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Ma 2013. július 18., csütörtök,
Frigyes napja van. Holnap Emília
napja lesz.

Ceglédi Városi Televízió
Tetszik 922

Két napos fesztivállal ünnepelt a hétvégén Újszilvás. Afőszereplő a Bolyhos pálinka volt, de vásár, és
színpadi produkciók, koncertek és főzőverseny is szórakoztatta azokat, akik ellátogattak a községbe. A
rendezvényt felkereste a mezőgazdaságért felelős államtitkár, Czerván György és a megyei
rendőrfőkapitány, Mihály István is.
Nem csak az újszilvásiak, de valamennyi magyar ember büszke lehet, hogy olyan minőségi termékek
készülnek hazánkban, mint amilyen a Bolyhos pálinka – jelentette ki megnyitó beszédében a
mezőgazdasági államtitkár. Egyre inkább az erő és a hatás helyett az íz és zamatvilág volt az, ami egyre
fontosabb lett, és hála istennek ez a tendencia ma is folytatódik. És az, hogy ez így alakult, abban az ilyen
rendezvények, az ilyen fesztiválok nagyon nagy szerepet játszanak - fogalmazott Czerván György.
Szombaton és vasárnap is egész napos program várta a családokat Újszilváson, ahol minőségi
termékek vására is volt. "Van egypár különlegességünk, itt felsorolnám az újszilvási malackát, ami
különleges textilbélbe van töltve, elvileg csak mi forgalmazzuk Magyarországon, illetve a szürkemarha
szalámi" - mutatta be a Szilváshús portékáját Cziczás László.
A fesztivál műsorában Nádas Tamás Európa és világbajnok bajnok műrepülő bemutatója is szerepelt. A
repülő száz és hatszáz méter között mutatta be a gyakorlatokat, legnagyobb sebessége 420 kilométer
óránként. A pilóta elmondta: sütött a nap, egy hidegfront után voltunk, ami azt jelenti, hogy nagyon jó
látási viszonyok voltak. Fentről a levegőből ötven kilométeres látás volt, és lehetett látni, ahogy a tömeg
hömpölyög és rengeteg ember kint van és mindenki élvezi. Sok ilyen kellene az országnak - vélekedett
Nádas Tamás.
A gyerekeket vidámpark várta, a fiatalokat pedig koncertek egészen éjszakáig. A fellépők is elismeréssel
szóltak a fesztiválról, amelyre több ezer, a becslések szerint 8-10 ezer ember volt kíváncsi. Radics Gigi
"teljesen el volt ájulva, hogy milyen jó volt a közönség" és elmondása szerint nagyon nagyon jól érezte
magát.
Atelepülés polgármestere, Petrányi Csaba is köszönetet mondott a pálinkafőzdének, amely a szervezést
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magára vállalta és ingyenes koncerteket hozott a községbe. Bolyhos Zoltán pedig úgy
fogalmazott: "Országos a rendezvényünk, most már elmondhatjuk. Nagyon sok visszajelzés volt
szombathelytől Pécsig, Nyíregyházáról, Debrecenből, mindenhonnan jöttek vendégek. Ráadásul új
vendégek, és ez nagyon fontos, hogy sikerült országosan megreklámozzuk a rendezvényt, sok az új arc" tette hozzá.
A hétvégén vehették át az újszilvási illetve a tápiószőlősi körzeti megbízottak azt a rendőrautót, amelynek
árát, hárommillió forintot a helyi vállalkozók, illetve a két önkormányzat adta össze.
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