gyöngyi és Lengyel József ajánlotta fel.

Immár 1 éve működik a kézimunka szakkör az újszilvási 
Faluházban. A lelkes kis csapat minden kedden 17 órától, 
ameddig kedve tartja, vidám hangulatban köt, horgol, varr, 
kreatívkodik. Idén már a Karácsonyi vásárra is készítettek 
szebbnél-szebb ajándékokat, melyeket meg is lehetett 
vásárolni.

A szakkör tagjai továbbra is várják azokat a kicsiket, 
nagyokat, lányokat, asszonyokat, akik  szeretnék megis-

mertetni és akik  szeretnének megismerkedni a kézimunka 
tudományával és ezáltal szebbé, tartalmasabbá tenni a téli 
estéket.
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A szakkör teljesen ingyenes!

A szakkör iránt érdeklődni lehet: 
Újszászi Rozália 30 / 467-3941



Rieger Ruszlán 
Boros Márk 

Korsós Csaba 
Németh Tibor Krisztián 

Gergelyfi Bori Róza 
Horváth Csepke Adél 

Gyóni Ádám 
Barna Katalin 

Berzsényi  Szofi 
Miklós Marcell 
Gödény Dóra 

Krizsán Dominik 
Juhai Amanda 
Szlezák Patrik 
Háry Nikolett 

Táncos Enikő 
Varga Erik 
Bori Tibor 

Horváth József 
Nagy Norbert János 

Rézsó Viktória 
Bartha Miklós 
Darázs Zoltán 

Tóth Csilla 
Vasas  Dániel 

Nagy Szilvia Judit 
Katona Csenge Flóra 

Tóth Zoé
Varga Szabolcs Ákos

Danó Ildikó
Korpácsi József

Szobácsi Mihály Ferenc
Juhai Balázs
Dávid József
Árvai János

Karai Ferencné Fehér Margit
Benyovszki Mária

Polónyi Béla
Burai Barnáné Sütő Judit

Habony Istvánné Kovács Veronika
Józsa Sándor Mihály

Kaszanyi László
Berényi Sándorné Gál Julianna

Veres Ferencné Tóth Margit
Árvai Mihályné Nagygyörgy Katalin

Németh Zoltán
Fecske János
Falusi János

Fritz Mihály József

Jansik Tamás – Bozóki Ágnes
Tóth Tibor – Nagy Ágota

Vakán József András – Fekete Olga
Csapó Szabolcs – Nagy-Győr Nóra

Korsós Sándor – Dömők Tünde
Jágri Ádám – dr. Szabó Anett Ágnes

Újszülöttek
2014. december 1-től 2015. december 4-ig

Gratulálunk!

Elhunytak
2014. december 11-től 2015. december 4-ig

Orosz János
Orosz Jánosné Polonyi Ilona

Kökényesi János
Solymári István Zoltánné Kosiba Ilona

Komlós Miklósné Sülyi Margit
Gyigor Imréné Perjési Terézia

Kökényesi Ferencné Dani Gizella Julianna
Józsa István

Bugyi Istvánné Kazinczi Mária
Varga Ferencné Bíró Ilona

Toldi István
Mérész Pál

Orsós Jánosné Ződi Terézia Ibolya
Kornyik Jánosné Pap Zsuzsanna

Benkó István
Tóth Józsefné Kázsi Zsuzsanna

Háry Dezsőné Osztroviczki Olga
Müller Elek János

Juhász Sándorné Máté Borbála 

Őszinte részvétünk!

Házasságkötések
2014. november 28-tól 2015. december 5-ig

Sok boldogságot kívánunk!

Fuith Imre – dr. Kocsis Barbara
Darázs Zoltán – Benkó Erika

Turóczi Károly – Juhai Renáta
Horkai Zoltán – Nagy Diána

Mikula Csaba – Boldbaatar Enkhchimeg
Szlezák Mihály István – Gál Margit

Anyakönyvi hírek
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Háziorvos:
Dr. Komonyi Éva
Tel: 06-53/ 789-799, 06-30/ 576-4676

Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66.

Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-12:00 óráig
Kedd: 8:00-12:00 óráig
Szerda: 8:00-12:00 óráig
Csütörtök: 13:00-16:00 óráig
Péntek: 8:00-11:00 óráig

Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is az Orvosi Ren-
delő 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:
Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány u. 68.
Telefon: 06-20/ 530-5014

Rendelési idő: 
 hétfő: 8:00 - 11:00 Tápiógyörgye
 kedd: 8:00 - 11:00 Újszilvás 
 szerda: 8:00 - 11:00 Újszilvás 
 csütörtök: 8:00 - 11:00 Tápiógyörgye
 péntek: 8:00 - 11:00 Újszilvás 

Egészséges rendelés, tanácsadás:
péntek: 11:00 - 12:00 Újszilvás
csütörtök: 11:00 - 12:00 Tápiógyörgye 

Tanácsadásra (védőoltásra, szűrővizsgálatra), érkezőket elő-
zetes bejelentkezés során egyeztetett időpontban fogadjuk. 
A várakozási idő csökkentése céljából a jövőben szeretnénk 
elérni, hogy a beteg gyerekek is előre egyeztetett időre ér-
kezzenek. Időpontot a 06 20/ 530-5014 telefonszámon, vagy 
személyesen kérjenek.

Naprakész információk:
http://draltsachrita.mindenkilapja.hu/
Dr Altsach Rita

Fogorvos:
Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt. 
(székhely: Szolnok, Városmajor út 54. 3 em. 11.)
Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66.    
     Egészségház, Fogorvosi rendelő.

Bejelentkezés: 06-30/470-4561
Sürgős esetben bejelentkezés nélkül is lehet a rendelést lá-
togatni!

Rendelési idő:
 Hétfő: 12:00 - 20:00
 Szerda: 12:00 - 20:00
 Csütörtök: 8:00 - 16:00

Fogorvosi ügyelet: 

Központi Stomatológiai Intézet
Címe: 1088 Budapest,Szentkirályi utca 40.
Telefonszáma: 06/1/ 317-6600 
Faxszáma: 06/1/ 318-7014

-----------------------------------------------------------

CED-DENT FOGÁSZATI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KFT.
Teljes körű fogászati ellátás.
A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSKÖTELES!

Ügyelet:
Szombat, Vasárnap és ünnepnapokon: 10:00-12:00
Cím:
 CED-DENT FOGÁSZAT
 2700 Cegléd
 Szabadság tér 2.
 telefon: 06-53/ 318-259
 fogaszat@cedent.hu

Terhességi Nőgyógyászat:
Kizárólag gyerekágyas és állapotos nők részére!
Dr. Danis Dávid
Minden hó negyedik szerdáján 12:30-tól!

Védőnő és terhes-tanácsadás:
Kengyelné Agócs Marianna
Telefon: 06-70/ 324-3388

Rendelés:
 Szerda:  13:00 – 16:00
 Péntek :    8:00 – 10:00 Terhes tanácsadás
  11:00 – 13:00 Orvossal tartott tanácsadás
  13:00 – 15:00 Csecsemő tanácsadás

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK:
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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

Hívható mellékek:
Polgármester: /11 mellék   Dr. Petrányi Csaba
Jegyző: /12 mellék   Penczi Ildikó
Titkárság: /10 mellék   Bató Szilvia
Gazdálkodás: /13 mellék   Sipos Nikolett
Pénztár /13 mellék   Korpácsi Dóra
ÚJKOM Kft. /16 mellék   Birinyiné Éder Edina
Járási ügysegéd /14 mellék  Bodor Anita
Munkaügy /15 mellék   Siska Éva
Adóügy /18 mellék   Sándor Lászlóné
Anyakönyvezés /18 mellék  Farkas Lászlóné
ÚJKOM Kft. - 
műszaki csoport /16 mellék  Miskolczi Lóránt 
    06-30/598-2512
LEADER pályázatok, 
pályázatkezelés:/16 mellék  Farkas Tibor;
Ügyfélszolgálati Iroda 
(Szociális ügyek) /27 mellék  Kenderes Józsefné,
    Veres Mónika
Öregek Napközi Otthona /20 mellék
Általános Iskola /21 mellék illetve 06-53/387-019
Óvoda /22 mellék

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

Óvoda Konyha:
2768 Újszilvás, Szent István u. 2.
Telefon: 06-53 / 387-027

Faluházában működő irodák:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4. 

Községi Könyvtár és Faluháza:
Faluháza, 
Telefon: 06-53 / 387-001 /17 mellék Magó Eszter

Nyitva tartás: Hétfőtől - péntekig: 09:00- 16:00.
eMagyarország: Hétfőtől - péntekig: 09:00 -16:00.

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ Újszilvási kirendeltsége:
2768 Újszilvás, Szent István utca 4.
Telefon: 06-53/ 387-001 /17 mellék

Antal Viktória (gyermekjóléti szolgálat):
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: 10.00 – 12.00

Gál Tünde (családsegítő szolgálat):
Ügyfélfogadási idő:
Kedd: 08:00 -16:00.
Szerda: 08:00 -16:00.

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 ope-
ratív intézkedések okán is közvetlenül hívható! A feladatot 
időarányosan felosztva Árva István, Hajnovics István és Vá-
gány László látják el.

Falugazdász:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Falugazdász Iroda
Dudás László
Tel.: 06 30/ 387-0894 , 06 20/ 242-6562
06 53/ 312-077 , 06 53/ 500-649

Ügyfélfogadás:
Szerda: 8.00 – 12.00 az újszilvási Polgármesteri Hivatalban

Állatorvos:
Hétvégi (péntek délutántól) és ünnepi (ünnepet megelőző 
nap délutánjától) állatorvosi ügyelet a Polgármesteri Hivatal 
kapujára van kifüggesztve.

Ellátó állatorvos:
Dr. Boldizsár János
2700 Cegléd, Buzogány u. 2.
Tel: 06-20/570-2348

Kizárólag csak a következő felsorolt okokból hívható: Hatósá-
gi megfigyelés (eb, macska, stb.) céljából, méhvándorlás 
bejelentéshez, vágóállat szállításakor kiegészítő hatósági 
állatorvosi igazolás kiállításához, állami támogatásokhoz 
(szarvasmarha, méh, stb.) szükséges állatorvosi igazolások 
kiadásához!
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