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Minden kedves újszilvási Lakosnak és Olvasónak
meghitt, családi körben eltöltött Karácsonyi Ünnepeket
és eredményekben gazdag Boldog Új Esztendőt kíván

Újszilvás Község Képviselő-testülete

„Eltelt ismét egy év, még egy pici maradt,„Eltelt ismét egy év, még egy pici maradt,
ezt használjuk ki a ,,Karácsonyfa” alatt.ezt használjuk ki a ,,Karácsonyfa” alatt.
Tegyél félre mindent, nézzél a szívedbe,Tegyél félre mindent, nézzél a szívedbe,

ha széjelséget látsz ott, tedd most azt is rendbe.ha széjelséget látsz ott, tedd most azt is rendbe.

Légy hálás mindenért, amid van, mid lesz még,Légy hálás mindenért, amid van, mid lesz még,
nem lehet több az, az igaz szeretetnél.nem lehet több az, az igaz szeretetnél.
Azért is érdemes jót látni mindenben,Azért is érdemes jót látni mindenben,

érdemes eltelni igaz szeretetben.érdemes eltelni igaz szeretetben.

Amikor az ADVENT tölti be a házat,Amikor az ADVENT tölti be a házat,
mi az, mit az ember leginkább kívánhat.mi az, mit az ember leginkább kívánhat.
Egészség, boldogság, hit és a szerencse,Egészség, boldogság, hit és a szerencse,

ezt adja meg nekünk a jövő SZENT- ESTE”.ezt adja meg nekünk a jövő SZENT- ESTE”.

(Pethő István vers részlet)(Pethő István vers részlet)
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Karácsonyi köszöntő
Tisztelt Újszilvási Lakosok!

Egy-két nap és újból ránk köszönt karácsony estéje. Min-
dennapjaink rohanó taposómalmát az ünnepeink teszik 
elviselhetőbbé, mondhatjuk, hogy az emberiség csodálatos 
ajándékai az ünnepi alkalmak. Talán egyetértenek velem, 
hogy a legszebb, legmeghittebb ünnep mind között a ka-
rácsony. Ez a földkerekséget átölelő családi ünnep, legyen 
az ember bármilyen vallású, származású, mindenhol egyet 
jelent: az életet, a megbékélést, a szeretetet, a családi együtt-
létet, az összetartozást. Ezek a szavak 2020-ban, a korona-
vírus-járvány időszakában minden korábbinál nagyobb je-
lentőségűek.

Rendkívüli évünk volt, amiben egy olyan világjárvánnyal 
kellett szembenéznünk, amit álmunkban sem gondoltunk, 
és ami most, a karácsonyunkat is rendhagyóvá teszi. Talán 
épp ez kellett számunkra, hogy lelassítsuk a mindennapo-
kat, és elgondolkodjunk kicsit, merre visz az utunk, és vajon 
ez lehet-e a helyes irány. 

Idén sok embernek nagyon más lesz a karácsony, mint ko-
rábban. Próbáljuk elengedni azt, hogy mit hogyan szoktunk 
csinálni ezen az ünnepen. A nagyobb családi összejövetelek 
helyett maradjunk otthon, és burkolózzunk a család mele-
gébe. Ahol gyerekek vannak, ott vonjuk be őket a sütésbe, 
főzésbe, a ház vagy a lakás díszítésébe, vagy valamilyen ka-
rácsonyra szabott kézműves dologba. Tegyünk nagy sétákat 
a szabad levegőn, nézzük meg az esti fényeket, a kivilágított 
házakat, portákat. Használjuk ki az internet lehetőségeit és 
videochateljünk a közeli és a távoli családtagokkal, barátok-
kal. Ne arra koncentráljunk, ami az idei ünnepből esetleg 
kimarad, inkább azokat nézzük, amik különlegessé tehetik.

Végre ne az ajándékozás legyen a legfőbb, szóljon inkább 
az ünnep arról, hogyan fejezhetjük ki szeretetünket egymás 
megóvásával, hogy minél több közös, önfeledt karácso-
nyunk lehessen még a jövőben.

Ezekkel a szavakkal kívánok Magam, Munkatársaim és 
a Képviselő-testület nevében minden kedves Újszilvásinak 
nagyon boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikeres, eredmé-
nyes Új Esztendőt!

Dr. Petrányi Csaba
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Első kézből… 
TELEPÜLÉSÜNK KÖZÜGYEIRŐL NÉHÁNY GONDOLATBAN

A közelgő ünnepek jegyében nagyon sok szeretettel és 
tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat. 

Újszilvás közéleti eseményeiről, döntéseiről szeretnék 
első kézből beszámolni Önöknek, az utolsó Krónikás 
megjelenése óta eltelt időszak tekintetében. 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a gyümölcslé 
feldolgozó üzem építése, - melyet a Belügyminisztérium 
támogat - záró szakaszába érkezett. A használatbavételi 
engedély megkérése folyamatban van, a használatbavételi 
engedélyt követően pedig, tevékenységi engedélyt fogunk 
kérni a NÉBIH-től. Időközben a Belügyminisztérium 
még további, mintegy 20 millió forinttal támogatta a gyü-
mölcslé feldolgozó üzem elérését biztosító út, azaz az új 
Szent Erzsébet utca kezdeti szakaszának aszfalttal történő 
borítását a gyümölcslé üzemig. Az aszfaltozás megtörtént 
az elmúlt hetekben. A 20 millió forint keretén belül továb-
bi vagyonvédelem tekintetében, támogatást kaptunk egy 
minőségi kerítés építésére, a gyümölcslé feldolgozó üzem 
kamerarendszerrel és riasztórendszerrel történő ellátásá-
ra, valamint a Bicskei út mellett épülő fóliaházak terüle-
tének kamerával és riasztórendszerrel való kiépítésére is.

A program keretein belül, ebben az esztendőben si-
került egy 10 millió forintos, új, hűtős Citroen kisteher 
gépjárművet vásárolnunk, amelyet a gyümölcsfeldolgozó 
üzemhez is tudunk majd hasznosítani. Ez az üzem is, egy 
csodálatos kis éke lesz a településnek. Ünnepélyes átadása 
várhatóan 2021. januárjában lesz. A lakosság véleményét 
kikérve, az „Újszilvás Kincse” nevet fogja kapni az újszil-
vási 100 %-os zöldség- és gyümölcslé. Az üzemet előre-
láthatólag 2021. március elejétől fogja működtetni az Ön-
kormányzat. 

Arról is beszámolhatok Önöknek, hogy Leader támo-
gatásból a központi sportépület kibővítése zajlik, ahol egy 
olyan tornaszoba kerül kialakításra, mely egyrészt fallab-
da-pályaként, másrészt gimnasztikai jellegű sport, aerobic 
és egyéb tánctevékenységek végzésére alkalmas helyiség-

ként tud majd funkcionálni. Ez a beruházás szintén nö-
veli a minőségét a sportcélú foglalkozások lehetőségének 
Újszilváson. 

Örömmel tájékoztathatom Önöket arról is, hogy az 
Újszilvási Tűzoltó Egyesülettel megpályázott tűzoltóautó 
garázst elnyertük. A támogatói okirat megérkezett, ennek 
értelmében, mintegy 5 millió forint értékben, egy szendvi-
cspaneles garázs épül a volt jegesi iskola, jelenleg Napfény 
Idősek Otthona udvarán, a Béke u. 2. szám alatti ingatla-
non. A garázsban lévő elektromos fűtésnek köszönhető-
en, temperálás folytán, a tűzoltóautó vízzel tud majd vára-
kozni. A beruházás következtében 2021. március 1-jétől, 
egy aktív tevékenység indulhat be az egyesület életében. 
A katasztrófavédelemmel kötött együttműködési megálla-
podás megszületése után indul a feladatok ellátása, ahol 
különböző beavatkozásokban vehet majd részt az egyesü-
let. Sok sikert, jó egészséget kívánok az önkéntes kollégák-
nak ehhez a feladathoz, akik egyébként a tanfolyamot már 
1 éve elvégezték, és várják az aktív védelmi tevékenység 
indulását. Reményeink szerint, január végére el is készül 
az objektum, amit a későbbiekben öltözővel, és szociális 
résszel szeretnénk bővíteni.
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Az elmúlt 5 év legnagyobb beruházásáról is be sze-
retnék számolni Önöknek, nevezetesen az Újszilvási 
Tan- és Sportuszoda építési- és üzembehelyezési hely-
zetéről. Az elmúlt időszakban még egy nagy feladat 
várt ránk ahhoz, hogy a beüzemelés megtörténhessen.  
Az automatizáláshoz, még mintegy 10 millió forint net-
tó összeget kellett előteremtenie az Önkormányzatnak, 
amely megtörtént és ennek a feladatnak az elvégzése is el-
készült a napokban. Az uszoda tehát várja a műszaki meg-
kezdést, a próbaüzem indítását. Azonban egyrészt a jog-
szabály, a közegészségügyi feltételek okán, valamint azért, 
hogy ne az ünnepekre kezdjük el a működtetést, január 
18-án kezdjük a próbaüzemet. Ennek lépéseiről, a meden-
cék megtöltéséről, és a folyamatos működésről az önkor-
mányzati weboldalon, illetve az önkormányzati facebook 
oldalon fognak tudni tájékozódni. A próbaüzem közben, 
- mely mintegy 3 hónapos lesz – a lapos tetős kiszolgáló 
épület, magas tetőssé építése fog megtörténni, amely ké-
sőbbi beépítést és hasznos tér létesítését jelenti majd.

Egy másik történelmi jelentőségű beruházásrészt is si-
került Újszilvás Község Önkormányzatának elnyernie. Az 
elnyert mini bölcsőde mellé, az óvoda területére, egy két-
csoportos, új bölcsőde építését is elnyerte Önkormányza-
tunk, amely azt jelenti, hogy a tavasszal meginduló épít-
kezés eredményeként, év végére, a település 24 bölcsődei 
korú kisgyermeket fog tudni befogadni az intézményekbe. 
Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen az mellett, hogy elősegí-
ti az anyukák korábbi elhelyezkedési lehetőségét, munka-
helyteremtést is jelent a településen. Erre a feladatra 239 
millió forintot nyert Önkormányzatunk, amivel hatalmas 
nagyságrendű pénzt fordíthatunk egy teljesen új, 10 méter 
x 30 méteres intézmény létesítésére. Viszont ez nem csak 
magát az épületet, és modern megújuló energiákkal mű-
ködő energetikát jelent, hanem külső és belső tekintetben, 
egy teljes felszereltségű, bebútorozott bölcsödét fogunk 
kapni, berendezésekkel együtt. Ez egy fantasztikus, és azt 
gondolom, szintén történelmi jelentőségű pályázati elnye-
rés és beruházás, melyről nagy örömmel tudok beszámol-
ni Önöknek. 

Még néhány kisebb, de mégis szintén fontos beruházás-
ról, és pályázati elnyerésről tudok hírt adni. A Magyar 
Falu Program keretén belül Önkormányzatunk, a Szent 
Erzsébet utca további szakaszának önálló helyrajzi számra 
való tételét, és közművek megtervezését nyerte el, mintegy 
13 millió forint értékben, valamint az Abonyi út mentén 
jelenleg meglévő, mintegy 3,5 kilométeres kerékpárút sza-
kasznak a kijavítását, felújítását, egy réteg aszfalttal való 
ellátását 50 millió forint értékben. Mindemellett termé-
szetesen tavasztól megindul az 1,6 km-es új kerékpárút 
kivitelezése is, a Tápiószele-Újszilvás-Abony összekötő út 
újszilvási közigazgatási területén.

Továbbá, Magyar Falu Programos pályázat keretén be-
lül, az Ady Endre úton a „Pető-féle„ önkormányzati ingat-
lanon, egy kisebb jellegű játszótér kerül megépítésre, erre 
mintegy 5 millió forintot nyert Önkormányzatunk. Ezek 

az elnyert fejlesztések mind nagyon-nagyon csodálatos 
dolgok, hiszen a Magyar Falu Program keretén belül va-
lódi vidékfejlesztés van napirenden és az 5000 lakos alatti 
települések fejlődhetnek.

Önkormányzatunk végre ebben az esztendőben már 
olyan döntést is hozhatott, amivel újszülöttek érkezését 
tudta támogatni, azaz minden újszülött gyermekre, aki 
2020-ban született, 30 ezer forint értékű babacsomagot, 
bizonyos esetekben 30 ezer forint értékű készpénzt ad-
hatott. Ez mellett meg tudta valósítani, hogy az újszilvási 
állandó lakosú óvodáskorú gyermekekre, valamint álta-
lános iskolás gyermekekre, gyermekenként 10 ezer forint 
beiskolázási támogatást nyújtson. Ezek nagyszerű és fon-
tos döntések, amit már előbb szerettünk volna bevezetni. 
Reményeink szerint a következő esztendőben tudjuk ezt 
folytatni, s reméljük a költségvetésünk is ad erre lehetősé-
get. Mi azon leszünk, hogy ezek a lehetőségek 2021-ben is 
megteremtődjenek az újszilvásiaknak. 

Hagyományainkhoz híven, ebben az évben is adomá-
nyoztunk karácsonyi csomagot a 70 év felettieknek. Az 
idősek már kaptak az elmúlt esztendőkben is, idén közel 
400 fő, 70 év feletti lakosunknak osztottunk karácsonyi 
csomagot az Önkormányzat támogatásából. Örülünk an-
nak, hogy ilyen jellegű odafigyelést is tudtunk ismét bizto-
sítani az újszilvási idősek számára. 

Mindamellett Önkormányzatunk elnyerte 217 erdei 
m3 akác tűzifa beszerzését és támogatását. Ezen mennyi-
ségnek, mintegy 90 %-át nyertük el, 10 %-át Önkormány-
zatunk biztosította, mellyel nagyon sok családot tudunk 
támogatni a településen a tüzelési lehetőség tekintetében. 
Ez a projekt még mindig folyamatban van, a készlet erejéig 
tart a tűzifa igénylése. 

Fontos információkat szeretnék még megosz-
tani Önökkel, egészségüggyel kapcsolatban:
2021. január 1-jétől Újszilvás és Tápiószőlős közsé-

gek az Abonyi Központi Ügyeleti rendszerhez csatlakoz-
tak! Ami azt jelenti, hogy az ügyeleti orvosi ellátást az 
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Önkormányzati hírek

abonyi Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben 
(2740 Abony, Újszászi u. 21-23.) elhelyezke-
dő ügyeleti rendelőben kaphatjuk majd meg. 
Önkormányzatainknak biztosította az Abonyi 
Önkormányzat, mint gesztor, hogy 50 Ft/fő/hó 
összeg hozzájárulással csatlakozhatunk az ügye-
leti rendszerükhöz. Ezen az ügyeleten biztosan 
lesz mindig orvos személyesen, amit sajnos a 
tápiószelei ügyeletben sokszor nem tapasztal-
hattunk, orvos hiányra hivatkozva. Az ügyelet 
elérhetőségével kapcsolatos információkat ezen 
újság hasábjain, a közérdekű információk között 
találhatják meg!

A másik fontos örömhír, hogy dr. Ipolyi-To-
pál Gitta háziorvos 2021. január 1-jétől átveszi 
Önkormányzatunktól teljes egészben, a vegyes 
körzetű háziorvosi praxis működtetését, és Zsa-
donné Falusi Katalinnal karöltve viszik tovább az 
helyi egészségügyi ellátást. Kérek mindenkit, be-
csüljük meg Őket, hiszen kevés településen van 
ilyen jó orvos és szakszemélyzet!

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a 

2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zat keretében az önkormányzat által nyújtott támogatások 
összesített adatairól:

„A” típusú pályázatra (már felsőfokú oktatási intéz-
ményben tanulmányokat folytató hallgatók részére) 4 
darab pályázat érkezett be az önkormányzatunkhoz, 
melyből a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVI-
II. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére 
biztosított feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester 
2020. november 16-án meghozott határozataival, mind a 
4 pályázót támogatásban részesítette. A pályázat keretén 
belül a támogatott hallgatók részére az ösztöndíj időtarta-
ma, 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 
(a 2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022. tanév 
első féléve)

Az „A” típusú pályázók részére összesen megítélt támo-
gatás havonta 18.000.-Ft., mely átlagosan 4.500.-Ft/hó/pá-
lyázó támogatást jelent. 

„B” típusú pályázati felhívásra (az idei évben érett-
ségizők, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érett-
ségizettek részére) sajnos az idei évben sem érkezett be 
pályázat. A pályázat keretén belül az önkormányzat a 
hallgatók részére 3*10 hónapra, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félévre (2021/2022. tanév, a 2022/2023 tanév 
és a 2023/2024. tanév) ítélhetett volna meg támogatást. 

A korábbi években odaítélt „B” típusú ösztöndíjak 
már mind lejártak, így felülvizsgálatra az idei évben sem 
volt szükség. 
Szíves tájékoztatásul: 

Kiss Pálné  jegyző

A község karácsonyfája
Idén is felgyúltak a fények  

a község karácsonyfáján, melyet  
Szekeres Pálné, Alkotmány úti lakos ajánlott fel. 

Ezúton is köszönjük szépen Neki a különleges tűlevelűt.

Községi Önkormányzat

Személyi változásokról szeretném még tájékoztatni  
a Tisztelt Olvasókat:

Kégli Norbert a következő év elejével saját döntése alapján, Bu-
dapesten teljesít majd szolgálatot. A település nevében ezúton is 
megköszönöm Kégli Norbert példás körzeti megbízotti munkáját 
és kívánunk Neki a jövőben jó egészséget és családi örömökben 
gazdag további aktív életet.

2021. január 1-jétől új körzeti megbízottunk Molnár László Gergely 
r. főtörzsőrmester, újszilvási lakos, akit ezúton is tisztelettel köszön-
tünk! Keressék őt bizalommal a jövőben!

A másik változás a mezőőr személyében történt. Gyimesi Sándor sa-
ját döntése révén a továbbiakban már nem mezőőr, helyette Nagy Máté 
vette át a feladatot. Az új mezőőrnek jó szolgálatot kívánunk, keressék 
őt is bizalommal, Gyimesi Sándornak pedig jó egészséget kívánunk.

Végezetül azt a jó hírt tudom még megosztani Önökkel, hogy 
2021-ben sem lesz adóemelés Újszilváson, ami azt gondolom, hogy 
nagyon fontos dolog és az emberek életét kiszámíthatóbbá tudja 
tenni. Önkormányzatunk 2002 óta nem emelt adót.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
dr. Petrányi Csaba
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KÜLÖNLEGES ADVENTI KALENDÁRIUM ÚJSZILVÁSON!
Magyarországon már több éve, számos telepü-

lésen szerveznek világító adventi kalendáriumot. 
Ez a kedves játék arról szól, hogy december 1. 

napjától egészen Szentestéig, azaz december 24-ig 
a településen minden nap legalább egy újabb ab-
lakon jelenik meg kivilágítva a hónap napját jelző 
szám, akárcsak egy adventi naptáron. Az adott na-
pon egy-egy család feldíszíti a lakásuk vagy a há-
zuk egyik ablakát és kivilágítja azt. Aki „kinyitott” 
egy ablakot, onnantól minden este kivilágítva kell 
lennie, hogy Szenteste egyszerre világítson mind a 24 ablak.

Az ablakok pontos helye nincs előre megadva, azt az 
érdeklődőknek kell megkeresni. Ez egy közös játék, ahol 
mindenki „nyer”. Az is, aki díszít, az is, aki megtalálja, az 
is, aki csupán csak gyönyörködik az ablakokban és sétál 
egy nagyot a friss levegőn.

Újszilváson idén szerveztük ezt a játékot először, de re-
ményeink szerint hagyományt fogunk vele teremteni. A 
kezdeményezésre, nagy örömünkre, 25 család jelentke-
zett a faluban, ezért december 15-én két ablak fényeiben 

is gyönyörködhettünk. Itt szeretnénk megköszönni Ma-
gyarné Gyimesi Irénkének a játékötlet megszületését, va-
lamint az ablakok díszítőinek és a keresőknek a lelkesedé-
sét, amivel meghittebbé, izgalmasabbá tették az újszilvási 
adventi időszakot, kilépve kicsit a korántsem mindennapi 
járványhelyzetből.

Az ablakokról készült fotóinkat bárki megnézheti, egy 
albumba gyűjtve minden nap közreadtuk a honlapunkon 
és a közösségi oldalunkon.

Újszilvás Község Önkormányzata

Adventi készülődés óvodánkban
Aranyosi Ervin- A szeretet melege

„Hideg a hó, hideg a szél,
az öreg Tél erről mesél.

Hát hol találok meleget?
Hol melegít a szeretet?

Vizsgáld meg hát szívedet!
Találsz-e benne hideget?
Kiben a jóság lángja él,

azt nem bántja a fagy, s a tél.
Ne hagyd kihunyni sohasem,
a lángot tápláld csendesen.

Amíg a szívemben Nap ragyog, addig tán,
meg sem fagyhatok!”

Óvodánkban az adventi időszakot 
a melegség, meghittség, a szeretet 

jellemzi, kicsik és nagyok is csillogó 
szemekkel töltik a várakozás idejét, 
az együtt töltött perceket. Minden 
csoportszobánk ünnepi díszbe öltö-
zött, szebbnél szebb díszítéssel várja 
a csoportba járó kisgyermekeket. Az 
óvodánk folyosója is ünnepi ruhát 
öltött, csodaszép kandalló díszíti, me-
lyet nap, mint nap megcsodálhatnak 
a gyermekek. Sajnos a szülők ezeket 
idén nem láthatják, de óvodánk bejá-
ratát és ablakait is feldíszítettük.

December 4-én a Mikulás is elláto-
gatott a gyermekekhez, akit minden 
csoportban nagy szeretettel, szép ver-
sekkel és dalokkal vártak a gyerekek. 

Ezután továbbra is minden napunk 
az adventi készülődés, a Karácsony 
várás jegyében telik, sokat beszélge-
tünk a gyermekekkel  az ünnepről, a 
családról, szeretetről, odafigyelésről, 
az ünnep valódi értékeiről. Ez az idő-
szak most más, mint a megszokott, ez 
az ünnep most más lesz, mint eddig, 
de egy dolog biztosan nem változott: 
minden ember szívében ott a szeretet, 
talán ez a legfontosabb, mely ehhez a 
gyönyörű ünnephez kellhet.

Áldott, Békés Ünnepeket kívánunk 
Mindenkinek!

Kenderes Kitti 
óvodapedagógus

FŰSZERPAPRIKA VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az Önkormányzat által termelt, kiváló 

minőségű, édes fűszerpaprika őrleményből a Lakosságnak is lehetősége van a vásárlásra 
a Polgármesteri Hivatalban.

FŰSZERPAPRIKA ÁRAK:
1 kg    3000 Ft 0,5 kg    1600 Ft 0,25 kg    800 Ft
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Kerekerdő Óvoda hírek, információk!
2020. decemberi programjaink:
• December 04. délelőtt (péntek) Mikulás ünnepség
• December 18. délelőtt (péntek) Karácsonyi ünnepség
• Téli szünet: 2020. december 23. szerda (utolsó munkanap)
• 2021. január 04. hétfő (első munkanap)

Köszönet:
Mindenekelőtt köszönetünket szeretnénk kifejezni, 

Dr. Petrányi Csaba polgármester úrnak, Kiss Pálné jegy-
zőasszonynak, és Újszilvás Község Önkormányzatának, 
hogy 2020-ban is minden feltételt biztosítottak - a kiala-
kult járványhelyzet ellenére is - az intézmény zavartalan 
működéséhez. 

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a Szülői Szervezet 
minden tagjának, hogy támogató tevékenységükkel hoz-
zájárultak az óvodai élet szebbé tételéhez. Köszönetünket 
szeretnénk kifejezni azoknak a személyeknek, akik 2020-
ban valamilyen formában segítették óvodánkat.

Támogatóink: 
• Boda László
• Fekete Richárd
• Nagy Zoltán
• Magó Eszter

• Dömők Edina
• Gergely Szilvia
• Papp Erzsébet
• Miskolczi Lóránt 

Az elmúlt évekhez képest támogatóink névsora kicsit 
rövidebb a megszokottnál, hiszen az idei évben tervezett 
programok, a járványhelyzet kialakulása miatt nagyrészt 
meghiúsultak. Bízom abban, hogy a 2021-es év szerencsé-
sebben alakul Mindannyiunk számára! 

Munkatársaim és a Magam nevében Szeretetteljes, 
Békés Karácsonyi Ünnepeket, és Eredményekben 
Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk minden 

kedves olvasónak!
Tóthné Morcsányi Krisztina

m.b. intézményvezető

Óvodai Szülői Munkaközösség hírei
Kedves Olvasóink!

Az idei évben az adventi készülődés, mint azt érezhetjük, a megszokottól eltérően zajlik. Szülőként próbálunk meg-
tenni mindent, hogy gyermekeink ebből semmit ne érezzenek, és ugyanolyan meghitt legyen a Karácsonyunk, mint 
egy évvel ezelőtt. Ennek megvalósításához nagy segítségünkre vannak az óvoda dolgozói is, akik nagy szeretettel és 
gondoskodással fogadják gyermekeinket nap, mint nap! Köszönjük munkájukat és kívánunk Nekik és minden kedves 
Olvasónak Békés Áldott Ünnepeket!

Magyarné Gyimesi Irén óvodai SzMK elnök 
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Az óvodás gyermekeknek egy kis mesével szeretnénk kedveskedni:

Mentovics Éva:

Mióta van csillag a karácsonyfák csúcsán?
Egyszer, réges-régen, egy teliholdas decemberi éjsza-

kán, amikor milliónyi csillag ragyogott az égen, néhány 
egészen apró kis csillagocska pajkosan játszadozott az öreg 
Hold mellett.

Remekül érezték magukat. Huncutkodtak, viháncol-
tak, csintalankodtak. Addig-addig rosszalkodtak, amíg 
az egyik kis csillagot valamelyik társa véletlenül alaposan 
oldalba lökte. 

– Bocsánat, nem volt szándékos! – mentegetőzött a kis 
rosszaság. 

– Segítség! Kapjon el valaki! – kiáltotta ijedten a sze-
gény pórul járt csillagocska. De sajnos már senki sem tu-
dott utána nyúlni. Elveszítette az egyensúlyát, és elkezdett 
zuhanni lefelé. Zuhant, zuhant, egyenesen a Föld felé. A 
társai egyre távolabb kerültek tőle. Ő pedig rettenetesen 
félt, mert ilyen még soha sem történt vele. Lehet-e még 
annál is rosszabb, hogy lepottyant, és elveszítette a társait? 
Hosszú ideig csak zuhant, zuhant lefelé, ám egyszer csak 
valami érdekes dolog történt. Mintha valaki kinyújtotta 
volna érte a karját. Egy enyhén szúrós, zöld valami alá-
nyúlt, és elkapta. A kis csillagocskának fogalma sem volt 
róla, hogy mi történt.

Éppen egy fenyves erdőbe pottyant le. Az enyhén szú-
rós zöld valami pedig egy hatalmasra nőtt fenyőfa volt.

– Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek, segíts nekem, 
hogy vissza tudjak menni a barátaim közé! – könyörgött a 
kis csillagocska, és olyan kedvesen mosolygott, amennyire 
csak tudott a történtek után.

– Én vagyok az erdő legöregebb fenyőfája. – recsegte 
kedvesen az öreg fenyő. Már nagyon sok mindent meg-
értem. Évtizedek óta csodállak benneteket, hogy télen – 
nyáron milyen ragyogóan, fényesen tündököltök ott az ég-
bolton. Szóval sok mindent megértem, de ilyen még soha 
sem történt velem, hogy egyikőtök az ölembe pottyant 
volna. De ha már így esett, nagyon szívesen megpróbálok 
neked segíteni, hogy visszakerülj az égboltra.

– Előre is nagyon köszönöm neked, kedves fenyő! – há-
lálkodott a kis csillag.

– Még ne köszönj semmit sem! Megteszek minden tő-
lem telhetőt, de biztosat nem ígérhetek. – mormogta ked-
vesen a fenyőfa.

Középső ágai egyikével megfogta a kis csillagocskát, és 
jó nagy lendületet vett… A kis csillag szállt, szállt egy ide-
ig felfelé, majd lelassult… és visszapottyant a fenyő ágai 
közé. A vén fenyő még jó néhány kísérletet tett, hogy visz-
szahajítsa a pórul járt csillagocskát, de sajnos nem járt si-
kerrel.

– Látod, te árva kis csillagocska, nem tudok rajtad se-
gíteni. Annyit azonban megtehetek, hogy felültetlek a 
legmagasabb ágam hegyére, úgy talán egy kicsit közelebb 
leszel a barátaidhoz.

– Jól van – szólt búslakodva a kis csillagocska. – Min-
denesetre köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni.

Az öreg fenyő pedig gyengéden megfogta, és feltette a 
csúcsára. A kis csillagocska egy ideig búslakodott, majd 
lassan beletörődött a sorsába, és elkezdett ugyanolyan fé-
nyesen, szikrázóan világítani, mint ott fenn, az égbolton…

Amikor az égből a társai megpillantották, hogy milyen 
csodálatosan mutat a kis csillagocska ott lent a havas tá-
jon, a hatalmas fenyőfa csúcsán, nyomban irigykedni 
kezdtek rá.

– Nézzétek csak, milyen jól fest a mi kis barátunk ott, 
azon a szép, zöld fenyőfán! Mennyivel jobb helye lehet ott 
neki, mint itt nekünk! Talán még a fénye is sokkal szikrá-
zóbb, mint amilyen korábban volt!

Addig-addig csodálták a kis csillagocskát ott lent, a 
havas fenyőfán, mígnem elhatározták, hogy ők is leugra-
nak. Azon az éjszakán rengeteg csillag hullott alá az égből, 
hogy egy-egy szép, zöld fenyőfa csúcsán folytathassa a ra-
gyogását.

Néhány nap múlva favágók érkeztek az erdőbe. Nagyon 
elcsodálkoztak a látottakon, de egyben örültek is, mert 
ilyen fenyőfákkal még soha sem találkoztak. Ki is vágták 
mindegyiket, hogy majd feldíszítve karácsonyfaként pom-
pázhassanak a házakban. Az égbolton tündöklő csillagok 
pedig ámuldozva figyelték, hogy mi történik a faluszéli  
fenyves erdőben?

Elérkezett a karácsony. Minden házban fények gyúltak, 
és igazi ünnepi hangulat költözött az otthonokba. Az égen 
ragyogó csillagok kíváncsiskodva tekintettek be az abla-
kokon. Azonban amit ott láttak minden várakozásukat 
felülmúlta. 

A csillag-barátaik már nem csak egy egyszerű zöld fe-
nyőfa csúcsát díszítették, hanem egy-egy pompásan, csil-
logóan feldíszített karácsonyfán ragyogtak. Az emberek 
körbeállták, csodálták, és énekszóval köszöntötték őket.

Az égen tündöklő csillagok ekkor határozták el, hogy 
minden karácsony előtt leugranak egy-egy fenyőfára, 
hogy nekik is részük lehessen ebben a pompában, és sze-
retetteljes fogadtatásban. Azt pedig, hogy kit érjen ez a 
megtiszteltetés, minden decemberben sorshúzással dön-
tik el.

Azóta díszíti csillag a karácsonyfák csúcsait. 
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A COOP Mikulás pályázaton az 
újszilvási 1. b sportosztály a nyertesek 

között van
Az országosan meghirdetett versenyen 150 pályázó 

közül az első 20 díjazott közé kerültek az elsős tanulók. 
Pályázatra készült munkájukat Sáfrányné Dudás Mari-
anna és Setény Mária tanítónő irányította. A COOP által 
küldött ajándékcsomagokat december 4-én vehették át a 
gyermekek. 

Iskolai Szülői Szervezet hírei

Kívánok minden kedves Tagnak, 
Olvasónak Áldott, Békés Karácsonyt 

és Boldog Új Évet!
Ladányiné Karai Erika

Szülői Szervezet elnöke

„A karácsonyi szeretet, amit szívből kaptál, nem 
maradt benne a jókívánságokban. Az életre kelt, 
beléd költözött, és minden nap veled lesz. Nem 
vagy egyedül. Ez a szeretet minden ébredésnél 
vár, megfogja a kezed, elkísér az utcán, vásárol 
veled a boltban, és veled együtt dolgozik, végzi 
a feladatokat. Így a hétköznapok, bármit 
is hoznak, bármit is teszel, ünnepnapokká 
válnak.”

(Csitáry-Hock Tamás)

2020 KARÁCSONYA! AKTUÁLIS ÉS HASZNOS AJÁNDÉK!
„Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, 

hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk 
őáltala.” (1János 4,9)

Isten, Jézus Krisztusban, egy olyan ajándékot küldött 
erre a földre, melyre minden embernek szüksége van! 
Nincs olyan gyermek, fiatal, felnőtt vagy idős, akinek ne 
lenne szüksége a SZERETETRE! Nincs olyan házasság, 
család, ahol ne jönne jól ebből a szeretetből! 

A Biblia Istennek erről a szeretetéről beszél, melyen 
maguk az angyalok is elcsodálkoztak! 

Noha ez az esemény a világ teremtése óta nem csak a 
föld, hanem a menny legnagyobb eseménye is volt, mégis 
azt látjuk, hogy a világ, benne nagyon sok ember, Istennek 
eme nagy ajándékát (ez a karácsonyi ajándék) visszauta-
sította! 

Miért adta Isten Egyszülött Fiát? Első sorban, hogy 
megmentsen a bűntől és az örök kárhozattól! Másod-
szor, hogy éljünk általa! 

Az emberek szeretnének jól élni, jóban lenni egymással, 
és még sem sikerül! Milyen fájdalmas, hogy a jólétben sem 
tudunk jók lenni és jól élni! Hogy ez mennyire igaz, arra 
bizonyíték az elmúlt 30 év és jelen állapotunk, helyzetünk. 

Ezen a karácsonyon remélem, mindenki rájön, hogy 
miért van ez így, még mindig így! Azért, mert Isten el-

küldte Fiát, hogy éljünk általa, de az emberek nagy több-
sége Isten nélkül, Krisztus nélkül él! 

Ezen a karácsonyon lehet, hogy többnyire a négy fal 
közé leszünk zárva, mégis életed legjobb döntését hozha-
tod meg, vagy életed legnagyobb hibáját követheted el! 
A tétje ennek az ünnepnek, karácsonynak: befogadod a 
Megváltót, vagy elutasítod Őt! 

Ha befogadod, ha igent mondasz akaratára, akkor éle-
ted legjobb döntését fogod megtenni, mert „akik befo-
gadták Őt azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyerme-
keivé legyenek!” (János 1,12) Isten gyermekei lettek! „ …
ha pedig gyermekei vagyunk, akkor örökösök is, örökös 
társai Krisztusnak!” (Róm 8,17) 

Mit jelent befogadni? Hallgatni Istenre! Hinni Benne! 
Cselekedni akaratát és akarata szerint élni. Ehhez szüksé-
ged van, hogy olvasd a Bibliát, hallgasd az igehirdetést, 
mert csak így ismered meg Őt és érted meg mit és hogyan 
kell cselekedned! 

Adjatok helyet szívetekben, életetekben, házasságo-
tokban, családotokban Isten Fiának! Hallgassatok Rá, 
engedjetek Neki és így helyet adtok a SZERETETNEK! 

Ima: Urunk Jézusunk kérünk, jöjj be életünkbe, há-
zasságunkba, családunkba! Ámen! 

Nagy József Mihály
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KMB hírek
Az idei év végezetével az alábbiakról szeretném tájékoztatni a Lakosságot: 

Ebben az évben is folytatódott a térségünket érintő 
közúti ellenőrzés, melynek keretein belül a rendszeresen 
visszatérő rendőri jelenlétet továbbra is biztosítottuk a 
község területén. Jelenlétünk elsődleges célja, a lakosságot 
legjobban irritáló, főleg vagyon elleni bűncselekmények 
visszaszorítása, valamint a térségen áthaladó gépjármű-
forgalom szűrése. A településen végrehajtott ellenőrzés 
során, kollegáimmal együtt, törekszünk minden idősek 
lakta utcát visszatérően ellenőrizni, tekintettel arra, hogy 
a környező településeken előfordult az idősek sérelmére 
elkövetett úgynevezett ,,unokázós csalók” felbukkanása. 

Ez évben hatóságomra is többletmunkát rótt a COVID 
19 vírus megjelenése, mivel a házi karantén felügyelete, 
valamint a kijárási korlátozás ellenőrzése is a rendőrség 
feladata. A növekvő kihívások ellenére, azonban kollegá-
immal azt tapasztaltuk, hogy a lakosság jól, és összessé-
gében fegyelmezetten vette tudomásul a maszkhasználat, 
valamint a kijárási korlátozás jogintézményét. Azokban az 
esetekben, ahol szabálysértést észleltünk, a fokozatosság 
elve alapján emberségesen, de kellő szigorral igyekeztünk 
eljárni. 

Engedjék meg, hogy pár mondatban tájékoztassam 
Önöket arról, hogy a település bűnügyi statisztikája jó, az 
az elmúlt évekhez képest sem nőtt, melyhez elengedhetet-
len volt az Önök segítő közreműködése, a hatóság gyors 
tájékoztatása, melyet ezúton is meg szeretnék köszönni. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy látom, a lakosság 
megértette, hogy a vagyonelleni bűncselekményeket elkö-
vetők elszámoltatása, a község lakóinak közös érdeke.

Ezúton engedjék meg, hogy a tavaszi időszakra 
tekintettel, pár tanáccsal, kéréssel forduljak 
Önökhöz:

Kérem, hogy a téli időszakra való felkészülésük során, 
a megvásárolni kívánt tűzifa esetén körültekintően jár-
janak el, mert sok esetben, az olcsóbb mázsaárak mögött, 
kisebb kiszállított mennyisség áll, ezért minden esetben kér-
jenek helyesen kitöltött mázsajegyet, vagy számlát, amelyet 
a kiszállító az aláírásával ellenjegyez, és szerepel rajta a cég, 
vagy kft bélyegzője. Amennyiben nem biztosak a kiszállított 
fa mennyiségében, kérjenek utólagos mázsáltatást lerako-
dás előtt. Fontos tudni, hogy ehhez minden esetben joguk 
van, és amennyiben ezen kérésükért a fát szállító személy 
eláll az adás vételtől, Önöket semmiféle költség nem terhel-
heti meg. Ha idegen, Önök által nem ismert személytől vá-
sárolnak fát, a számla mellett legyenek szívesek feljegyezni 
a kiszállító gépjármű rendszámát is, mivel csalás esetén ez 
nagyban megkönnyíti a későbbi bizonyítási eljárást ható-
ságomnál.

Kérem Önöket továbbá, hogy az átutazó kereskedőket, 
árusokat, valamint különböző szolgáltatásokat felajánló át-
utazó személyek esetében is legyenek körültekintőek, és min-
den esetben picit gyanakvóak is. Kérem, picit gondoljanak 
abba bele, hogy az a szolgáltatás, vagy eladásra felkínált 
áru értéke alapján megéri-e a kereskedőnek, szolgáltatást 
felajánló személynek ezen tevékenység folytatása, valamint 
rendelkezhet e erről bármiféle engedéllyel, panasz esetén 
számlával. Kérem, hogy amennyiben mégis termékvásárlás 
mellett döntenek, vagy szolgáltatást vásárolnak (pl: csator-
na felrakása) minden esetben írják fel a személy által hasz-
nált jármű forgalmi rendszámát, és semmi esetre se fizesse-
nek ki előre, se anyagköltséget, se munkadíjat.

Végezetül szeretném Önöket tájékoztatni, hogy Újszil-
vás Község Körzeti Megbízotti beosztásából 2021. január 
1-jével áthelyezésemet kértem, további szakmai előmene-
telem céljából. Meg szeretném köszönni az elmúlt 9 évben 
tapasztalt, segítő közreműködésüket, mellyel ténylegesen 
elmondható, hogy egy élhető, jó közbiztonsági helyzet ala-
kult ki térségünkben. Ez azonban nem egy ember, hanem 
a településen élő emberek együttes akaratának, valamint a 
településen működő mezőőrségnek, és az Önkormányzat-
nak is köszönhető! Külön köszönetet szeretnék mondani 
Dr. Petrányi Csaba polgármester úrnak, valamint Kiss 
Pálné jegyzőasszonynak, az elmúlt évek közös munkája 
során tapasztalt példaértékű együttműködésért. Kérem 
Önöket, jövőre, a beosztásomba kinevezett kollegát ha-
sonló módon segítsék, hogy az eddig elért közös munkánk 
eredménye megmaradjon.

Segítsék munkánkat, vigyázzanak magukra  
és értékeikre!

Remélem, hogy az elmúlt évek során Önök is azt tapasz-
talták, hogy csapatmunkában közösen Önökkel együtt, 
Önökért dolgozunk! Boldog karácsonyt és sikerekben 
gazdag boldog új évet kívánok!

Kégli Norbert  rendőr főtörzsőrmester
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ADVENTI VESZÉLYEK
Ezen a vasárnapon kezdetét veszi az adventi időszak, 

elkezdődik a karácsonyra való készülődés, meggyullad az 
adventi koszorún az első gyertya, megérezni a fenyőko-
szorú illatát, meghittebbé varázsolják a lakást fényfüzérek-
kel, mécsesekkel. Talán bele sem gondol, mindez mennyi 
veszélyt hordoz magával. Az adventi időszakban megkét-
szereződik a lakásban keletkező tűzesetek száma. Hogy 
mik a leggyakoribb kiváltó okok, és mit tehet a lakástüzek 
csökkentése érdekében? Olvasson tovább, és megtudhatja, 
de előbb tekintse meg az Országos Tűzmegelőzési Bizott-
ság által készített videót, melyben láthatja, milyen gyorsan 
meg tud semmisülni egy élet munkája a tűz által, ha a len-
tebb leírtakra nem fordít megfelelő figyelmet (konténeres 
adventi videó).

A legtöbb tüzet a gyertyák, és mécsesek okozzák. Kü-
lönösen figyeljen arra, hogy a kiszáradt adventi koszorú 
nagyon könnyen lángra kap, így tehát a gyertya alá min-
dig tegyen nem éghető alátétet, a koszorút ne a terítőre, 
hanem egy tűzálló tálcára helyezze, és soha ne hagyja fel-
ügyelet nélkül az égő gyertyákat. 

Fontos, hogy csak megbízható helyről vásároljon fény-
füzéreket. A rosszminőségű fényfüzér nem csak az áramü-
tés, hanem a tűz kialakulásának lehetőségét is magában 
hordozza. Ha a korábbi években megvásároltat veszi elő, 
használat előtt mindig ellenőrizze sértetlenségét. Ha a ve-
zeték, vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, meg-
olvadt, ne használja tovább. Éjszakára, vagy ha elmegy 
otthonról mindig húzza ki a fényfüzért a konnektorból. 

A karácsonyfára soha ne tegyen gyertyát, vagy csillag-
szórót, mert a fenyő könnyen meggyulladhat, különösen, 
ha kiszáradt. A karácsonyfát érdemes úgy elhelyezni, hogy 
legalább másfél méterre legyen a fűtőtesttől, kandallótól. 

A karácsonyra jellemző még, hogy ilyenkor az emberek 
többet sürögnek-forognak a konyhában. Készül az ünnepi 
menü, közben csomagolják az ajándékokat, nagytakaríta-
nak, hogy a lakás a legszebb pompájában tündökölhessen 
a vendégek előtt. Ebben a nagy kavalkádban elég egy kis 
figyelmetlenség, egy tűzhelyen felejtett olajjal teli ser-
penyő, és máris megtörténhet a baj. 

Fontos, ha a zsír, vagy olaj meggyullad, azt soha ne oltsa 
vízzel! Helyette például tegyen rá fedőt, és kapcsolja ki a 
tűzhelyet. Nézze meg videónkat, melyben szemléltetjük, 
hogyan kell helyesen eljárni ilyen esetben:

https://www.youtube.com/watch?v=h9NJnIRI1v8 
vagy 

https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/
video/videotar/3.mp4 

Hogy időben észlelhesse a tűz keletkezését, érdemes 
beszerezni otthonába egy füstérzékelőt. 

A füstérzékelővel a lakástűz hamarabb észlelhető!
https://www.youtube.com/watch?v=X4yTVfDjS0c 

vagy 
https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/vi-

deo/videotar/4.mp4 

Békés, boldog, biztonságos karácsonyi ünnepeket 
kívánunk! 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Helytállni és fejlődni egy rendkívüli évben – FERZOL KFT 2020
Rendkívüli évet hagyunk magunk mögött, amely során 

a koronavírus járvány nem várt kihívások elé állította a 
FERZOL Lemezmegmunkáló Kft-t. Ebben az embert pró-
báló időszakban is sikerült talpon maradniuk, mi több, 
fejlődniük, termelésüket növelniük úgy, hogy nemcsak 
minden munkahelyet megőriztek, de még létszámot is 
tudtak növelni.

FERZOL Kft.
Mint ahogyan mindannyiunk életében, a FERZOL Le-

mezmegmunkáló Kft. működésében is a 2020-as évben 
rendkívüli helyzetet teremtett a koronavírus járvány (CO-
VID-19) megjelenése. Felelős foglalkoztatóként a vállalat 
mindent megtett annak érdekében, hogy dolgozóinak biz-
tonságos, egészséges munkakörnyezetet tudjon biztosíta-
ni, úgy, hogy közben működését, termelési tevékenységét 
folyamatosan képes legyen fejleszteni, növelni.

Összhangban a kormányzati szigorításokkal számos 
higiéniai, egészségvédelmi intézkedést vezettek be, annak 
érdekében, hogy megakadályozzák a vírusjárvány ter-
jedését a munkakörnyezetben. A dolgozók egészégének 
megőrzése érdekében arcmaszkokat biztosítottak és kéz-
fertőtlenítőket helyeztek ki az üzemi területen. E mellett 
a munkakörnyezetben és a közösségi tereken fokozottab-
ban végeztek fertőtlenítő takarításokat a fertőzés megelő-
zése érdekében. Sajnos a járvány második hulláma elérte 
a FERZOL Kft. dolgozóit is. Az érintettek fegyelmezett 
magatartása is hozzájárult ahhoz, hogy nem tudott elter-
jedni a telephelyen a koronavírus. Sajnos sokan megta-
pasztalták, hogy a betegségben megfertőződött sok hetes 
lábadozás után tudja visszaszerezni fizikai kondícióját és 
csak hetek után tud visszatérni munkahelyére. Azoknál a 
szellemi dolgozóknál, akiknél lehetséges volt, bevezették 
az otthonról történő munkavégzést, a „home office” -t. 

Sajnos az év során számos megszokott eseményt a kiala-
kult helyzet miatt el kellett halasztaniuk. Elmaradtak a nyil-
vánossági rendezvények, a csapatépítő programok, a nyílt 
nap, a családi nap, a falunapi kitelepülés, a mikulás és az év-
záró party is. Most számukra a legfontosabb volt az emberi 
élet védelme és a biztonságos munkavégzés garantálása. A 
vírus megjelenése óta alapvető cégérdek, hogy a termelés 
zavartalanul tudjon működni, legyen megrendelés, legyen 
alapanyag, legyen munka, legyen stabilitás és biztonság. A 

komoly válsághelyzet okozta ellátási lánc problémák és a 
megrendelések visszaesése miatt, sok cégnél elbocsájtáso-
kat hajtottak végre. Szerencsére a FERZOL Kft-t mindez 
nem érintette. Meg tudták szervezni az alapanyagellátást, 
mi több a megnövekedett megrendelési állomány miatt áp-
rilisban, a meglévő munkahelyek megtartása mellett, közel 
80 fővel tudták létszámukat növelni. Így ebben az évben a 
FERZOL Kft. létszáma már meghaladta a 600 főt.

Nem maradtak el 2020-ban a technológiai és infra-
strukturális fejlesztések sem. Új üzemcsarnokkal és mo-
dern csúcstechnológiát képviselő eszközökkel bővült a cég 
gépparkja. Szolnokon a régi telephely szomszédságában 
egy üres ipari terület megvásárlását követően zöldmezős 
beruházás keretében hamarosan lezárul egy új üzemcsar-
nok építése, amely állami pályázati támogatással és önerő 
biztosításával összesen közel 2,5 Milliárd Ft-os beruházás. 
Az új üzemcsarnokban új generációs (automata és robot) 
technológiás CNC gépeket telepítenek. 2020 végéig 2 db 
automata hajlító, egy robotcellás hajlító, és egy automa-
ta gyártósor kerül beüzemelésre. A fejlesztés befejezését 
követően közel 60 fő fog dolgozni a szolnoki telephelyen.

Az épülő szolnoki üzem 2020.11.02. 
A vállalat hitvallása, hogy a technológia folyamatos 

fejlesztése nélkülözhetetlen a versenyképesség megőrzé-
séhez, de a jól felkészült, motivált dolgozókra, emberi kre-
ativitásra mindig is szükségük lesz. Évtizedek óta ez jelenti 
a FERZOL Kft. sikerét. Receptjük egyszerű. Kiváló szak-
embereik példás munkájával, megelőzve a konkurenciát, 
a legmodernebb eszközökkel dolgozni, és olyan minőségi 
termékeket gyártani, amelyeket nem tud akárki. 

A modern technika alkalmazása mellett fontosnak 
tartják a dolgozók folyamatos fejlesztését, képzését, isme-
reteik bővítését. Több munkakör esetében rendszeresen 
indítanak külső és belső képzéseket, tanfolyamokat, hogy 
a saját munkaerő a leghatékonyabban, legalkalmazhatób-
ban tudja az elméleti és gyakorlati ismereteket megsze-
rezni. 2020-ban – a vírusjárvány ellenére - élhajlító, por-
festő, emelőgépkezelő, targoncavezető képzések és angol 
nyelvtanfolyam indult. A Ferzol Kft 2020-ban több mint 
50 Millió Ft-ot fordított képzésekre.
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Újszilvási galambász sikerek
A postagalamb a házigalamb egy fajtája, vagyis háziasí-

tott szirti galamb, melyet arra tenyésztettek ki, hogy nagy 
távolságokból is hazataláljon és üzeneteket szállításon. A 
mai világában az üzeneteket már jóval egyszerűbb módon 
tudjuk kézbesíteni, így a galamboknak maradt a sportszerű 
versenyeztetés. Hazánkban, mintegy ötezer galambász, 1882 
óta űzi szervezett formában ezt a nemes tevékenységet.

Az A63 Farmos Galambász Egyesület több évtizede 
képviselteti magát hazai és nemzetközi versenyeken. 
Tagsága farmosi, újszilvási, tápiószelei, tápiószőlősi, tá-
piógyörgyei és nagykátai galambászokból tevődik össze. 

Pár évvel ezelőtt már adtunk hír kimagasló eredménye-
ikről. 2020 ismét sikerekkel teli volt, hiszen Varga Tibor, 
újszilvási lakosunk, az összes kategóriában első helyen 
végzett az egyesületen belül, valamint a 6-7 egyesületet 
összefogó, 28 Közép-Tisza Tagszövetség általános távú 

bajnokságát is megnyerte. Az eredmény azért is rendkí-
vüli, mivel az A63 Farmos Galambász Egyesület még nem 
adott általános távú bajnokot a kerületbe.

A63 Farmos Galambász Egyesületen belüli 
eredmények - 2020:
Rövidtávú bajnokság: 

1. Varga Tibor (Újszilvás)
2. Kenéz - Józsa páros (Újszilvás-Tápiószele)
3. ifj. Gonda Ferenc (Tápiószele)

Középtávú bajnokság:
1. Varga Tibor (Újszilvás)
2. ifj. Gonda Ferenc (Tápiószele)
3. Kenéz – Józsa páros (Újszilvás-Tápiószele)

Hosszútávú bajnokság: 
1. Varga Tibor (Újszilvás)
2. Gecse József (Farmos)
3. Ozsvár József (Tápiógyörgye)

Általános bajnokság: (10 versenyút alapján): 
1. Varga Tibor (Újszilvás)
2. Kenéz – Józsa páros (Újszilvás-Tápiószele)
3. Gecse József (Farmos)

Fiatal galambok csapatbajnoksága:
1. Bolyán Antal (Újszilvás)
2. Paksi István (Farmos)
3. Barna András (Tápiószőlős)

Ezúton is gratulálunk Varga Tibornak és az összes 
versenyzőnek, kiemelten az újszilvásiaknak!

Községi Önkormányzat

A FERZOL Kft. ezer szállal kötődik Tápiószőlőshöz és 
a Tápió-mente egyik jelentős adófizetőjeként is fontos sze-
repet tölt be a település életében. A lokális munkahelyte-
remtés mellett a befizetett adóforintokból és támogatások-
ból Tápiószőlős lakossága közvetlenül is érezheti a vállalat 
közjó iránti elhivatottságát. A FERZOL Kft. reális alter-
natíva azoknak, akik a térségben a lakóhelyükhöz közel, 
szabályozott, törvényes munkajogi státuszban, saját alkal-
mazásban, rendezett, tiszta körülmények között, korszerű 

gépekkel, európai színvonalú üzemcsarnokban kívánnak 
dolgozni.

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. tulajdonosai és 
vezetői köszönik a helyi lakosság támogatását és az 
összes munkatársuk egész évben nyújtott áldozatos 
és eredményes munkáját, továbbá ezúton kívánnak 

áldott, meghitt, békés karácsonyi ünnepeket, eredmé-
nyekben gazdag, boldog új esztendőt mindenkinek!

Amada hajlító robotcella Szerelő üzem
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A szív sohasem öregszik…
Szépkorúak köszöntése 2020-ban

„Fáradt, kedves, idős kezek, 
kérlek szépen, meséljetek! 

Gyermekként hogyan éltetek? 
Öleltetek? Szerettetek?

Fáradt, kedves, idős kezek, 
sokat fáradva éltetek. 

De hiszem azt is: öleltetek, 
kedves kézben pihentetek.

Fáradt, kedves, idős kezek, 
unokákat tereltetek, 

Nekik oly sokat főztetek. 
Kapáltatok, kötöttetek.

Fáradt, kedves, idős kezek, 
kérlek szépen, pihenjetek! 

Annyi mindent megtettetek, 
pihenjetek, s öleljetek!”

A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti tár-
sadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, rendeletet alkotott jubileumi köszöntésükről, melynek követ-
keztében köszönti a 90. a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel 
rendelkező, magyar állampolgárságú szépkorú személyeket. 

Ilyenkor kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik 
hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk élik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Törekednünk kell 
arra, hogy megértsük az időseket, beszélgessünk, ápoljuk velük a kapcsolatot, hisz együtt tehetjük 
gazdagabbá, színesebbé községünknek és minden benne lakónak az életét.

Idén a településen négyen töltötték be 90. életévüket, Barna Istvánné, Görög Lajos, Nagygyőr 
Józsefné és Müller Elek Jánosné.

90. születésnapjuk alkalmából virágcsokorral és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke által 
aláírt oklevéllel köszöntötte Önkormányzatunk, Nagygyőr Józsefné és Müller Elek Jánosné szépkorú 
újszilvási lakost.

MINDEN ÜNNEPELTNEK ERŐT, EGÉSZSÉGET, BOLDOGSÁGOT  
ÉS HOSSZÚ ÉLETET KÍVÁNUNK!
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Újszülöttek 

2019. december 7-től 2020. december 6-ig

• Kiss Gergő
• Molnár Lili Veronika
• Aszolos Béla
• Horváth Dzsamilla Jamina
• Kovács Olivér
• Király Lídia
• Lukács Amina Alexandra
• Juhász István Péter
• Dömök Liza
• Funovics Zsombor
• Nagy Annabella
• Burka Norbert
• Vasas Szimonetta
• Varga Dominika Zoé
• Varga Kristóf Bálint
• Borsodi Bence Péter
• Szabó Zoltán Gábor

• Perjési Kevin Brájen
• Bujdosó Gábor
• Nagy Mária Erzsébet
• Kőszegi Emili
• Gergely Levente
• Tóth István
• Hochbaum Maja
• Rácz Liliána
• Molnár Róbert Márk
• Borsányi Lara Klarissza
• Szántó Vilmos
• Petrányi Bence Gábor
• Simon Gábor
• Dömők János Máté

GRATULÁLUNK!

Házasságkötések 
2019. december 7-től 2020. december 6-ig

• Korpácsi Dóra – Karai Tamás
• Magó Eszter – Dögei Tamás

• Bácskai Alexandra (Tokaji Alexandra) 
– Bácskai Balázs

• Tránszky Erzsébet (Tóth Erzsébet) 
– Tránszky István Attila

• Tarkó-Bácskai Blanka (Bácskai Blanka) 
– Tarkó Richárd

• Molnár Adrienn – Földesi Péter
• Szabó-Antal Tímea (Antal Tímea) – Szabó Attila

• Sárvári Zsoltné (Perecz Mária Magdolna) 
– Sárvári Zsolt

• Szabó Zoltánné (Papp Izabella Szidónia) 
– Szabó Zoltán

• Szántóné Fehér Hajnalka (Fehér Hajnalka)  
– Szántó Vilmos Dávid

• Leskó Lenka – Mohilla Csaba László

• Aszolos Tímea Margit (Nagy Tímea Margit) 
– Aszolos Béla

• Nagy Krisztina Mónika – Hegyi Ferenc
• Bozsó Zsoltné (Szilágyi Andrea) – Bozsó Zsolt

• Kégli Norbert Csabáné (Gábor Mária)  
– Kégli Norbert Csaba

• Szűcsné Nagy Enikő Elvira (Nagy Enikő Elvira)  
– Szűcs István

• Nagyné Vámos Ildikó (Vámos Ildikó)  
– Nagy Norbert József

• Lengyel-Lázár Nikoletta (Lázár Nikoletta)  
– Lengyel Zsolt

• Árváné Nagy Renáta (Nagy Renáta) – Árva István
• Józsa Zoltánné (Majorcsik Szilvia) – Józsa Zoltán
• Varga Erzsébet (Gogui Erzsébet) – Varga Attila

• Jansik Orsolya – Juhász Zoltán

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Gyász-köszönet
Köszönetünket szeretnénk kifejezni 

mindazoknak, akik  

özv. GUTI BÉLÁNÉ  
temetésén részt vettek, sírjára 
a szeretet virágait elhelyezték 

valamilyen formában. 
Külön köszönetet szeretnénk 

kifejezni háziorvosunknak, dr. Ipolyi-
Topál Gittának, valamint az Idősek 

Otthona vezetőségének, dolgozóinak 
lelkiismeretes munkájukért. 

A gyászoló család

Minden Kedves Ügyfelemnek Áldott, Békés, Karácsonyi 
Ünnepeket és egy Örömteli, Egészségben, Sikerekben 

gazdag, Szerencsés Boldog Új Évet kívánok!
Köszönöm a bizalmukat, mellyel az idei évben is megtiszteltek 
és velem intézték biztosítással kapcsolatos ügyeiket. Továbbra 
is szeretettel várom Önöket, hogy segítségemmel mindenki 
számára  megtaláljuk a legkedvezőbb biztosítási védelmet.

VANKÓ ÉVA 
V&K 2003 KFT Biztosítási Alkusz munkatársa 

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

Elhunytak 
2019. december 7-től 2020. december 6-ig

• Gulyás Józsefné
• Ott György
• Nagy Gyuláné
• Balázs Józsefné
• Földi József
• Szeles Julianna
• Gál Ferencné
• Kőszegi Sándor
• Straub Béla
• Kenéz Istvánné
• Kispál László
• Tóth László
• Kapui Lajos Istvánné
• Batu János László
• Kincses Ferencné
• Reznák Sándorné
• Burda Sándorné
• Józsa Sándor
• Fekete Ferenc
• Árvai Sándorné
• Kovács Mihályné
• Pál Mihály
• Zsiga Sándor
• Nagy Kálmánné

• Táncos Jánosné
• Tarnóczi Lászlóné
• Bugyi János
• Balog Miklós László
• Demeter Sándorné
• Fejes Gyuláné
• Juhász Lászlóné
• Kemenczés János
• Fási István Jánosné
• Vágány Gábor
• Badenszki Jánosné
• Penczi Mihályné
• Holló Béláné
• Vágány László
• Csák Béla
• Forgács Lajos
• Kalász Frigyes
• Fehér Lászlóné
• Bozsó Lajos
• Csuka János
• Antal Béla Imréné
• Bagi György László
• Kornyik János
• Lendvai István

ŐSZINTE RÉSZVÉTÜNK!
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Közérdekű információk, telefonszámok:

Háziorvos:
Dr. Ipolyi-Topál Gitta

Rendelő címe: Újszilvás, Alkotmány utca 66. (Fsz. 2) 
Tel: 06 53/ 786-374 , 06 30/ 941-3869 

E-mail: haziorvos@ujszilvas.hu

Rendelési idő: 
Hétfő: 8:00 – 11:00 
Kedd: 8:00 – 11:00 

Szerda: 8:00 – 11:00 
Csütörtök: 12:00 – 15:00 

Péntek: 8:00 – 11:00

Vérvétel: szerdai napokon, 7:00-tól 8:30-ig a rendelőben, előzetes egyeztetést megelőzően!  
Az Orvosi Ügyelet elérhetősége továbbra is az Orvosi Rendelő udvarán elhelyezett táblán látható!

Ügyelet, sürgősségi ellátás (2021. január 1-től): 
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 

Abony, Újszászi u. 21-23. 
Tel: 06 53/ 655-800

Sürgős esetben (közúti baleset, vérvesztéssel járó sérülés, életveszély, megindult szülés, stb.) 
változatlanul hívható a 104, a mentők száma.

Házi gyermekorvos:
Kedves Szülők és Gyermekek! 

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

a volt gyermekorvosi praxisban lévő gyermekek.

Fogorvos:
Dr. Kun Tamás, Kun-Dentál Bt.  

Rendelés: Újszilvás, Alkotmány utca 66. 
Egészségház, Fogorvosi rendelő.

A vírushelyzet miatt a fogászati ellátás minden 
esetben (fájós fog esetén is), előzetes telefonos 

egyeztetés alapján történik.

Bejelentkezés: 06-30/470-4561  

Fogorvosi ügyelet: 
Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti 

Oktató Intézet 
Címe: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. 

Telefonszáma: 06/1/ 317-6600
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Terhességi Nőgyógyászat:
Kizárólag gyerekágyas és állapotos nők részére!

Védőnő és terhes-tanácsadás: 
Kengyelné Agócs Marianna 

Telefon: 06 70/ 324-3388 , 06 53/ 387-001 /28 mellék 

Rendelés:

Hétfő: 8.00 – 10.00 Terhestanácsadás 
Kedd: 9.00 – 11.00 Csecsemő tanácsadás

Gyógyszertár:
Árpád Patika Fiók Gyógyszertára: 

Hétfő, kedd, szerda, péntek: 09:00 – 14:00. 
Csütörtök: 12:00 – 16:00 
Telefon: 06 53/ 587-539

Polgármesteri Hivatal:
2768 Újszilvás, Szent István utca 6. 

Központi telefonszám: 06-53/387-001; 
Központi e-mail cím: ujszilvaspolghiv@gmail.com 

Weblap: www.ujszilvas.hu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pályázatkezelés:/16 mellék Horváthné Lévai Nikoletta

Öregek Napközi Otthona /20 mellék 
Általános Iskola /21 mellék illetve  

06-53/387-019 
Védőnői Szolgálat: /28 mellék

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

Telefon: 06-53/ 786-025

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

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

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

Telefon: 06-53 / 387-027

ÁMK Faluháza és Községi Könyvtár:
Digitális Jólét Program Pont 

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

Magó Eszter 
Nyitva tartás:  

Hétfő: 09.00 – 16.00 
Kedd: 13.00 – 16.00 

Szerda: 09.00 – 16.00 
Csütörtök: 09.00 – 16.00 

Péntek: 09.00 – 12.00
A Könyvtár nyitva tartása a kialakult vírushelyzet 

miatt, határozatlan ideig szünetel!

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Újszilvási 
Területi Iroda: 

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

Kiss Edina : 
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 08.00 – 12.00
Kedd: 13.00 – 16.00

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

Péntek: 08.00 – 12.00



1950

19

Körzeti megbízott:
Körzeti megbízott: Kégli Norbert r. főtörzsőrmester (2020. december 31-ig.) 

Telefon: 06 20/ 489-6714 
Az új körzeti megbízott személyéről a későbbiekben tájékoztatjuk a Lakosságot,  

honlapunkon és közösségi oldalunkon. 
KMB iroda: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. (Faluháza) 

Sürgős esetben kérem hívja a 107-es telefonszámot!

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

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

hívható! A feladatot időarányosan felosztva Árva István, Nagy Máté és Vágány László látják el.

Falugazdász:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Falugazdász Iroda 

Tugyi Kálmán

Tel.: 06 70/ 507-4684

Ügyfélfogadás minden szerdán 8.30-tól 12.00-ig a Polgármesteri Hivatalban.

Nemzeti Közművek
Call center:

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

Áramhálózat hibabejelentés:
06-62-565-881

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Ügyfélszolgálati iroda:  

2766 Tápiószele, Jókai utca 1. 1. emelet 
www.trvzrt.hu illetve www.vizcenter.hu/trv 

MOBIL applikáció: Vízcenter 
Call Center: +36 (80) 205-157 
Központi ügyfélszolgálatunk:  
ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Hibabejelentő:
Józsa István: 06 70 / 902-6082 
Banai László: 06 30 / 401-8111
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