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Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Kedves Olvasók, Tisztelt Újszilvásiak! Ezen hasáb 
keretein belül szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt 
időszakban történt eseményekről, tényekről, közvetlenül, 
hiteles formában, első kézből. 

Elsőként szeretnék beszámolni Önöknek arról, hogy 
2011. november 23-án átadásra került az újszilvási 
naperőmű. Nagy örömünkre szolgált, hogy a falu 
lakossága szép számban jelen volt. A létesítményt 
Bencsik János a Fejlesztési Minisztérium államtitkára 
adta át, valamint jelen volt a Közép-magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács Elnöke dr. Szűcs Lajos, és 
még nagyon sok fontos szervezetnek a képviselője. 

A sikeres átadáson, mintegy 400 ember vett részt és 
csodálhatta meg az objektumot, amely összességében 
618 millió forintjába került önkormányzatunknak. A 
beruházás mintegy 70 % -os EU-s és állami támogatás 
mellett 432 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
kapott. A saját erő összegét finanszírozási hitel 
felvételével oldotta meg az önkormányzat. A naperőmű 
egyébként október 28-a óta termel, aktívan és jó 
minőségben, azokon a napokon, amikor természetesen 
napsütés van településünkön. A nagyon értékes 
objektumot az önkormányzat által alapított Újszilvási 
Naperőmű Kft. üzemelteti, amelyen keresztül a bevételt 
realizálja az önkormányzat, és a hiteltörlesztésére 
fordítja. A naperőművet többszörös védelemmel látta el 
az önkormányzat, 24 órás őrzés és védelem alatt áll 
helyszínileg, valamint egy mikrohullámú riasztó 
rendszer, valamint egy modern kamerarendszer védi és

rögzíti az objektum közvetlen környezetében lévő 
mozgásokat. Amennyiben riasztás keletkezik, úgy a 24 
órás mezőőri őrszolgálatunk intézkedik a körzeti 
megbízottal együtt. Amennyiben valamilyen vis maior 
helyzet következne be - vihar, jégkár vagy egyéb komoly 
katasztrófa –abban az esetben a vagyonbiztosításon 
keresztül történik a garancia, a vagyon megőrzésére. Úgy 
gondolom, hogy Újszilvás, ezzel a Magyarország 
legnagyobb naperőművének megépítésével belépett a 
hazai alternatív energia történelembe és az országgal 
megismertette Újszilvás nevét, ismertebbé válik ezáltal 
településünk, és talán vonzóbbá mind a befektetők 
számára mind pedig az esetlegesen idetelepülő aktív és 
dolgozó emberek számára. 

A következő sikeres átadásról szeretnék még Önöknek 
beszámolni, a Kalásztanya területén lévő gyermektábor 
központi épületének Leader pályázatból történő 
felújítása sikeresen befejeződött, és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal szakemberei által átvételre 
került a beruházás. Ezzel egy magas szintű 
gyermektáboroztatás indulhat meg a következő évtől 
Újszilváson, amely mind az újszilvási gyerekek számára 
mind pedig a városokban lévő gyerekek számára jelenthet 
majd egy pozitív élményt, Újszilvás számára pedig 
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szintén egy bevételt szerző tevékenység indulhat meg, 
hiszen a tábort minimum 5 éven keresztül az 
önkormányzat üzemelteti, természetesen az általános 
iskola pedagógusainak segítségével. 

Arról is örömmel számolhatok be, hogy az óvoda felső 
részén lévő emeleti üres rész beépítése végfázisba került, 
melynek kapcsán csupán a fűtés beüzemelése maradt még 
el, valamint a szociális egységek szerelvényezése. A 
hátralévő munkák a következő év tavaszán kerülnek 
elvégzésre és ezt követően vehetik birtokba az új 
épületrészt az óvoda lakói, továbbá a konyha dolgozói. 
Az önkormányzatnak célja volt, hogy a fenti résznek a 
működését elhúzza egy téli szezonnal és ezzel is energiát 
spórolhat meg az önkormányzat a falu számára. 

Még mindig beruházásról szeretnék számot adni 
önöknek. Elindult a mezőgazdasági utak fejlesztése 
elnevezésű beruházás, melynek keretében elsőként a 
Rózsa út került , útalappal és kötőréteggel megépítésre. A 
kopóréteget tavasszal fogja a kivitelező a kötőréteggel 
ellátott útalapra rátenni. A Rozmaring út útalapja is 
elkészült, a két aszfalt réteget majd tavasszal kapja meg 
az útalap.  A másik két útnak az Erdei útnak, valamint a 
Kertész utcának az előkészítése a téli időszakban – 
amennyiben az időjárás engedi - folyik, de kora tavasszal 
nagy energiával indul majd meg. A mezőgazdasági utak 
kivitelezője a Gildex Kft, aki közbeszerzési eljárás útján 
nyerte el a beruházás kivitelezését. Bízunk abban, hogy 
ezek az utak ugyanolyan megfelelő minőségben fognak 
elkészülni, mint amilyen utakat épített a cég már 
Újszilváson, és ezzel a beruházással nemcsak a tanyák, a 
külterületi lakott részek elérési útvonala lesz 
komfortosabb, de a mezőgazdasági járműveknek egy 
elkerülő út is épül, amellyel a belterületet tudjuk majd 
mentesíteni, a komolyabb mezőgazdasági forgalom alól, 
továbbá a közlekedésbiztonság is javulni fog.  

További fejlődést jelent községünk számára, hogy az 
Újkom Kft. egy KOMATSU árokásó és homlokrakodó 
gépet vásárolt 4,5 millió forint + ÁFA értékben, azzal a 
szándékkal hogy egy komolyabb erősebb, újabb járműre 
van szüksége a cégnek, és a régi JCB erőgépet pedig el 
fogja adni a Kft. Ezzel a géppel még piacképesebb lesz az 

önkormányzat 100 %-os tulajdonú cége a vállalkozói 
területen és reményeink szerint a tavasszal beinduló 
csatornaépítési  beruházásnál  is .  Egy újabb 
vagyonteremtés, egy újabb gépvásárlás történt ismét, 
mely közvetett módon az önkormányzat vagyonát 
gyarapítja. 

A csatorna-beruházásról annyit szeretnék mondani, 
hogy kérünk mindenkit ezúton is, hogy igyekezzen 
Fundamenta szerződést kötni annak érdekében, hogy a 
tavasszal ténylegesen is beinduló szennyvízcsatorna 
beruházáshoz minden lakos a saját erőt biztosítani tudja. 
Nem lehet elkerülni a belterületi ingatlannal rendelkező 
lakosságnak a csatornaberuházáshoz kapcsolódó fizetési 
kötelezettséget. Ezt sajnos tudomásul kell venni, hiszen a 
jegyzők adók módjára be fogják hajtani az érdekeltségi 
hozzájárulás összegét. Kérem Önöket még egyszer, hogy 
vegyék komolyan és készüljenek neki még a nehéz 
gazdasági helyzet ellenére is egy Fundamenta 
előtakarékossági szerződés megkötésével a lakossági erő 
megfizetésére, annak érdekében, hogy sikeresen 2012-
2013-ban összközműves lehessen Újszilvás, és hogy ne 
kelljen sem az önkormányzatnak sem a lakosságnak 
környezetterhelési díjat fizetnie azért, mert nem készül el 
a csatornaberuházás. 

Arról is szeretnék számot adni önöknek, hogy új körzeti 
megbízottja van Újszilvásnak Kégli Norbert 
személyében. Kérjük, fogadják Őt bizalommal és 
természetesen a szabályokat lehetőleg tartsák be, hogy ne 
kerüljenek esetlegesen kellemetlen ellenőrzési helyzetbe 
az új körzeti megbízottal. A jogkövető magatartás nagyon 
fontos mind a közlekedésben, mind az egyéb 
tevékenységekben településünkön. 

Időközben a körzeti megbízotti irodába a vállalkozók 
támogatásával - azok adományaiból - kiépítésre került az 
ún. „robotzsaru” rendszer. A rendszer segítségével a 
körzeti megbízott helyben, a kmb irodában hallgathatja ki 
az újszilvási polgárokat és veheti fel a panaszt, a 
feljelentést. Nem kell beutazni  Abonyba, vagy Ceglédre 
a Rendőrkapitányságra, továbbá a gyanús gépjármű-
veknek a Belügyminisztérium nyilvántartási rendsze-
réből történő lekérdezésére is lehetőség nyílik. 
Megkönnyíti, meggyorsítja és tisztábbá teszi az 
intézkedés lehetőségét ennek a rendszernek a megléte. 
Köszönjük azoknak a vállalkozóknak, akik támogatták 
ennek az informatikai rendszernek a kiépítését. A 
támogatók listáját ezen újság további részében 
megtalálják.
Arról is szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a mezőőri 
őrszolgálat továbbra is 24 órás őrszolgálatban őrzi és védi 
a települést, segítve a rendőrség munkáját, és segítve az 
önkormányzat életét is, azért, hogy a lehetőségekhez 
képest , a térség lehető legbiztonságosabb település 
legyen és maradhasson Újszilvás. 
Ennek érdekében a meghibásodott Suzuki terepjáró 
felújítása jelen pillanatban is folyik, melynek 
megközelítően közel 300.000.-Ft-os felújítási költsége 
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fog keletkezni. Nagy tisztelettel köszönjük meg ezúton a 
FERZOL Kft 80.000.-Ft-os hozzájárulását, melyet a 
mezőőri őrszolgálat járművének javítására ajánlott fel a 
cég ügyvezetője.

Arról is be szeretnék számolni Önöknek és ezen újság 
további hasábjain is szó kerül arról, hogy 2 napos 
karácsonyi vásárt sikerült rendeznie a településnek. 
Ezáltal a szegényebb rétegeket is meg tudtuk mozgatni 
egy forró teára, a készlet erejéig beiglire, forralt borra és 
500 adag sertéspörköltre. Nagyon nagy köszönetet 
szeretnénk mondani, mindazon vállalkozóknak, 
legfőbbképp Bolyhos László úrnak, aki a karácsonyi 
vásár sikerességéhez jelentősen hozzájárult. Megérkezett 
a télapó is, és ingyen mintegy 200 csomagot, ajándékot 
adott át a gyermekeink számára a Faluházban a Zorán 
Band együttes műsora közben. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy azt a 
fajta tendenciát utasítsa vissza, mely ezen rendezvény 
megtartását nem megfelelő jelzőkkel illeti. Ki szeretném 
hangsúlyozni, hogy nagyon nagy és közös összefogás 
eredménye volt a karácsonyi vásár. Ennek az 
összefogásnak, erőn felüli önzetlen munkának részese 
volt az önkormányzat, a település vállalkozói, az 
óvodások, az iskolások, az önkormányzat munkatársai, a 
kollégák, az  alkalmazottak. És mégis vannak olyanok, 
akik aljas módon ezeket a kezdeményezéseket, és 
ingyenes, önzetlen adományozásokat, kritikával éltetik. 
Ezt az önkormányzat összes dolgozója nevében 
elutasítom. 

Végül, de nem utolsó sorban egy nagyon-nagyon fontos 
és komoly hírrel szeretném Önöket tájékoztatni, 
mégpedig arról, hogy önkormányzatunk ezen újság 
lapzárta előtt 1 nappal a Belügyminisztérium 
tájékoztatását megkapta arra vonatkozóan, hogy 
Újszilvás település  megnyerte az országos 
falumegújítási pályázatot, annak 1. helyezettjeként 
Magyarország kistelepüléseit, beleértve 5000 lakosig, az 
Európai Unióban, annak hasonló jellegű 2012-ben 
tartandó versenyén Újszilvás képviseli hazánkat. Ilyen 
jellegű falumegújítási díj 2. helyezettjei voltunk 
holtversenyben már kettő esztendőben, és mostanra érett 
az meg, hogy mivel a falumegújítási bizottság vizsgálta 
az innovációt, a közösségteremtő erőt, és egyáltalán 
minden fontos a falu szempontjából, a község 
szempontjából fontos fejlődést és tevékenységet, s 
mindezek alapján megért erre a pozícióra Újszilvás. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves újszilvási Polgárok 
legyünk erre nagyon-nagyon büszkék hiszen ismételten 
ebben a nehéz gazdasági időszakban újra hallatjuk 
hangunkat, hogy van egy település a maga 2800 
lakosával, és az ország kistelepüléseinek élvonalában 
küzd és éri el eredményeit. Ezen példa okán egyre 
fontosabb lesz, hogy tavasszal minél többen kezdjünk 
bele a virágosításba, környezetünk még szebbé tételéhez, 
hiszen az Európai Unió bizottsága fog Újszilvásra jönni 
és az európai országok nevezett településeit fogja 
összevetni. Előre is köszönöm a Tisztelt újszilvási 
Polgárok aktív közreműködését ezen tevékenységben és 
segítségben.
 Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradok 
tisztelettel: Dr. Petrányi Csaba
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2011. október 22-én rendhagyó megemlékezésre 
került sor Tápiógyörgyén. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulójának megünneplése mellett, a 
málenkij robot helyi áldozatainak állítottak a civil 
szervezetek emléktáblát. A községi rendezvény 
szervezését a Torockó Baráti Társaság vállalta fel. 

A rendezvény határon túli magyar vendégei 
Szlovákiából Nagymegyer Város Önkormányzata és a 
Csemadok Nagymegyeri Szervezetének küldöttsége, 
valamint a Bárdos Lajos Vegyeskar volt. Mellettük 
Újszilvás község önkormányzatának vezetői kaptak 
meghívót, a málenkij robot közös áldozataira való 
tekintettel.

Az 1956-os megemlékezés 17 órakor vette 
kezdetét a Művelődési Ház nagytermében. A Himnusz 
után Varró István Tápiógyörgye község polgármestere 
mondott rövid köszöntőt, majd a nagymegyeri vendégek 
műsora következett, akik színvonalas és értékben gazdag 
programmal készültek az alkalomra. Elsőként Csémi 
Andrea szavalatát hallhatták a jelenlévők, majd Varga 
László a Csemadok Nagymegyeri Szervezetének elnöke 
mondta el megemlékező beszédét, az 1956-os forradalom 
és a felvidéki magyarság kapcsolatát taglalva. A 
vendégek fellépését a Bárdos Lajos Vegyeskar zárta, 
mely rendkívül tetszetős előadásával emelte az ünnepség 
hangulatát. A Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar, 
Horváth Antal: „Üveges tánc” című darabjával lepte meg 
a közönséget. Végül a Tápiógyörgyei Diák Színjátszókör 
érzelmekkel telített színjátéka fejezte be az 56-os 
programot. 

Az ünnepi megemlékezés 18 órakor emléktábla 
avatással folytatódott a málenkij robot helyi áldozatainak 
tiszteletére. A kezdeményezés 2011. tavaszán indul, 
amikor az Észak Nyugat Magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége levélben kereste meg 
Tápiógyörgye Község Önkormányzatát. A Szövetség 
azzal a kéréssel fordult a község vezetőihez, hogy 
segítsék feltárni a málenkij robot helyi áldozatainak 
listáját, ezzel támogatva törekvésüket egy országos 
gyűjtemény létrehozásához. A levél és az ahhoz csatolt 
kérdőív jótékony módon ösztönözte a téma helytörténeti 
forrásainak kutatását, valamint az áldozati emlékhely 
kialakítását.

A Györgyei Kalendárium 1998-as számában 
Németh István írásából lehet megtudni, hogy a szovjetek 
1945. február 12-én közel hetven személyt hurcoltak 
kényszermunkára a község korabeli területéről. Közülük 
50 főt a mai Tápiógyörgyéről, a többieket Újszilvás, 
akkor Tápiógyörgyéhez tartozó részéről gyűjtöttek össze. 
A foglyokat előbb a központban lévő Izsold-féle ház 
pincéjébe zárták, majd Ceglédre kísérték őket, ahol 
néhány hetes  ta r tózkodás  u tán  önkéntesen 
jelentkezhettek a híd és vasútépítő brigádba. Akik ezt 
tették, azoknak szerencséjük volt. Ők megúszták egy év 
kényszermunkával, amit Munkács, Komárom, Pozsony 

környékén, majd Csehország és Ausztria területein 
töltöttek le, aztán hazajöhettek. A többieket, akik 
Cegléden nem jelentkeztek önkéntesnek, azokat a 
Szovjetunió távolabbi vidékeire szállították, sorsukról ez 
idáig nem sikerült többet kideríteni.

Sajnos az elmúlt idők hosszúsága rendkívüli 
módon megnehezítette az áldozatok listájának 
felkutatását. Újszilvásról eddig nem ismertek a pontos 
adatok, Tápiógyörgyén összesen 19 nevet sikerült a 
visszaemlékezések alapján napjainkban beazonosítani. 
Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben az is 
áldozatnak tekintendő, aki megszökött, vagy végül a 
szovjetek engedélyével hazatérhetett a fogságból. 

A málenkij robot áldozatainak állított emléktábla 
a tápiógyörgyei Községháza homlokzatára került, 
melynek márványba vésett betűiből az alábbi szöveg 
olvasható: „MÁLENKIJ ROBOT 1945. február 12-én a 
szovjetek közel  hetven személyt  hurcol tak 
kényszermunkára a község területéről. Az áldozatok 
emlékére állítatták a tápiógyörgyei civil szervezetek. 
2011.„ Az esti ünnepség díszletét a színjátszók fáklyás 
sorfala biztosította. Közülük Molnár Eszter mondott 
verset. Az emléktáblát Varró István Tápiógyörgye község 
polgármestere, valamint Lapos Ildikó Nagymegyer város 
alpolgármester asszonya leplezte le. A megemlékezés 
koszorúzással végződött, ahol Tápiógyörgye és 
Nagymegyer mellett, Újszilvás község részéről dr. 
Petrányi Csaba polgármester és Bolyhos László a község 
díszpolgára helyezték el koszorújukat. 

Németh Csaba
A Tápiógyörgyei 

Torockó Baráti Társaság elnöke

A táblaavatók: 
dr. Petrányi Csaba Újszilvás község polgármestere, 

Varga László a Csemadok Nagymegyeri Szervezetének elnöke, 
Lapos Ildikó Nagymegyer város alpolgármester asszonya 

és Varró István Tápiógyörgye község polgármestere. 

Emléktábla avatás 
a málenkij robot tápiógyörgyei és újszilvási áldozatainak tiszteletére
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A Kutyavasút története
jszilvás és Tápiógyörgye történelme a múltban 
szorosan összefonódott, a két település Úközigazgatási egysége, lakóinak egymáshoz való 

közelsége, a kulturális és rokonsági kapcsolatok mind-
mind az összetartozás szálait erősítették. A két falut 
összekötő gazdasági vasút a közös múlt egyik része, 
melynek felidézése, írott formában való rögzítése, fontos 
adaléka lehet mindkét település történelmének vigyázó 
megőrzéséhez. 
Újszilvás és Tápiógyörgye mai közigazgatási területén 
belül két gazdasági jellegű vasút működött. A nép által 
csak „Kutyavasútnak” becézett közlekedési eszközt a 
hatvanas évek derekán számol-
ták fel, azóta csak a nosztal-
gikus érzésekben él tovább 
egykori emléke. 
Mindkét vonal kiépítése szoro-
san kötődik a Györgyey 
(Táfler) család birtokainak 
korszerűsítéséhez, mivel a 
tulajdonosok a község köz-
pontjától távolabb eső föld-
jeiket szerették volna élénkeb-
ben bekapcsolni az ország 
gazdasági vérkeringésébe. A 
korábban épült vasút Pokol-
tanyát és a hozzá tartozó 
uradalmat, míg a későbbi, 
Újszilvás mai területén elhe-
lyezkedő birtoktesteket kap-
csolta a Budapest-Újszász-
Szolnok főpályához. Jelen 
írásban ez utóbbi vonal 
történetét szeretném röviden 
feldolgozni.
Györgyey Illés 1914 február-
jában nyújtotta be a községi 
képviselőtestület elé kérelmét 
a gazdasági vasút megépítése 
ügyében, mely Ábrahámtelket, 
a kláratelepi gazdaságot, 
valamint a Nagy- és Kis-
paskom elnevezésű birtok-
testeket kötötte volna össze a 
Tápiógyörgyén áthaladó 
fővasúttal. (Az előbbi gazdaságok akkoriban 
Tápiószeléhez, míg az utóbbi birtoktestek Tápió-
györgyéhez tartoztak) A gazdasági vasútra azért volt 
szükség, mert a kiépítetlen utak sáros időben gyakran 
járhatatlanok voltak, így azonban az esős időszakban is 
biztosítani lehetett a folyamatos szállítást. 
A kérelem tárgyában a képviselők 25: 1 arányban 
engedélyt adtak a beruházásra, azonban azt nem 
engedélyezték, hogy a vasút kiépítése során a 
beruházáshoz igénybe vegyék és leszűkítsék a 

nyomvonal mentén fekvő földutakat, sőt előírták, hogy a 
sínek lefektetésénél az út legalább öt öl széles maradjon. 
A kitétel miatt ellentét, majd pereskedés kezdődött a 
földbirtokos és a község között, s a végső döntést csak 
1916-ban a belügyminiszter hozta meg, melynek 
értelmében Györgyey Illés korlátozás nélkül fel-
használhatta a dűlőutakat vasútépítés céljára. A községi 
képviselők cserébe annyi kompenzációt kértek, hogy a 
birtokos járuljon hozzá a Tápión átívelő Nagyhíd és a 
vasútállomás közötti út mentén járdaépítés számára egy-
két méter széles földcsík átengedéséhez. Az ajánlatot 
végül Györgyey Illés elfogadta, s az erről szóló 

szerződést 1916 augusztu-
sában írták alá. 
A gazdasági vasút építési 
történetét nem ismerjük 
pontosabban, csak annyit 
tudunk, hogy a MÁV Központi 
Irattár dokumentumaiban az 
1925-ös dátum szerepel az 
építés éve mellett. 
A gazdasági vasút elhe-
lyezkedését, nyomvonalának 
irányát a ma is élő szemtanúk 
mellett a korabeli térkép-
vázlatok mutat ják be a 
leginkább hitelesen. Tápió-
györgye és Újszilvás között 
haladó műút Abony-Újszász 
felé eső oldalán ma is láthatók 
az egykori töltés bozóttal 
benőtt maradványai, melyen 
valamikor apró talpfákra 
erősítve futottak végig a 
keskenynyomtávú vasút sínjei. 
A kétirányú közlekedés ér-
dekében az egyvágányos 
pályán, több helyen is kitérőt 
létesítettek, az Illike árok felett 
egy 4,2 m nyílású fahíd 
szolgálta az átkelést. Az 
újszilvási irányból Tápió-
györgye felé közeledő sínpár 
közvetlenül a vasútállomás 
előtt kettéágazott, jobbra 

kanyarodva a főpálya vágányaival párhuzamosan 
alkotott végállomást, míg egyenesen, a sorompónál állt, 
ma már nem létező váltótorony aljában záródott egy rövid 
kitérő. A két település között több oldal-irányú leágazás is 
volt. Az egyik sínpár a Kútérnek nevezett árok mentén 
tápiószelei irányban az erdő felé kanyarodott, majd a fák 
előtt szétvált, egyenesen Ábrahámteleken, míg balra a 
kláratelepi gazdaságban végződött. Ugyancsak a Kútér 
mellett, ám az erdővel ellenkező irányban hosszan 
elnyúló legelő külső ívén futottak a sínek a paskomi 
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sertéstelepig. Ez utóbbi leágazás a térképen sincs 
feltüntetve. A vonal egyenes szakaszán Újszilvás előtt 
ismét váltó következett, abonyi irányban egy rövid kitérő 
húzódott, melyet a háború után építettek cukorrépa 
rakodás céljából. Egyenesen, a mai belterület felé a pálya 
még néhány száz métert folytatódott. A főút mellett, ma is 
áll az egykori magtár épülete, melynek az út felőli oldalán 
két vágányt létesítettek, míg ellenkezőleg néhány métert 
megtéve az uradalmi istállóig mehettek a szerelvények.
Az apró kocsik, melyek a teher és személy-forgalmat 
biztosították, az utolsó időket leszámítva lóvontatással 
közlekedtek. A szerelvényeket többnyire egy állat húzta. 
Polónyi Ferenc és Perjési József újszilvási gazdák saját 
lovaikkal üzemeltették a járatokat. Később a téeszesítés 
idejében, a cukorrépaszezon során dízel meghajtású 
motoros vontatókat is alkalmaztak, melyeket felváltva 
használtak a Tápiógyörgye-Újszilvás, valamint a 
Tápiószele-Tápiószentmárton között húzódó gazdasági 
vasútvonalakon. A személyforgalom számára a 
teherszállító kocsikat használták, annak deszkaoldalú és 
oldalnélküli, platós változatán is utaztak az emberek. 
Ennek díja a két település között a háború utáni években 
egy forint volt. A járatokat általában az aktuális igények 
szerint indították. A teherszállítást időszakosan, a 
mezőgazdasági árutermelés szükségleteihez igazították. 
A kicsi vagonokban többnyire cukorrépát, vagy a 
kláratelepi pincészet boros-hordóit vitték, de igyekeztek 
minden kérést kielégíteni. Egy 1949-ben kelt 
nyilvántartás adatai alapján a kisvasút gör-
dülőanyagainak száma a következő volt: 5 db. 3,2 tonnás, 
4 tengelyes fék nélküli nyitott platós kocsi rakoncával; 
8 db. 2,5 tonnás, 2 tengelyes fékezhető kocsi faoldallal; 
20 db. 2,5 tonnás, 2 tengelyes fék nélküli kocsi faoldallal, 
valamint 12 db. lóré faváz kerékkel állt rendelkezésre az 
akkori üzemeltetéshez. 
 Sajnos a kisvasút történetéhez egy tragikus baleset is 
kapcsolódik, melyről a tápiógyörgyei plébánia Domus 
Historiájában, az 1928-as év alatt a következő feljegyzést 
olvashatjuk: „Nov. 3-án rettenetes szerencsétlenség 
történt a györgyei-uradalom kisvágányú vasútján. Több 
hektoliteres hordókban szállították a bort az állomáshoz. 
Este 7 óra tájban ugyanazon sínpáron – világítás nélkül – 
haladt egy fogat be, másik kifelé. A rémes összeütközés 
következtében Tóth Erzsébet 17 éves leányt a leguruló 
hordók halálra zúzták. Egy másik leánynak a lábát zúzták 
össze. A meghaltnak a Györgyey család 1000 pengőbe 
kerülő szép síremléket állíttatott a Kápolnás alsó 
temetőbe.” 
A gazdasági vasút történelme során többször is gazdát 
cserélt, nem egyszer az aktuális politikai helyzetnek 
megfelelően következtek az újabb birtokosok. Györgyey 
Illés halála után 1927-ben a tulajdonjog az örökösökre 
szállt: Dr. Györgyey Adolf, Dr. Györgyey Lajos, Ecséry 
Lászlóné Györgyey Klára, Frankl Frigyesné Györgyey 
Flóra, Gottlieb Herbertné Györgyey Amália 
személyében. A háborús időkben, 1944. áprilisában a 
Magyar Királyi Kereskedelmi és Közlekedésügyi 
miniszter egy év időtartamra az Országos Földhitel 
Intézetre ruházta a gazdasági vasutat. 1944 őszén a 
kisvasút és a hozzá tartozó iparvágány megsérült, ez 

utóbbit a németek robbantották fel, helyreállításuk a tél 
folyamán kezdődött. A háború után megszülető 
földreformtörvény értelmében a gazdasági vasút a 
Földműves Szövetkezet birtokába került. A Magyar 
Közlekedésügyi Minisztérium a Tápiógyörgyei 
Földműves Szövetkezetnek adott ideiglenes engedélyt a 
gazdasági vasút üzemeltetésére, egyben megengedte, 
hogy azt a Hatvani Cukorgyár R.T.-vel használja 
közösen. Végül 1949-ben az iparvágány és az ehhez 
csatlakozó gazdasági vasút az államkincstár tulajdonába 
került, oly módon, hogy az előbbi létesítményt az 
államvasutak, míg az utóbbit a Szolnoki Gazdasági 
Vasutak N. V. tartotta üzemkezelésben. 
A biztonságos működtetés számára külön szerződéssel 
egy vonalbejárót alkalmaztak, az utolsó időkben Oláh 
József tápiógyörgyei lakos látta el a feladatot. A pályaőr, a 
havi 300 Ft munkabér mellett, évi 250 Ft anyagmegőrzési 
díjat is kapott, amiért a vasúti tartozékokat rendszerint az 
udvarán tárolta. 
 A létesítmény műszaki leírását egy 1962-ben kelt 
jegyzőkönyvből ismerjük pontosabban. Ezek szerint: „a 
vágányzat összhossza 10.225 m, sín-rendszere 7 kg/fm, 
az ágyazat neme salak, engedélyezett tehernyomás 1,8 
tonna, engedélyezett sebesség 10 km/h, a legkisebb sugár 
30 m, a legnagyobb emelkedő 5 %, aljzata fa, építési éve 
1925, nyomköze 760 mm.” 
A keskenynyomtávú pálya ekkor már igen elhasználódott 
állapotban volt, fenntartását a modern közúthálózat 
kiépülésével, valamint a menetrendszerű autóbuszjáratok 
megjelenésével egyre inkább fölöslegesnek tartották. Az 
1962-es pályabejáró bizottság a vonal használhatósági 
fokát 30 %-ban állapította meg. A talpfák egy része a 
sínleerősítéseknél már korhadt volt, a nyomtávot sem 
biztosították rendesen, egyes sínmezők pedig jelentősen 
eldeformálódtak. Az utolsó években a vonalon már csak 
egy-másfél hónapos üzemeltetés folyt, leginkább a 
cukorrépakampány megindulásakor. 
1965-re a gazdasági vasút üzemképtelen állapotba került, 
annak felújítását népgazdasági szempontból a 
tulajdonosok fölöslegesnek tartották. A fahíd erősen 
elhasználódott, korhadt állapotban volt, a sínek állapota 
motorvontatás szempontjából üzemveszélyes állapotba 
került, legfeljebb lóvontatásra volt alkalmas. Az akkori 
pályavizsgáló bizottság tagjai egyöntetűen a felbontás 
mellett döntöttek, az esetleges felújítás anyagi 
szükségleteit 10 millió Ft nagyságrendben határozták 
meg. 1965-ben az Újszilvási Állami Gazdaság nyújtott be 
igényt a tulajdonjogra, s egyben vállalta a vasút 
felbontását, melyre 1966. június 30-ig kapott határidőt. A 
hidak és átereszek megszüntetését, valamint a csatlakozó 
meder és árokkialakítási munkálatokat a MÁV Szolnoki 
Pályafenntartó Főnökségének kellett elvégeznie 1966. 
december 31-ig. A gazdasági vasút által elfoglalt, addig a 
MÁV tulajdonát képező területek az illetékes községi 
tanácsok kezelésébe kerültek át. Így ért hát szomorú véget 
az egykori kisvasút története.

Németh Csaba
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Településünkön épült meg hazánk legna-
gyobb naperőműve. A Községi Önkormányzat 
2 hektáros ingatlanán építették meg a kWp 
teljesítményű, napkövető, fotovoltatikus 
villamosenergia-termelő rendszert. A 
naperőmű évi teljesítménye 630.000 kWh. Az 
építkezést ez év tavaszán kezdték és október 
28-án megtörtént a telep műszaki átadása. 
Az erőművet november 23-án a Nemzeti 
fejlesztési Minisztérium államtitkára, Bencsik 
János adta át. A hivatalosan „400 kW-os 
hálózatra kapcsolódó, fotovoltatikus rendszer 
építése Újszilváson” nevű KMOP-3.3.3.-09-
2010-0008 azonosító számú projekt bruttó 
összköltsége 618.489.373,- Ft, a hazai 
központi költségvetés és az Európai Unió által 
nyújtott támogatás összege 432.942.561,- 
Ft. A fennmaradó összeget az önkormányzat 
önerőből biztosította. Összesen 68 db 
forgatórendszerrel felszerelt állványt 
állítottak fel és ezeken 1632 darab napelemet 
telepítettek. A beruházás részét képezte 
továbbá az inverterek felszerelése, egy 
transzformátorállomás, egy felügyeleti 
konténer kialakítása, 20 kV-os rácsatlakozó 
földkábel kiépítése a transzformátor és a 
csatlakozási pont között, illetve 0,4 kV-os 
földkábel csatorna- rendszer kiépítése a 
tartószerkezetek és a transzformátorállomás 
között. Az SMA inverterek a napelem felöl 
érkező egyen feszültséget nagyon jó 
hatásfokkal alakítja át 240V-os 50 Hz 
váltakozó feszültséggé. Az legjobb európai 
minőségű inverterek kimeneti oldalán 
megjelenő 0,4 kV-os feszültség szintű 
villamos energia földkábeleken keresztül jut 
el a helyszínen telepítendő 22/0,4kV-os 
transzformátor állomásba. A megtermelt 
villamos energia egy helyben telepített 
transzformátor állomáson és csatlakozó 
hálózati szakaszon keresztül a DÉMÁSZ Zrt. 
ceglédi al-állomásába jut. 
A projekt hosszú távú közvetlen célja, - mely 
már rövidtávon is érzékelhető hatással jár - 

hogy ésszerű műszaki megoldással és az 
áramszolgáltatóval ill. MAVIR-ral való partneri 
együttműködéssel olyan helyzetet idézzen 
elő, hogy Önkormányzatunk képes legyen a 
villamos energia felhasználását saját maga, 
napenergia hasznosításával ellensúlyozni. 
Közvetett célként fogalmazható meg az a 
példamutatás is, mely rávilágít arra, hogy 
más Önkormányzatok is megfelelő szerve-
zéssel, előkészítéssel, ésszerű gazdálko-
dással, valamint el nem hanyagolhatóan 
külső – uniós és központi költségvetési - 
támogatással képesek akár hasonló 
naperőművek létrehozására. Mint bemutató 
hely kiváló lehetőséget nyújt a jövő 
nemzedéke számára az alternatív energia 
hasznosítási mód megismerésére. 
A most elkészült naperőmű, amely biztosítja a 
település önkormányzatának és teljes 
intézményeinek, valamint Újszilvás közvilá-
gításának áramellátását és a korábban 
kiépített geotermikus rendszer önmagában is 
jelentős eredmény. Ami mégis, a már 
említetteken túl, kiemeltté teszi az új 
beruházást az a tény, miszerint sikerült 
megállapodni több felsőoktatási intézmény-
nyel – Szolnoki Főiskola, Szent István 
Egyetem, Szegedi Tudományegyetem -, hogy 
a naperőmű, a geotermikus rendszerrel 
együtt, a szakirányú képzéseik gyakorlati 
oktatási bázisa lesz.

A megépített 400 kW-os, hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszer 
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November végén, a Széchenyi Iskola egészségnevelési 
hetének záró napján, Újszilváson tartott előadást Dr. 
Zacher Gábor. Az ország legismertebb toxikológusa „Új 
évezred, régi-új szerek” címmel beszélt a felső tagozatos 
tanulóknak a mai felgyorsult világ veszélyeiről, a 
függőségről, a drogról. Kulcsmondatát – A drog 
megváltoztat. – érthetően és érdekfeszítően magyarázta 
el a fiataloknak. 

Zacher doktor nemcsak a gyerekeknek, hanem a 
felnőtteknek: pedagógusoknak, szülőknek, érdeklő-
dőknek is tartott előadást ezen a napon. Különös érdeme, 
hogy a kábítószerek veszélyei mellett foglalkozott a 
függőséget kiváltó okokkal, a mai életmóddal és a család 
szerepével is. 
Zacher Gábort fiatal és felnőtt egyaránt érdeklődve 
hallgatta, miközben sokat tanult tőle. 

Csiszárné Zakar Ildikó 

Ami a tankönyvekből kimaradt…

Dr. Zacher Gábor Újszilváson

Az iskola színjátszó csoportja ebben az évben is 
betlehemes játékkal készül a karácsonyra. A Királyok útja 
című jelenetüket előadták az Újszilvási Karácsonyi 
Vásáron, ahol népes közönség élvezte vidám játékukat. A 
tanulók lelkesen készültek, látványos jelmezekben 
elevenítették fel Jézus születését. A gyerekeket 
meghívták Ceglédi szereplésre, ahol a kórház dolgozói és 
betegei számára fogják az adventi hangulatot megidézni. 
Ezzel a drámajátékkal szereznek örömet az újszilvási 
idősek napközi otthonában élőknek is, valamint részt 
vesznek december 24-én a katolikus templom karácsonyi 
miséjén. 
Karácsonyra a Széchenyi Iskolában is készülnek, ahol 
december 20-án délelőtt kicsik és nagyok együtt 
ünnepelnek. Az advent heteiben a karácsonyi 
ünnepkörről tanulnak, rajzolnak, énekelnek a készülődés 
közös élményéért, a karácsony üzenetének megértéséért. 

„A kis Jézuska itt van a közelben, 
  Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
  S ne csak így decemberben.”
          (Juhász Gyula)

Pap Sándorné 

Advent
 az iskolában
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Az ÖKO-hetek zárónapján került sor egy madáretető 
átadására iskolánk udvarán. Készítője Bajár Zsolt, akinek 
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani e hasznos 
építményért. 
Miért döntöttünk úgy, hogy madáretetőt állítunk? 
A zord tél beálltával madaraink nehezen jutnak 
eleséghez. Úgy gondoltuk, hogy rendszeres etetéssel 
segítünk rajtuk, az etetőben mindig találnak majd 
táplálékot márciusig. Az átadás után az elsősök örömmel 
töltötték fel az etetőt, akasztották ki a madárkalácsot. A 
madárkalácsot kicsik és nagyok együtt készítették, került 
bele: napraforgómag, dióbél, faggyú. 
Köszönjük a segítséget: a Peng Farmnak és a 
Szilváshúsnak, akik az alapanyagokat biztosították. 
Nagyon fontos, hogy az etetést folyamatosan végezzük, a 
madarak ezt megszokják, rendszeresen visszajárnak, nem 
keresnek új táplálékforrást. A gyerekek az iskolában 
pozitív példát láthatnak a madarak gondozásáról. Örülni 
igazán akkor fogunk, ha egyre több ház udvarán vagy 
kertjében látunk élelemmel megtöltött madáretetőket. A 
folyamatos etetéshez iskolánknak szüksége lenne 
madáreleségre. Ha tehetik, kérjük, segítsenek ebben. 

Veres Tiborné 

A TEJ TERMÉKTANÁCS 
INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSA ÚJSZILVÁSON 

A SZÉCHENYI ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

   December 1. és 2. a tej és tejtermékek 
népszerűsítésének napjai voltak a Széchenyi István 
Általános Iskolában. A Tej Terméktanács szervezésében 
kiállítás várta a gyerekeket, melynek célja, hogy 
bemutassa a tejtermékek sokféleségét, szerepét az 
egészséges táplálkozásban, fejlődésben és megsze-
rettesse fogyasztásukat. 
  A Tej Terméktanács 1992-ben alakult a tagok 
önszerveződésével, azóta is a tej termékpálya 
szereplőinek érdekegyeztető fórumaként folytatja 
tevékenységét, mint önálló jogi személyiségű non profit 
társadalmi szervezet. Célja a tej-tejtermékpiac össze-
hangolása a tejtermelők, tejfeldolgozók, kereskedők, 
tejgyűjtők, fogyasztók tagjai, valamint a piacgazdaság és 
az Európai Uniós szabályozás feltételei között. A 
szervezet kiemelt feladatai közé tartozik az iskolatej 
koordináció és a tejfogyasztás élettani hatásait bemutató 
iskolai edukációs program.  
   Tanítványaink minden évfolyamon rövid, de igen 
tartalmas előadást hallgattak meg a tej és tejtermékek 
mindennapos fogyasztásának fontosságáról, a tej 
feldolgozásának folyamatáról és a csomagolásuk 
menetéről. A kiállítás interaktív volt: rövid filmet 
nézhettek a gyermekek, valamint tudásukat és 
ügyességüket számítógépen és feladatlapon tesztelhették 
a hallottakról. Természetesen a kóstoló sem maradhatott 
el, mindenkit megajándékoztak egy kis doboz tejjel. A 
legszerencsésebbek a programsorozat végeztével 
sorsoláson ajándékcsomagot is nyertek.
      Örömteli számunkra, hogy ismét egy jó alkalom 
nyílott diákjaink előtt az egészséges életmód meg-
ismerésére és megőrzésére. Ne feledjük hát mi sem a régi 
mondást: A TEJ ÉLET, ERŐ, EGÉSZSÉG!

Bainé Dóbiás Erzsébet

Gondoskodjuk 
       a madarakról

Ősz folyamán első és második osztályos tanulóink részt 
vettek a ceglédi Schulek Gyógyszertár rajzpályázatán. A 
gyerekek legkedvesebb nyári élményeikről rajzolhattak. 
Alkotásaikból nagy sikerű kiállítás nyílt. Nagyon 
örültünk, hogy a nyertesek a mi iskolánkból kerültek ki: 
Lénárt Lili 1.b Gál Vanda 2.a és Urbán Klaudia 2.b 
osztályos tanulók, akik értékes ajándékcsomagot kaptak. 
Gratulálunk nekik.

Kurucz Miklósné 

Győztes nyári rajzok 
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Hagyományainkhoz híven az idén is részt vettünk 
községünk karácsonyi vásárán. A rendezvény új 
helyszínen, remek hangulatban zajlott melyhez 
hozzájárult a meleg tea, a forralt bor, a bejgli és a 
karácsonyi zene. Az óvoda és az iskola csemetéi is 
készültek az advent szellemiségéhez illő kis műsorral.

Az önkormányzat segítségével pedagógusaink újszerű 
termékekkel készültek az árusításra.
Az eddig megszokott kínálatunkon változtatva kézműves 
termékeinket kiegészítettük házi készítésű lekvárokkal, 
bonbonokkal, apró süteményekkel, borkocsonyával és 
fűszerolajjal. Nagy sikere volt a vásárlók körében a téli 
hangulatot felidéző birsalmasajtnak és sütőtök lekvárnak. 
Várakozásainkat felülmúlta portékáink gyors fogyat-
kozása. A vásárról készített számvetésünk pozitív 
eredményt hozott - minden árunk gazdára talált - így 
beigazolódtak az újításhoz fűzött reményeink.
Az árusításból szerzett bevételből a Diákönkormányzat 
tanulóink programjait támogatja.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Aranykemence 
Pékségnek rétes felajánlásukat, hiszen az ebből befolyt 
összeget az óvoda és az iskola Szülői Szervezete kapta 
meg.
Nagyszerű bevezetője volt ez a program a karácsony-
várásnak és az ünnepek elmúltával újra kezdhetjük a 
tervezgetést, hogy mivel készüljünk jövőre.

Gazsiné Nagy Tünde

Házi ízek Adventkor
Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat 
használnak fel a háztartások, az üzemi konyhák, 
éttermek. A felhasználás során keletkező használt 
sütőolaj sorsa azonban csak az utóbbiaknál megoldott, 
ahol szervezetten folyik a hulladék elszállítása és 
feldolgozása.
Sajnos a lakosság által használt olajnak csak kis része 
kerül a hulladékudvarokba vagy lerakóhelyekre, jelentős 
mennyiség a lefolyókba vagy a szemétbe kerül. Ez igen 
káros, hiszen a csővezetékek falára lerakódva a csatorna 
dugulását okozza, a háztartási szemétbe öntve pedig 
nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladék-
lerakókban. Ha pedig a sütőolaj gondatlanságból vagy 
szándékosan az élővizekbe jut, az még veszélyesebb: 
tavakban, folyókban a víz felszínén úszva meggátolja az 
oxigénfelvételt, így elpusztítva a vízi élőlényeket. 
Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet 
is elszennyezhet!
A probléma megoldására a MOL a kijelölt 
benzinkutakon összegyűjti és újrahasznosítja ezt a 
keletkezett veszélyes hulladékot.
Mi történik a begyűjtött használt sütőolajjal?  
Komáromban már működik olyan üzem, ahol a használt 
étolajból bioüzemanyagot gyártanak. A tisztítás során 
keletkező hulladék (prézli-, ételmaradék stb.) a biodízel 
gyártás melléktermékeivel együtt pedig kiváló alap-
anyaga a biogáz előállításnak. 
A sütéshez elhasznált olajból a környezetet károsító 
hulladék helyett ezzel a megoldással környezetbarát 
termék lesz.
Intézményünk szellemiségéhez teljesen illeszkedik a 
MOL ezen új akciója. Éppen ezért meghívtuk Pánczél 
Andreát, a MOL kommunikációs igazgatóját és Rácz 
Lászlót, a MOL megújuló üzemanyagok kiemelt 
vezetőjét, meséljenek kampányukról. Az előadást a felső 
tagozatos diáksereg meghallgatta, és az előadók nagy 
örömére, sok okos kérdést tett fel. Továbbá meg-
egyeztünk, hogy iskolánkban gyűjtőpontot hoznak létre, 
hogy az újszilvási családoknak is lehetősége legyen a 
használt sütőolajat környezetbarát módon meg-
semmisíteni.
Szeretném felhívni tanulóink figyelmét, hogy versenyt 
hirdetünk, a legtöbb használt sütőolajat behozó diákunkat 
a tanév végén jutalmazzuk!

Tegyen Ön is környezetünk védelméért!

A Széchenyi István Általános Iskola Szülői 
Szervezete köszöni a 2011-benn nyújtott támogatást 

a helyi vállalkozóknak.
Külön köszönetet szeretnék mondani az 

Aranykemence Sütőipari és Kereskedelmi Kft-nek a 
Karácsonyi vásárra felajánlott rétesért, mellyel 

segítették az iskola és az óvoda szülői szervezetét.
Ezúton kívánok minden egyes támogatónknak Békés 

Boldog Karácsonyt és Sikerekben gazdag Új Évet!

Lévai Ferencné
Iskolai Szülői Szervezet elnöke



13

„Kicsiny kunyhóban szeretet,
Szeressétek a gyermeket, 
E szent karácsony ünnepén 
Önöknek ezt kívánom én.”
                                    (Karinthy Frigyes)

Elrepült egy év….újra itt az Ünnep. Óvodánkban lázasan 
készülődünk, hogy idén is méltóképpen fogadjuk. 
Minden csoportból meghitt dalok hallatszanak, vidám, 
csillogó gyermekszemek látszanak….várjuk a Kará-
csonyt!

Sikeres karácsonyi vásáron vagyunk túl, mely immár 
hagyománnyá vált. Idén is mindent beleadtak az 
óvónénik és a dajkák, hogy minél több szép ajándékot 
kínálhassunk a kedves vásárlóknak. Ajándékaink 
elkészítésében nagy szerepe volt mindannak az 
adománynak melyet fel tudtunk használni! 
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
köszönetünket fejezzük ki az Aranykemence Sütőipari és 
Kereskedelmi Kft.-nek, az óvoda és az iskola számára 
felajánlott rétesért, Bertók Mihálynak, a Bolyhos 
családnak, Kiss Pálnak, Varga Csaba, Borsos Bence, 
Szűcs Csaba és Petrányi Zsófia szüleinek, Simon 
Zsoltnak, Lőrincz Zoltánnak és családjának, a községi 
konyha valamennyi dolgozójának, Újszilvás Község 
Önkormányzatának, és minden kedves szülőnek, 
hozzátartozónak, akik bármilyen formában támogatták 
óvodánkat! 

Kiemelten szeretném megemlíteni az óvodai Szülői 
Szervezet munkáját. Most is, mint minden évben nagy 
szorgalommal, fáradhatatlanul dolgoztak azért, hogy 
gyermekeink életét színesebbé tudjuk varázsolni. Idén 
sem volt ez másként. Köszönjük vezetőjüknek, 
Kincsesné Varga Erikának és valamennyi tagnak, hogy 
időt, energiát nem sajnálva támogatnak bennünket!
Örömteli momentum volt számunkra, hogy Községünk 
karácsonyfáján gyermekeink énekére gyúlhatott fel a 
fény, méltó kezdetét jelentve az idei újszilvási ünnepnek.
Kívánjuk, hogy minden család meghitt, szeretettel teli 
hangulatban tölthesse el az ünnepeket!
Ezúton kívánok mindenkinek Békés Boldog Újesztendőt 
az óvoda dolgozói és a gyerekek nevében.

        Pákozdi Tiborné

Ünnepi hangulat

Engedjék meg nekem, hogy beszámoljak az SZMK 
elmúlt és az ez évi eredményeiről.
A 2010-es Ovibál és a Szilveszteri bál bevételéből kellett 
gazdálkodnunk.
Támogattuk 2010. novemberben az Állatok Világnapja 
alkalmából szervezett kirándulást, majd karácsonykor az 
óvoda Jézuskáját, 2011 áprilisában a Művészeti 
Fesztiválon történő szereplést, a Föld napját és a Húsvéti 
ünnepet, májusban az óvodai ballagást is. Novemberben 
pedig mind az 5 csoportszobában le lettek cserélve a 
játéktároló kosarak. Így az összes kiadás 232.000 Ft volt. 
Most karácsonyra ismét 100.000 Ft-tal tudjuk az ovi 
Jézuskát segíteni.

Bár szűkös az SZMK anyagi helyzete, de azt a saját 
munkánkkal próbáljuk ellensúlyozni és e kis csapat 
lelkesedése, segíteni akarása és kitartása továbbra is 
rendületlen. Ebből kifolyólag, kérem önöket továbbra is 
ugyanilyen lelkes segítséggel támogassanak minket, hisz 
mindenki tudja, hogy egy jó célért küzdünk.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ez idáig 
bármilyen módon segítette az óvodánkat: Köszönjük 
szépen!
Idén Ovibál nem volt, de nagy lelkesedéssel készülünk a 
szilveszterre és várunk mindenkit, hogy búcsúztassa 
velünk az óévet és együtt köszöntse az újévet. 
Végül, szeretnék mindenkinek szeretetben, békességben 
teljes, Boldog Karácsonyt, és Sikerekben, eredményben 
gazdag Boldog Új Évet kívánni.

Ahogy a hópihe száll kitartott kezedre, úgy szálljon 
füledbe angyalok éneke! Melengesse szívedet sok-sok 
szeretet, így kívánok BOLDOG ÜNNEPEKET!

Tisztelettel: Kincsesné Varga Erika

Pár szóban 
az óvodai SZMK-ról
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Ezúton kívánok mindenkinek Békés Boldog Ünnepet az 
Időskorúak Gondozóháza valamennyi lakója és 
munkatársa nevében. Köszönjük mindazok áldozatos 
munkáját, akik gondozottaink mindennapjait bármilyen 
módon megkönnyítették az idén is.

Pákozdi Tiborné

Óbecsey István: 
Szeressétek az öregeket 

(részlet)
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Időskorúak Gondozóháza

December 2-án és 3-án a Polgármesteri Hivatal és a 
Faluháza közötti tér varázslatos karácsonyi vásárrá 
alakult át, amely már évek óta hagyományos és igen 
kedvelt színfoltja az ünnepi készülődés időszakának.
 Mindkét nap 15.00-tól várta vásárlóit az óvodások, 
iskolások, pedagógusok és szülői szervezetek által 
készített szebbnél szebb karácsonyi portékák. Az 
Aranykemence Sütőipari és Kereskedelmi Kft. szíves 
felajánlásából az iskolának és az óvodának lehetősége 
nyílt 800 darab rétes eladására is, teljes bevételével 
szabadon rendelkezhetnek. 
A vásáron  több helyi vállalkozó is képviseltette magát 
termékeivel, ezzel is színesítve a kínálatot.
Kezdő momentumként december 2-án pénteken 16.00-
kor az óvodások karácsonyi dalaira felgyulladtak a 
fények a község karácsonyfáján, mely még meghittebbé 
tette az ünnepi hangulatot, a Rozmaring Nyugdíjas Klub 
adventi énekei és az általános iskolások betlehemes 
műsora pedig csak fokozták ezt. 

A szombati napon sem volt kisebb az érdeklődés a vásár 
iránt, rengetegen gyűltek össze a téren. 15.00 órától 19.00 
óráig került kiosztásra 500 adag sertéspörkölt, melynek 

alapanyagát Tóth László a Szilváshús Kft. és Bolyhos 
László a Bolyhos és Fia Bt. részéről nagylelkűen 
felajánlotta, s melyből az óvoda konyhásai készítették az 
igen ízletes ételt. 17.00 órától a Zorán együttes koncertje 
kezdődött a Faluháza nagytermében, melynek 
szünetében megérkezett a Mikulás, akit a gyerekek már 
nagyon vártak. 
Az idén először debütáló élő betlehem is igen sikeresnek 
bizonyult, a sok simogatást, kényeztetést az állatok is 
kedvelték.
A nagy hidegben jól esett a forró tea, a forralt bor, a diós és 
mákos bejgli, amellyel az önkormányzat kedveskedett a 
kilátogatóknak. 

A Karácsonyi Vásár 2011-ben is az ünnepvárás egyik 
legkellemesebb pillanatának ígérkezett. Hasonlóan az 
előző évekhez remek portékák és programok segítettek a 
Karácsonyra hangolódni.

Községi Önkormányzat

Karácsonyi vásár
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A térséget érintő szennyvízberuházás Európai Bizottság 
áprilisi jóváhagyását követően végre a megvalósítási 
fázisába lépett. A közbeszerzési eljárások közül 
meghirdetésre került a „Tápió Menti Régió szennyvíz 
elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekthez 
szükséges FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri 
tevékenység ellátására”, valamint a projekt keretén 
belül a szennyvíztisztító telepek és komposztáló 
tervezésére és kivitelezésére irányuló közbeszerzési 
eljárás.

Az utóbbi eljárás keretein belül november 10-én került 
sor a tervezett szennyvíztisztító telepek és a központi 
komposztáló telep helyszíneinek, a potenciális 
ajánlattevők általi helyszíni bejárására.

A közbeszerzési felhívások megjelentetését egy hosszú, 
két körös minőségbiztosítás előzte meg. Első körben az 
Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő 
Szervezet, majd ezt követően a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztálya 
minőség- biztosította és látta el tanúsítványával a 
közbeszerzési eljárások dokumentációit. Csak ezt 
követően jelenhettek meg a hirdetmények.
Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevőkkel a jelenlegi 
ütemterv szerint, jövő év elején kerülhet sor.
A csatornahálózatok kivitelezésre vonatkozó közbeszer-
zési eljárás is előkészítésének utolsó fázisába érkezett. A 
minőségbiztosítás második körének lezárását követően 
hamarosan megindítja azt is, a húsz érintett települést 
képviselő Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, mint 
kedvezményezett.
Időközben lezajlott a kedvezményezettnél az éves, 
ütemezett helyszíni ellenőrzés az Energia Központ 
Nonprofit Kft. Helyszíni Ellenőrzési Osztálya részéről. 
Az ellenőrzés során az előkészítési, és a megvalósítási 
szakasz eddig eltelt időszakával kapcsolatosan mindent 
rendben találtak.
Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a szennyvízberu-
házással érintett Lakosokat, hogy még van lehetőség 
Fundamenta Lakástakarékpénztári szerződések kötésére. 
Ezzel kapcsolatban kérjük, keressék a Társulat helyben 
kötésekkel foglalkozó munkatársát, vagy a Tápiómenti 
Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 
munkatársait Nagykátán, az Egreskátai út 27. szám alatti 
irodájukban (telefon 29-641-190).
Kérjük, az irodához forduljanak minden olyan esetben, 
amikor az ingatlan tulajdonviszonyaiban történik 
változás (adás-vétel, örökösödés, stb.).

Megvalósítási szakaszába lépett 

a térségi szennyvízberuházás

Tápiómenti Települések Csatornamű      
Vízgazdálkodási Társulata

 A Magyar Tudomány Ünnepéről az MTA már 1997 óta 
megemlékezik, hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük 
minden év november 3-án, azon a napon, melyen 1825-
ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét 
felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és 
ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia 
megalapítását.
A Magyar Tudomány Ünnepe 2011. évi rendezvény-
sorozata november 3-30. között, az egész országban 
került megrendezésre.
 A magyar tudomány ünnepén Magyarország számos 
városában, sőt a határokon túl is, különböző előadásokon, 
kiállításokon, bemutatókon, filmvetítéseken, tudomá-
nyos fórumokon vehettek részt az érdeklődők.
A rendezvénysorozat keretén belül november 4-én, a késő 
délutáni órákban a TIT Teleki László Ismeretterjesztő 
Egyesület ceglédi szervezete vetítéssel egybekötött 
tudományos előadást tartott Újszilvás lakosságának, 
melyre a szervezők örömére, nagyon sokan voltak 
kíváncsiak. A Faluháza kisterme zsúfolásig megtelt, 
minden figyelem Dr. Czinege Imre, az ismeretterjesztő 
egyesület ceglédi elnökének vastagbélrákról szóló színes 
előadására szegeződött. A résztvevők rengeteg új 
információ birtokába jutottak ennek a betegségnek a 
kialakulásáról, tüneteiről, kezeléséről és megelőzéséről. 
A prezentációt még izgalmasabbá tette, hogy a különböző 
műtéti eljárásokat kisfilmek segítségével láthattuk. 
Ezúton is köszönjük Dr. Czinege Imrének ezt a tartalmas 
és hasznos előadást, reméljük, jövőre ismét találkozunk 
és tovább gazdagíthatjuk ismereteinket.

Községi Önkormányzat
ME

Magyar Tudomány Ünnepe 

Újszilváson

F e l h í v j u k  a  t i s z t e l t  
Könyvtári tagok figyelmét, 
hogy a 2011. december 1. 
előtt kikölcsönzött köny-
vek kölcsönzési határ-
ideje lejárt! 
Akiknél december 1. előtt 
kikölcsönzött könyvek 
vannak, kérjük (tekintettel 
az értékükre) szolgáltassák 
vissza a Könyvtárnak! 

Köszönettel:
Községi Könyvtár
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Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
Érvényes: 2012.01.01 – 12.31.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Társaságunk a fenntarthatóság jegyében célul tűzte 
ki környezetünk tudatos védelmét, melynek 
érdekében 2011. évben 49 településen, így az Ön 
településén is bevezettük a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést. A gyűjtés sikeresnek bizonyul, 
egyre több lakos választja ezt a módszert a 
háztartásában keletkező, újrahasznosítható és 
komposztálható hulladékok elhelyezésére. 
Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük, 
továbbra is tartsanak velünk! Gyűjtsünk együtt 
szelektíven 2012-ben is!
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
• Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
 Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven 
gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat (pl. papír, 
műanyag, fém, italos karton) a Hírös Hulladék-
gazdálkodási Kft. által térítésmentesen rendel-
kezésre bocsátott sárga színű zsákban keverten 
gyűjti és a hulladékgyűjtési naptárban szereplő 
napokon kihelyezi az ingatlana elé. 
Gyűjtési időszak:  havonta egy alkalommal, a 
mellékelt hulladékgyűjtési naptárban megadott 
napokon.

FONTOS:  Kérjük, hogy a biztonságos munka-
végzés érdekében üveget NE helyezzen a 
zsákokba!
• Komposztálható hulladékok gyűjtése
 A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket 
a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által térítés-
mentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű 
zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm 
hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé 
helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem 
szennyező módon. 
Gyűjtési időszak:  áprilistól - decemberig 2 hetente, 
a mellékelt hulladékgyűjtési naptárban mega-
dott napokon.
Zsákok begyűjtésének módja, plusz zsák 
igénylése
 A sárga (újrahasznosítható hulladék) és a zöld 
színű (komposztálható hulladék) zsákokat a 
gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen 
kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő 
gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat 
nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a 
zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy 
nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék 
kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak 
elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 
munkatársaink annyi cserezsákot helyeznek el a 
postaládába, amennyi kihelyezésre került. 

H Í R L E V É L

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléden, a 
Toldy Ferenc Kórház területén megkezdtük szolgál-
tatásunkat. Elhoztuk helybe Önöknek HÉVÍZT, és annak 
áldásos hatását iszapkúra formájában, amelynek 
alkalmazásával hatékonyan egészíthető ki a hagyo-
mányos orvoslás. 

A gyógyiszap-kezelések jól alkalmazhatók:

•  Izületi bántalmak kezelésére,
•  Gerincbetegségek esetén, 
         (Már kialakult gerinc-sérvnél is!)

• Izomsérülések, húzódások, valamint műtét utá-
               ni rehabilitációs folyamatokban is,

• Ízületekben kialakult gyulladásos, kopásos, va-
               lamint végtag fájdalmak esetében kiválóan al- 
               kalmazható.

Kúraszerű alkalmazása ajánlott, különböző bőrbeteg-
ségek és elváltozások esetében, javallott nőgyógyászati 
és urológiai betegségeknél is. Fájdalomcsillapító és 
nyugtató hatása kiváló. Kialakult csontritkulásos 
eseteknél jól alkalmazható nem csak a prevenciós 
időszakban.

Alkalomszerű használatával hozzájárul a szervezet 
természetes egyensúlyának helyreállításában és jó 
közérzethez szükséges mentális és fizikai állapot 
javításához.

A Hévízi-tó mélyéről származó tőzegiszap, kémiai 
összetételénél fogva, ami 100%-ban természetes 
összetevőkből áll, oldott állapotban tartalmazza 
mindazon ásványi anyagokat, amikre a szervezetnek 
szüksége van.
 
Érdeklődjön, hívjon minket, hétköznap az 53/310-011-es 
kórházi telefonszámon, a 171-es melléken.
Munkatársaimmal szeretettel várunk minden gyógyulni 
és jobb közérzetre vágyó érdeklődőt!

Gyógyiszap-kezelés!

Tóth Vali 
a módszer kutató és fejlesztő terapeutája
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Fontos tudnivaló!  Amennyiben a cserezsák 
kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható és 
komposztálható hulladékokat bármilyen más 
áttetsző, műanyag zsákban is kihelyezheti! Ezen 
felül plusz zsák igényelhető a helyi polgár-
mesteri hivatalokban és a lakossági hulladék-
udvarokban.

Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyűjtés 
lehetőségével, és együttműködik velünk!

Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.

További információ: 
E-mail: cegled@hiroshulladek.hu  •  Telefon: 53/707-061  •  Honlap: www.hiroshulladek.hu
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Mint a Krónikás korábbi számában már megjelent, 
megalakult az Újszilvás Központi Sport Egyesület. Az 
azóta eltelt időszakban ősszel is folytatódott az iskolában 
a gyerekek számára a tömegsport keretein belül, a 
testnevelő tanárok segítségével a labdarúgás (két 
csoportban), az asztalitenisz, a röplabda és a judo 
oktatása. Külső edző segítségével továbbra is folyik a 
kosárlabda oktatása.
A nyár közepétől egy éves szünet után elindult a megye 
III-as Bajnokságában a labdarúgó csapat, Miskolczi 
Lóránt vezetésével. A csapat játékosai túlnyomó részben 
újszilvási labdarúgókból áll, csupán egy tápiószőlősi, egy 
tápiószelei és két ceglédi futballista szerepel más 
településről. A csapat célul tűzte ki a 10 csapatból a 3-4. 
hely valamelyikének megszerzését. Az őszi szezont 1 
pontra a 4. helytől zárta a csapatunk. Úgy gondoljuk, 
hogy a felkészülési időszakban egy jó alapozással ez a cél 
elérhető. A bajnokságban való részvétel anyagi 
finanszírozása nagy részben az önkormányzat, kisebb 
részben néhány helyi vállalkozó segítségével valósult 

meg. A hazai mérkőzéseket a nézők ingyen tekinthetik 
meg, köszönjük nekik a buzdítást és tavasszal számítunk 
rájuk minél nagyobb számban.
Az Egyesület az Önkormányzattal együttműködve célul 
tűzte ki a helyi sportlétesítmények infrastrukturális 
fejlesztését. Erre lehetőséget nyújt a különböző 
pályázatok mellett az ez évi Társasági Adótörvény 
elfogadása. Ezeknek a fejlesztéseknek a megvaló-
sulásához az Önkormányzattal közösen szeretnénk kérni 
a helyi vállalkozók segítségét. A terveket a jövőben egy 
személyes megbeszélés keretén belül, a polgármester úr 
segítségével ismertetjük. 
A téli időszakban a labdarúgást kedvelők számára 
lehetőség van a tornaterem használatára, melynek 
időpontját a Polgármesteri Hivatalban kell kérni.
A felnőtt csapat mellett, a 2012-es bajnokságban 
szeretnénk utánpótlás csapatot is indítani.

Ádám József
egyesület elnöke

S P O R T

2768 Újszilvás, Dózsa Gy. u. 42.  Telefon: 30/3-495-831

Lassan véget ér a 2011-es év, és ezzel egyidejűleg, az idei 
motorozási lehetőségeknek is búcsút inthetnek a Moto-
Cross Sport Egyesület motorosai.
Az idei, egymással való utolsó találkozás lehetőségére a 
tagoknak, az évadzáró közgyűlésen kerülhet sor.
A gyűlések helyszíne a község faluháza, pontosabban 
kultúrház.
Az év közbeni taggyűlések száma, általában három 
alkalom. Itt van lehetőség megbeszélni, megvitatni, akár 
megszavazni, bizonyos változásokat, az egyesület 
működésével, és fejlődésével kapcsolatosan.

Az idei évadzáró taggyűlés napirendi pontjai között 
szerepel a, 

- 2011-es év értékelése,
- Az elnökség munkája,
- Gazdasági helyzet bevétel- kiadás formájában,  
    (támogatások),
- 2011-es versenyévad értékelése,
- Új és régi tagok elbírálása ……stb.,
- 2012 év tervei,

A jövő év tervei között szerepelnek például, 

Támogatók, szponzorok megkeresése,
Moto-Cross OB (Országos bajnoki) versenyek 
látogatása, 
Versenyzőink 2012- versenyévadra szóló verseny 
licencének beszerzése,
Újszilvás községben közös edzések, amatőr (versenyek) 
rendezése,
Pálya és környékének valamint környezetének 
folyamatos karbantartása, 
Rendezvényeken való megjelenés,

Hol lehet szurkolni a versenyzőinknek?

Az Újszilvási Moto-Cross Egyesület, jövőre is nagy 
szeretettel várja a motorsportot és terepmotorozást 
kedvelő nézőket, a hétvégék közös motorozásaira, illetve 
a MAMS (Magyar Motorsport Szövetség) által 
kihirdetett versenynaptár meghatározott bajnoki és 
meghívásos hazai versenyeire.

Viszontlátásra a versenypályákon!

Korbély Miklós   Elnök



tűzifát csak olyan megszokott személyektől vásároljanak, 
akiknek a fa árusítására engedélyük van, még ha azok 
drágábban is adják a fát, mert ha nem így tesznek, akkor 
az esetlegesen lopott tűzifa megvásárlásával egyidejűleg 
orgazdává válnak, és ez a tevékenység rendőrségi eljárást 
von maga után!
- Figyelmeztetem a kerékpárral közlekedőket, hogy saját 
érdekükben és a KRESZ előírásainak megfelelően 
szíveskedjenek kerékpárjaikat felszerelni a szükséges 
világító berendezésekkel!
Felhívnám azon kerékpárosok figyelmét is, akik a lakott 
területen  kívül  is  kerékpároznak  a  világító  mellény  
viselése  mind nappal, mind éjszaka kötelező. A 
megsokasodott kerékpárbalesetek miatt fokozottabb 
ellenőrzést és szigorúbb büntetést fogok alkalmazni!

- Továbbá felhívnám a gépjárművezetők figyelmét a 
KRESZ szabályainak  betartására,  a  gyalogos,  valamint  
a  kerékpáros forgalomra, fokozottabb odafigyelésére, a 
KRESZ szabályok be nem tartása rendőri intézkedést von 
maga után!

A bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása 
érdekében előre is köszönöm a lakosság segítő 
közreműködését.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az újszilvási 
KMB irodában felállításra került a Robot Zsaru rendszer, 
amely lehetővé teszi az írásos dokumentumok rögzítését 
a rendőrségnél használt rendszerben. A program 
segítségével a helyszínen lehetővé válik feljelentések, 
panaszok felvétele, valamint a foganatosított nyomozati 
cselekmények helyszínen rögzítése. 
Ezt az igen fontos informatikai fejlesztést támogatta: Kiss 
Pál, Ádám József, Horváth Antal, Vásár Ferenc, Rugó 
Center Kft., Aranykemence Sütőipari és Kereskedelmi 
Kft., Sa-Ga KFT, Nyíri Sándor, Bolyhos és Fia Bt, Dufa 
Szilvánusz Kft., Szilváshús Kft. 
Ezúton is köszönjük nekik a támogatást.
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Ezúton tájékoztatnám a tisztelt lakosságot, hogy az 
újszilvási körzeti megbízott személye megváltozott. 

2011. november.  1-től Újszilvás új körzeti  
megbízottjaként látom el szolgálatomat az Abonyi 
Rendőr Őrs alárendeltségében. Az Újszilvási KMB-s 
feladataim ellátását megelőzően elsőként Budapesten, 
majd ezt követően a Ceglédi Rendőrkapitányság 
alárendeltségében teljesítettem a szolgálatomat 
járőrként, majd Tápiószőlős körzeti megbízottjaként. 
Mind a járőr szolgálatom, mind a KMB- s szolgálatom 
ellátása mellett tagja vagyok a Pest Megyei összevont 
csapaterős századnak is. Körzeti  Megbízott  szolgálat  
ellátását  nagymértékben  megkönnyíti, megerősíti az 
Újszilvás illetékességi területén felállított Mezőőri 
Szolgálat, amelynek Árva István nyugalmazott rendőr 
alezredes, Vágány László, és Hajnovics István mezőőrök 
a tagjai.
Jövőbeni terveim között szerepel a Polgárőrséggel, 
valamint a Mezőőri Szolgálattal a fokozottabb 
együttműködés, a közbiztonság  helyzetének  javítása,  
valamint  a  betöréses  lopások  visszaszorítása 
érdekében.
Újszilvás új körzeti megbízottjaként néhány fontos 
felhívással, kéréssel szeretnék a lakossághoz fordulni.

- Fontosnak tartom, hogy személyi javaik megóvása 
érdekében legyenek szívesek zárni a bejárati ajtókat, 
ablakokat, hétvégi házak esetében, ha van rá mód és 
lehetőség egy alap riasztóval, vagy keresőlámpával 
ellátni az épületet.

- Továbbá a szomszédok, ha van, rá mód legyenek 
szívesek az  őrizetlenül  hagyott  ingatlanokat  szemmel 
tartani,  ha  betörést  észlelnek,  engem  vagy  a  Ceglédi  
Rendőrkapitányságot azonnal értesíteni. Az önök 
összefogása visszatartó erő lehet a bűnözőkkel szemben.
- Szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra is, hogy 

KMB HÍREK

                             Kégli Norbert r. törzsőrmester (kmb)

Elérhetőségem: 0620/4896714
Közbiztonsági szolgálat: 0630/5295383

Újszilvás Művelődési Központjában 
működő hip-hop csoport tagja 
Szarvas Balázs, azaz Balu.
Szorgalmával kiérdemelte, hogy 
versenyzővé lépjen elő, és Újszilvást 
képviselje országos versenyeken. 

Lelkiismeretesen készült és az elmúlt 2 hónapban 
3 versenyen méretette meg magát. Mindegyik nagyon 
színvonalas volt és előfordult, hogy nála idősebb 
korosztály ellen is indulnia kellett, de mindent megtett a 
győzelem érdekében nem is kis sikerrel, ugyanis ez a 
kisember a három Országos Bajnokságról 1 arany-
éremmel és 2 bronzéremmel tért haza Újszilvásra.
Ezúton gratulálunk Balunak, és további sikereket 
kívánunk neki a 2012-es versenyévadra.

                         Őze Bernadett
  táncoktató

Örömteli hírek 
Újszilvás Hip-Hop csapatában
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MEGHITT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS 

ÖRÖMÖKBEN GAZDAG 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN 
A CEGLÉDI KISTÉRSÉGI 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

ÚJSZILVÁSI TERÜLETI IRODÁJÁNAK 
CSALÁDGONDOZÓI!

 A Rozmaring Nyugdíjas Klub tagjai idén is igen 
mozgalmas, fellépésekkel teli, jó hangulatban zajló évet 
mondhatnak magukénak. Számos környező településen 
megfordultak névnapok, bálok alkalmából; daloltak, 
táncoltak Fényes György műsorában Budapesten; 
októberben pedig megrendezték Szüreti báljukat, melyen 
közel 150 nyugdíjas vett részt és érezte jól magát. 
Továbbra is kívánunk nekik jó egészséget, összetartást, 
kimeríthetetlen energiákat és még rengeteg boldog, 
együtt eltöltött perceket.

Községi Önkormányzat
ME

Rozmaring Nyugdíjas Klub

Ha elromlik minden, mint megesik néha,
Ha utad csak hegyre föl vezet a célba,
Ha kevés, mit kapsz, de sokkal tartozol,
Nevetnél bár, de sóhajtozol,
Ha úgy érzed, a sok gond leterhel,
Pihenj, ha kell – de soha ne add fel.

Az élet furcsa dolgokra képes,
Ilyesmit párszor mindenki érez,
Számos hiba épp ezért történik,
Mert feladtuk, s nem tartottunk ki végig,
Ne add fel hát, ha lassan is haladsz,
A siker talán már csupán egy arasz.

A cél sokszor nem oly távoli,
Mint tétova ember balgán képzeli,
Sokszor a küzdő nem várja meg,
Hogy megnyerje a serleget,
És túl késő mire belenyilall,
Hogy mily közel volt a diadal.

A siker a kudarcnak fordítottja-
Kétség fellegének ezüst árnyalatja-
És nem tudjuk, mily közel a siker,
Tán orrunk előtt van, de nem hisszük el;
Küzdj hát tovább, ha ér sok csapás-
Ha húz még az ág is, harcolj tovább!

Szerző: Anonim

Ne add fel!

ANYAKÖNYVI HÍREK
2010. december 1-től 2011. december 6-ig

Elhunytak:

Makó Istvánné Dobozi Juliánna
Darázs János
Farkas Ferencné Hugyi Erzsébet
Ifj. Szarvas János
Krivák Attila
Id. Árva István
Szépvölgyi Alfrédné 
          Kohánek Borbála Erzsébet
Tunkel Andrásné Mészáros Mária
Toldi Erzsébet Brumar Erzsébet
Varga József Ferencné Gregus Ilona 
Dömők Jánosné Józsa Anna
Fecske József 
Terék Ferencné Juhász Julianna
Varga Árpád
Kazinczi Ferencné Sipos Erzsébet 
Vásár Sándor
Szabados István
Jáger János
Koller Jánosné 
          Haraszin Borbála Ilona
Miklósi Ferenc

Batu Sándorné Sárik Erzsébet 
Balázs Józsefné Gazdag Ilona
Szabados Anna
Balázs Antal
Ábrahám Sándor
Dr. Nimmerfroh Károly
Pintér Károly
Orosz Istvánné Bíró Erzsébet
Kiss László
Varga Jánosné Hugyi Mária
Németh Pál
Csányi Erzsébet
Erneszt Attila Sándor
Balázs Antalné Horgos Erzsébet
Gazsi István
Ungi Józsefné Szabados Anna
Bodnárné Sipos Anikó Mária
Csik Tiborné Dömők Erzsébet
Bencsik Tamás
Bató Jánosné Sárik Julianna
Nagy Kálmán
Farkas Imréné Tóth Mária

Őszinte részvétünk!

Házasságkötések

Születések

Kincses József – Kincsesné Varga Erika

Balogh Norbert – Győr Ágnes

Bobori István Gyula – Zsiska Lászlóné Schaffer Éva Gyöngyi

Fekete Kálmán – Tenyeri Nikolett

Gergelyfi Gábor György – Besnyi Brigitta Katalin

Krizsán Ferenc – Gál Mária

Virág György – Lakatosné Miklósi Zsuzsanna

Visnyei Attila – Gazsó Regina

Németh László – Kecskeméti Balázsné Balics Orsolya

Szalóki Levente – Nagy Mónika Éva

Kőszegi Tamás – Tugyiné Kormos Beatrix

Sok boldogságot kívánunk!

Matalin Tamás

Dóra Hajnalka

Koncsek Tamás

Balogh Zsolt

Nagy Viktor

Fábián Vanessza

Petrányi Zsolt

Burka Richárd

Burka Cintia

Darázs Márk

Gratulálunk!

Káló Bálint

Bíró István

Szarvas Tibor

Gergelyfi Csongor

Szalóki Márk

Molnár Mercédesz

Cziczás Ella

Rácz Máté

Tóth Zoltán



Háziorvos:
Dr. Egressy Gábor
Tel: 06-30/262-6993; 06-53/387-014
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00-12:00., 
csütörtök: 13:00-16:00.
Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is az Orvosi 
Rendelő udvarán /kaputól balra/ elhelyezett táblán 
látható!

Ügyelet:  Hétközbeni esti ügyelet, hétközben: 16:00-
08.00 óra, (ha nem szakítja meg ünnepnap a hetet) 
valamint hétvégén és ünnepnapokon 0-24:00 óra 
között az Európa Mentőszolgálat Kft. biztosítja az orvosi 
ügyeleti ellátást.
 
Ügyeleti helyiségek: 
2760 Nagykáta, Petőfi Sándor u. 3.
2766 Tápiószele, Jókai u. 1/a.
Központi telefonszám: 06-29/440-074
Sürgős esetben (közúti baleset, vérvesztéssel járó 
sérülés, életveszély, megindult szülés, stb.) változat-
lanul hívható a 104, a mentők száma.

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 
látogatni!
Szakrendelés: 

Hétfő: 12:00-20:00.
Szerda: 08:00-16:00.
Csütörtök: 12:00-20:00.

Magánrendelés: 
Kedd: 15:00-17:00.
Péntek: 08:00-13:00.

Fogorvosi ügyelet: Cegléden megszűnt!

Terhességi nőgyógyászat: 
MEGSZŰNT

Védőnő és terhes-tanácsadás:
Győrné Balogh Mária
Rendelés:
Hétfő: 09:00 -11:00 tanácsadó
Kedd: 08:00 - 11:00 tanácsadó
Terhes-tanácsadás minden kedd 11:00 –tól a 
gyermekorvosi rendelőben
Szerda: 09:00 - 12:00 tanácsadó
 13:00 - 15:00 tanácsadó
minden hónap második szerdáján terhes-gondozás 13.30  
(Dr. Harmos Csaba) 

Csütörtök: 08:00 - 12:00 tanácsadó
      16:00-18:00 tanácsadás 

0- 14 éves korig,  
Péntek: 08:00 - 12:00 

Iskola-egészségügy

A rendelési idők változhatnak, amiről időben 
tájékoztatunk mindenkit!

Gyógyszertár:
Árpád Patika Fiók Gyógyszertára:
Hétfő, kedd, szerda, Péntek: 

 09:00 - 11:00 és 11:30 - 14:00.
Csütörtök kizárólag csak: 13:30 - 16:30.

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 (Kérjük Önöket, hogy 
Internet elérhetőség esetén kísérjék figyelemmel 
honlapunkat, hiszen itt mindig a legfrissebb informá-
ciókat találják meg Községünkkel kapcsolatosan!)

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 és pénztár:

/13 mellék    Siska Éva,
      Szőke Ágnes,

                                               Magyarné Gyimesi Irén; 
Szoc.pol és anyakönyvezés:

/14 mellék   Kenderes Józsefné,
      Farkas Lászlóné;

Igazgatási előadó:
/15 mellék    Újszászi Rózsa;

Vízmű: /15 mellék    Szabóné Kálló Andrea;
Adócsoport: /18 mellék    Sándor Lászlóné;                                                                                                      

ÚJKOM Kft. - műszaki csoport
Házhoz menő szelektív hulladék-gyűjtés:

/27 mellék     Miskolczi Lóránt
          06-30/598-2512;

Pályázatkezelés:
/16 mellék     Birinyiné Éder Edina;
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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK:



LEADER  pályázatok:
/16 mellék     Farkas Tibor;

Öregek Napközi Otthona
  /20 mellék

Általános Iskola
/21 mellék illetve 06-53/387-019

Óvoda /22 mellék

Faluházában működő irodák:
2768 Újszilvás, Szent István u. 4.  
Községi Könyvtár és Faluháza:

Faluháza, Telefon: 06-53/387-001   /17 mellék
Nyitva tartás: Hétfőtől - péntekig: 13:00- 17:00.
eMagyarország:  
Hétfőtől - péntekig: 08:00 -12:00; 13:00-17:00.

Figyelem! A könyvtári szolgáltatás átmenetileg szünetel. 
Kérjük Önöket, hogy amennyiben kérdésük, vagy 
kérésük van, akkor a Polgármesteri Hivatalban 
érdeklődjenek! Amint újra működik a könyvtári szol-
gáltatás, azonnal tudatni fogjuk a Kedves Lakossággal! 
(Egyébként várhatóan szeptember 15-től!)
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjó-
léti Központ Újszilvási kiren-deltsége:
2768 Újszilvás, Szent István utca 4. 
Telefon: 06-53/387-001      /17 mellék

Antal Viktória (gyermekjóléti szolgálat):
Ügyfélfogadási idő:

Szerda: 8:00 -12:00; 16:00 -18:00. 
Csütörtök: 13:00 -16:00.
Péntek: 08:00 -12:00.    

Gál Tünde (családsegítő):
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 08:00 -12:00   
Kedd: 08:00 -10:00   
Szerda: 13:00 -16:00
Csütörtök: 08:00 -12:00
Péntek: 08:00 -12:00
 13:00 -14:00
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Körzeti megbízott:  

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2011. 
november 1-től a Körzeti megbízott személye meg-
változott.

Új Körzeti megbízott: Kégli Norbert
Telefon:  0620/4896714
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, Hajnovics 
Isván és Vágány László látják el.

Falugazdász:
Szinok István, 
ügyfélfogadása szerda délutánonként 
13:30 órától a Polgármesteri Hivatalban.
Telefonszáma: 06-70/332-1116

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

Hatósági állatorvos:
Dr. Boldizsár János, 
2700 Cegléd, Buzogány u. 2.  
Tel: 06-20/570-2348
Kizárólag csak a következő felsorolt okokból hívható: 
Hatósági megfigyelés (eb, macska, stb.) céljából, 
méhvándorlás bejelentéshez, vágóállat szállításakor 
kiegészítő hatósági állatorvosi igazolás kiállításához, 
állami támogatásokhoz (szarvasmarha, méh, stb.) 
szükséges állatorvosi igazolások kiadásához!

Minden Kedves Ügyfelemnek Békés, Boldog, 
Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben 
Gazdag  Új Esztendőt  kívánok!

Köszönöm a bizalmukat, 
mellyel az idei évben is 
megtiszteltek és 2012-ben is 
szeretettel várom Önöket 
biztosítással kapcsolatos 
ügyeik intézésében. 
Vankó Éva    a  V&K  2003  
Független Biztosítási Alkusz 
munkatársa  
Telefon:  
53/387-372,   06-30/359-5006

Szeretném tájékoztatni önöket, hogy az újság 

oldalain olvashattak a hévízi gyógyiszap 

jótékony hatásáról egy ismertetőt. 

A szolgáltatást helyben igénybe vehetik, meg-

tanultam ennek módszerét, Cegléden én is 

dolgozom kolléganőimmel.

Szeretettel várjuk a gyógyulni vágyókat. 

Tóthné Balogh Zsuzsanna

          Dózsa Gy. u. 57.

        Tel: 20/ 410-0072



Ha jól akarsz mulatni és szórakozni 
az év utolsó napján, akkor itt a helyed:

Újszilvás, Faluháza Nagyterme
2011. December 31. Szilveszter estéje

Kezdés:  18.00 óra;  vége: kifulladásig

Nálunk a JEGY ÁRA VACSORÁVAL: 5000 Ft
VACSORA NÉLKÜLI JEGY: 3000 Ft

Menü: TRAFÓ-TÁL
Mandulás bundába burkolt 
      pulykamell
Grillezett csirkemell
Gordon Blue
Rántott sajt
Rántott gomba
Sült krumpli
Savanyúság

A jegy ára magába foglalja 
a vendégváró bólét, 

az éjfélkor tálalandó hidegtálat 
és pezsgőt is.

Konfetti és szerpentin eső  
az egész buli alatt

Tombola 100 Ft. 
Fődíj: MEGLEPETÉS

A büfé korrekt árakon, egész hajnalig 
minden kedves vendégünk rendelkezésére áll!

  Jegyek vásárolhatóak:
Antalné Váradi Valéria
Kincsesné Varga Erika  

A jó kedvért felelős és mindenkit szeretettel vár

az Óvodai Szülői Szervezet!

              ZENÉSZEK: 

Roulett együttes

BAKONYI SERTÉSBORDA
GALUSKÁVAL

FERGETEGES 
SZILVESZTERI BULI!!!

info.: 06/20/39-63-371
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AKÁR AZ ÖN OTTHONÁBAN IS!

VÁROM HÍVÁSÁT!

TÓTH ADRIENN

06-20/252-92-66
06-70/324-25-33

F Á J D A L O M ?

S T R E S S Z ?

F Á R A D T S Á G ?

MÉREGTELENÍTÉS?

VAN MEGOLDÁS:

MASSZÁZS!

KÖPÖLYÖZÉS!

Újszilvás Község Önkormányzata 
egy újabb szabadidős tevékenységet teremt 

a mozogni vágyóknak!

Zsírégető táncos aerobik-party 
januártól az újszilvási Faluházban!

1 óra: 400 Ft
Kedvezményes 10 alkalmas bérlet!

Jelentkezés és további információ: 
Személyesen a Faluházban vagy telefonon: 

Magó Eszter, 
Faluháza 06 53/ 387-001/ 17-es mellék

Bató Szilvia, 
Polgármesteri hivatal 06 53/387-001/ 10-es mellék

Zumbázd magad formába!

Az ünnepek alkalmából lepje meg szeretteit 
egy kényeztető masszázzsal! 

Most kedvezőbb áron!
 

500 g spagetti 
200 g majonéz
1 l kefír (fele lehet natúr joghurt is)
200 g tejföl
250 g gépsonka, egész apróra darabolva
200 g csemegeuborka, apróra darabolva
200 g füstölt sajt, vékonyra reszelve
őrölt gyömbér
őrölt köménymag
feketebors
só
kevés citromlé - ízlés szerint
csipet porcukor

Elkészítés

A tésztát előírás szerint kifőzzük, de ne 
főzzük túl, sőt, hagyjuk kicsit roppa-
nósabbra, al dente.
Az öntethez a hozzávalókat egy nagyobb 
tálban kikeverjük, az 1liter kefírben 
(joghurtban) a majonézt, a felaprított 
alapanyagokat, a fűszereket jól elke-
verjük.
A már leszűrt, legalább langyosra hűlt, 
főtt tésztát óvatosan belekeverjük az 
öntetbe.
A tojásokat keményre főzzük, majd 
megpucoljuk, lehűtjük.
Tálalás előtt elkészítjük az óra-díszítést, 
ehhez a  lehűtött főtt tojásokat egy éles 
késsel óvatosan félbevágjuk.  Egy 
nagyobb tálba, a szépen elsimított saláta 
tetejére rendezzük a féltojásokat, majd 
pirosarannyal ráírjuk a számokat. Az 
óramutatóhoz bármilyen zöldségszeletet 
tehetünk, répából, paprikaszeletből, 
szárzellerből.

Díszítéshez:

6 db kisebb tojás
pirosarany
friss zöldségféle

Szilveszteri tésztasaláta

RECEPT

Hozzávalók 6 főre
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„Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk soha nem talál.

Várunk, de már nem jöhetsz,
olyan messzire mentél, ahonnan visszaút nem vezet.

Csillag volt, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
számunkra te sosem leszel halott,

örökké élni fogsz, akár a csillagok.”

Fájó szívvel emlékezünk 

Veres Ferenc 
halálának 5. évfordulójára

Szerető élettársa Szűcs Istvánné

Özvegy Dömők Jánosnéra, 
testvérünkre Annuskára emlékezünk.

Kezemben egy koszorú,
Ó de nagyon szomorú.

Gondolni arra, kit szerettünk.

A fejfája előtt megállni,
Kezünket imára kulcsolni,
És érte egy imát mondani.

Mert itt pihen, akit szerettünk,
Kit soha nem feledünk.

Érte gyertyákat gyújtunk,
Közben imára nyílik ajkunk.

Istenem pihentesd azt, ki pihenhet
És nálad üdvöt nyerve

Jobbodon fenn a Mennyben.

Szeretett sírjánál így állnak azok,
Akik őt szerették és soha nem feledik.

Nyugdíjas Klub Tagjai és Testvérei

Súlyos  betegség után, 68 évesen  távozott  
közülünk  Dr. Nagy  László  gyógyszerész úr,  
mindannyiunk  „ Laci  bácsija”.  Az elmúlt  42 év 
során   nem volt olyan  újszilvási lakos, aki ne 
fordult volna hozzá valamilyen kérdéssel- kéréssel, 
és nem volt olyan  ember, akinek ne segített  volna.  
Nem volt olyan időpont, amikor  egy-egy hirtelen 
jött betegség miatt  ne kereshettük volna, akár  
hétvégén is. Sokszor  elég volt, ha  Őt kerestük 
meg, hogy nem tud valamit ajánlani, mert itt fáj -ott 
fáj, és nem kellett orvoshoz menni. Mindig volt  
mindenkire ideje, példamutató volt az emberek 
iránti szeretete.   42 évet dolgozott a szakmájában, 
amely számára nem csak egy szakma, hanem  a szó 
legnemesebb értelmében hivatás  volt. 
 A  gyász keserűsége mellett megjelenik az oldalon 
az a mély hit, meggyőződés  is, hogy élete nem volt 
hiába való:  „Szolgáljon az emléke inspirációként 
mindany-nyiunk számára”, „Bár túl korán távozott 
a világból, keze nyomát mégis rajta hagyta”,”a 
világ sokkal gazdagabb lett attól, hogy Ö benne élt, 
még ha csak ilyen rövid ideig is” ….

„ Elmúlt, mint  száz más pillanat, 
   De mi tudjuk: mégis múlhatatlan, 
   mert  szívek őrzik, nem szavak”   

/Nagy László/

Őszinte tisztelettel 
Újszilvás lakossága nevében

Dr. Petrányi Csaba
polgármester

Emlékezés 
Laci bácsira…
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