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VÁROSNAP
volt a Piac téren

ÖNKORMÁNYZAT
I. világháborús magyar katonák nyomában Olaszországban

A VISZONTLÁTÁS ÉS
MEGEMLÉKEZÉS ÚJ PILLANATA
Kevesen tudják, de Olaszországban, Veneto tartományban több éve kegyelettel
és tisztelettel őrzik az első világháborúban elesett magyar katonák emlékét.
Minden évben, júliusban kerül megrendezésre egy háromnapos megemlékezésről szóló rendezvénysorozat, ahová
meghívást kapott a nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat is. Idén is
Káplár Béla vezetésével képviselte a magyarokat csapatunk, melyben rajtunk kívül még négyen vettek részt, én vállaltam
a tolmácsoltást.
Az idei évben a meghirdetett programok két egymáshoz közeli városban valósultak meg, Arsieroban és Tonezza del
Cimoneben.
Arsieroban a megemlékezés egy katonai temetőben került megrendezésre,
amelyet évek óta példásan ápolnak a helyi egyesület tagjai. Itt közel 1300 katona
nyughelye található. Ezen a helyszínen

rendkívüli érzés volt látni, hogy mennyire
barátságosan fogadtak bennünket mind
az olasz, mind az osztrák hagyományőrző
csapatok, illetve hogy milyen fontosnak
tartják a múlt történetének továbbadását.
Tonezza del Cimone habár kis város,
rendkívül sok katonai emlékművet őriz,
hiszen 1916 nyarán itt is átsuhant a Dél-Tiroli frontvonal, romhalmazokat hagyva
maga után. A katonai temetők megszaporodtak, amelyet az utókor a mai napig
példásan, becsülettel gondoz. Az itteni
jelképes temető neve a ,,Megbékélés parkja” lett 2007-ben, azóta pedig 2021-ben
a temető területén egy magyar katonák
előtti tiszteletet kifejező emlékkövet is
felállítottak, amelynek felszentelése a
pandémia miatt idén került megrendezésre. A szentmisével egybekötött megemlékezésen többek között Pintér Lajos
(tiszteletbeli magyar konzul) is részt vett,
kifejezve köszönetét a csapat mindenkori
munkájáért.
Miután a megemlékezések szombat és vasárnap
végetértek, tettünk egy
kitérőt a Pasubio hegyre,
ahol is az egyesület 2009ben dolgozott a temető
rendbetételén. Ennek emlékeként táblát helyeztünk
egy sziklára. Hegyi ösvényen tudtunk felmenni
a Pasubio legmagasabb
pontjára, ahol feltűztük
a magyar zászlót a hegy
csúcsára, 2203 méter magasba, ahol a Nagy Háború legnagyobb aknaharcát
vívta az 1./6. komáro-

mi árkász század. Az árkász századnak
hét évvel ezelőtt emléktáblát helyezett
el a csapat, a magyar katonák dicsőségére. Most koszorút helyeztünk a tábla alá, tiszteletünk jeleként a hazánktól
800 km-re.
Az út során elmondhatatlan büszkeséget éreztük, amikor Tonezza utcáin megláttuk a magyar zászlókat lobogni, többek
között azzal a megtiszteltetéssel, hogy a
Pasubio környékének legmagasabb pontjára mi helyezhettük el a hazánk zászlaját.
Felfoghatatlan érzés belegondolni, milyen
volt hallani ott a magyar himnuszt.
Reméljük, hogy jövőre is ellátogathatunk a környékre, hogy az elesett magyar
katonák emléke ne halványuljon!
Zemen Bernadett
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hétfő 8.00–18.00, kedd, szerda, csütörtök 8.00–16.00,
péntek 8.00–14.00)
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BEMUTATTÁK A 31-ES ELKERÜLŐÚT
TANULMÁNYTERVÉT SÜLYSÁPON
Korábban is beszámoltunk már arról az előkészítő munkáról,
melynek keretében az M0 autóút és Nagykáta közötti, a
településeket elkerülő új 31-es elkerülőút nyomvonalának
kijelölése, majd tervezése valósul meg. Most újra aktualitást
nyert a téma: szeptember első napjaiban a Sülysápi
Polgármesteri Hivatalban mutatta be a terveket a FŐMTERV
munkatársa az érintett települések polgármestereinek.

A

31-es úton régóta áldatlan állapotok uralkodtak, így végre 2021-ben
megkezdődött a több szakaszos
felújítás. Tavaly év végén átadták a 31-es
út Mende és Sülysáp közötti szakaszát:
mintegy 10 km hosszon megtörtént a
felújítás, a szakasz a Mende vasúti felüljárótól Tápiószecső vasúti átjáróig húzódik. A felújítás költsége összesen 193
milliárd forint volt, melyet hazai költségvetési forrásból finanszíroztak.
A 31-es felújítása 2022-ben is folytatódott: Szentmártonkátától Nagykátán át
egészen a Jász-Nagykun-Szolnok megye
határig, mintegy 15 km hosszan. A mun-

kálatok során két körforgalom is kialakításra kerül: az egyik a Sülysáp piac
– 31-es kereszteződésnél, a másik pedig
Nagykáta 31-es – 311-es kereszteződésnél (Czakó kocsma).
Most, szeptember elején a FŐMTERV
munkatársa a Sülysápi Polgármesteri Hivatalban mutatta be a terveket az érintett
települések polgármestereinek. A megbeszélésen Maglód, Gyömrő, Sülysáp, Tápiószecső, Szentmártonkáta és Nagykáta illetékesei vettek részt. Ami fontos, hogy
Sülysápot északi irányból kerüli majd el az
új út. A tervezési folyamat újabb lépésére
a következő hetekben kerül sor: megkez-

dődik ugyanis a nyomvonalterv környezetvédelmi engedélyezése. A tervezés
állomásairól a városvezetés továbbra is
állandó tájékoztatást ígér, főleg, hogy a
felújítás a közlekedést is nagyban befolyásolja.
Az útfelújítás fő célja az, hogy egy
hosszú távú közlekedési stratégiával a térség egész közúti közlekedése és elérhetősége javuljon, és a
nagy forgalmú főutak minél meszszebb kerüljék el az érintett településeket. A tervezéssel elkezdődött egy olyan folyamat, melynek
ugyan még messze van a vége, de a
tervek megvalósulása esetén mind
gépkocsival, mind kerékpáron
gyorsabban,
biztonságosabban
lesz elérhető a település.
A 31-es elkerülő tervezésével
párhuzamosan ugyanis egy térségi
kerékpárút tervezése is elindult. A
városvezetés a sülysápi területen
a vasút mentén, illetve a Tápió-patak mellett haladó nyomvonalat
támogatta, mivel ez az óvodákat,
iskolákat, a bölcsődét, a piacot, a
vasútállomást és a szőlősnyaralói
megállóhelyet, valamint a sportpályákat is érinti.

Hirdetés

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása

Nyugdíjasoknak

www.ifarbau.com

%
15
ezmény!

kedv

Kisebb javítások
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd
06-30/475-2917
2022. SZEPTEMBER
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KENYÉRSZENTELÉS ÉS
ÜNNEPI SZENTMISE AUGUSZTUS 20-ÁN
Augusztus 20. Magyarország hivatalos állami ünnepe, melyet az államalapítás és az
államalapító I. (Szent) István király emlékére tartanak, ünneplése csaknem ezer évre tekint
vissza. Sülysápon is minden évben nagy ünnepség övezi a napot, idén sem volt ez másképp.

E

zen a napon idén is a Szent István
templom búcsújával közösen emlékeztek a résztvevők a keresztény,
államalapító királyra. Délelőtt a Szent

István templom búcsúi szentmiséje keretében, a sülysápi önkormányzat és
az egyházközség közösen emlékezett
Szent Istvánra, a templom névadójára és
az államalapításra. A szentmisét Pálfalvi
Tamás atya, a település új plébániai kormányzója mutatta be, valamint az új kenyeret is megszentelte.
„Szent László királyunk 1092-ben illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent István király napját, és ezzel
megteremtette a legrégibb, legnagyobb
múltú állami, nemzeti ünnepünk hagyományát.
László király a törvényeiben azonban
nemcsak az ünnepen való részvétel kötelezettségét írta elő, de rendelkezett arról
is, hogy ha valamely falu népe a nagyobb
alkalmakkor – így Szent István király napján – a távolság leküzdhetetlensége mi-

att nem mehet templomba, „egy közülük
mégis menjen el mindnyájuk képében, kezében bottal, és vigyen az oltárra gyertyát meg három kenyeret.
Szent István tisztelete így válhatott az
atyák gyámolító szándéka szerint, a fiak
engedelmessége okán a Kárpát-medence legtávolabbi zugaiban is a legnagyobb
alázattal ápolt, összetartozásunkra, sorsközösségünkre emlékeztető és figyelmeztető ünnepi eseménnyé: a nemzeti
önazonosságunk alapjává.
Az ünnep, a mai nap, hogy sohase feledjük, honnan jöttünk és hová tartunk.
Kik voltunk, és mivé kell válnunk. Ne
feledjük, és ne szégyelljük, hogy mely
közösséghez tartozunk, hanem inkább
büszkén vállaljuk származásunkat: gyökereinket, múltunkat, őseinket, hagyományainkat.”
(Részlet az ünnepi beszédből)

Hirdetés

termelői
mézdiszkont

Nyitvatartás:
csütörtökön, pénteken 8–12,
szombaton 8–13

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén.
Natura 2000 területen termelt

gyógyNövéNyágyoN
N
érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, kamillás,
rozmaringos, zsályás, köményes,
bazsalikomos és ánizsos.

minden
gyógynövényes méz:

1490
Ft/ ½ kg

Virágméz:

990
Ft/ ½ kg

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

Facebook: Mézdiszkont • www.apifito.hu • 06-70/607-4444
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MEGKEZDŐDÖTT A KASTÉLYKERTI
JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA

ILUS NÉNI
95. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Mindenki örömére augusztus végén
megkezdődtek a munkálatok a Kastélykertben: néhány hét alatt teljes
felújításra kerül a játszótér.
ALEADER, a Hajt – A Csapat Helyi
Bíráló Bizottsága - több más térségi
pályázattal együtt támogatásra alkalmasnak ítélte a szőlősi Kastélykertben található játszótér megújítását. A pályázatot az önkormányzattal
együttműködve az Összefogás Sülysápért Egyesület adta be, ezzel is segítve a közösségi terek megújulását,
hozzájárulva a település fejlődéséhez.

A munka a régi játékok elbontásával már meg is kezdődött, később
megérkeztek az új eszközök is, és
azonnal hozzáláttak azok telepítéséhez. Pár hét múlva már egy teljesen megújult, megszépült játszótér
várja majd a gyerekeket a szőlősi
parkban.
A munkavégzés idejére a városvezetés minden érintettől türelmet és
megértést kér, valamint azt is, hogy
a területet ne használják sem játékra, sem más célra, amíg a munkálatok
zajlanak, mert balesetveszélyes.

Horinka László polgármester szeptember
3-án köszöntötte születésnapja alkalmából
Sülysáp egyik legidősebb lakosát, Tóth Jánosnét. Ilus néni 95. születésnapját ünnepelte, mely alkalomból Sülysáp város jegyzőjével, dr. Tóth Krisztinával látogatta meg
a polgármester és köszöntötte az ünnepeltet Sülysáp nevében is.
– Ilus néni az egyik legidősebb sülysápi, hiszen kevesen vannak, akik már a 95.
életévüket is betöltötték. A családi körben tartott ünnepen sok finomság került
az asztalra. Ilus néni kora ellenére szépen
rendben tartja a kertet, az udvart, és kevés
segítségre szorul a mindennapokban. Gratulálok Ilus néninek a szép évforduló alkalmából és jó egészséget kívánok neki! – írta
a polgármester a közösségi oldalán.

Hirdetés

SzobafeStő,

mázoló, tapétázó
Gipszkartonozás, külső-belső
hőszigetelés, díszítő burkolás
Díszítőmunkák, szegők, rozetták, rejtett
világítások, rejtett karnisok kialakítása.
Kerítés és korlát mázolása. Parkettázás.

s

-javítá
Vízhálózat-szerelés és e és javítása
r cseréj
Csaptelep, WC, bojle építése és javítása
Csatornarendszer ki hibaelhárítás
Csőtörés feltárása és ett kivitelezése
mpl
Fűtési rendszerek ko

AttilA 0

Mészáreroelső

06-70/360 -105
06-30/791-445.co6m

vízvezeték sz

m.attilaszerelo@gmail

Lovas László
Mobil: 06-30/577-0564 • Tel.: 06-29/429-359
E-mail: l.laci@indamail.hu
2022. SZEPTEMBER
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VÁROSNAP A PIAC TÉREN
Augusztus 27-én zajlott a városnap Sülysápon
a Piac téren. Családias hangulat fogadott mindenkit
és színes, főként ingyenes programokkal, változatos
koncertekkel várták a kilátogatókat.

A

legkisebbek már déltől élvezhették a rájuk irányuló figyelmet: változatos programokkal
kényeztették őket. Ugrálóvárak, kézművessátrak és foglalkozások, népi
játszóudvar, fa körhinta, arcfestés és
csillámtetoválás közül választhattak,
de a bátrabbak kipróbálhatták az Euro
bungee-t, a 3D forgókarikát és a dodgemet is.
A Hangolóra – interaktív hangszerbemutató, valamint a Helyi értéktár-sátor
és Terék József Értéktár Kiállítás mellett 14 órától színpadra lépett a Kolompos együttes is. A zenés mesejátékokkal

6
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szórakoztató, a magyar néphagyományokat újszerűen feldolgozó, a közönséget játékba hívó, a felnőtteket is gyakran megnevettető Kolompos együttes
kezdetben táncházi zenekarként, táncegyüttesek kísérőjeként vált ismertté,
céljuk megismertetni, megszerettetni a
gyerekekkel és szüleikkel a magyar népzenét, néptáncot, régi népszokásokat.
Emellett felléptek többek közt a
Gyömrői néptáncosok, a Barátság nyugdíjasklub, de volt hastáncbemutató is. Az
ünnepélyes köszöntő és a főzőverseny
eredményhirdetése után a W.A.M.K.K.
barátok zenekara biztosította a jó han-

2022. SZEPTEMBER

gulatot, majd a résztvevők a University
of Respect táncbemutatóját élvezhették.
A sülysápi rendezvények hangulatát emelve már-már hagyománnyá vált,
hogy a lelkes helyi veterán autók rajongói
felvonultatják nagy becsben tartott old
timereiket. Most sem volt ez másként, a
retró autóbemutatót a legkisebbektől a
felnőttekig mindenki imádta.
Az esti programsorozatot Paulina
koncertje nyitotta meg. A mindössze
23 éves tehetséges fiatal lány a 2021-es
X-faktor második helyezettje volt. Őt
követte a színpadon Dánielfy Gergő és
az Utazók. A debreceni származású Dánielfy Gergő 2018-ban a Dal című műsor
Év felfedezettje lett, majd megalapította
a Dánielfy Gergő és az Utazókat, ami hamar elnyerte a szakma elismerését és a
közönség szeretetét. A Tűzvarázs Produkció szívet melengető előadása után
Kasza Tibi táncoltatta meg a legkitartóbbakat. A tűzijáték után a retro disco
zárta a sort.

KÖZÖSSÉG

ŐSZI PROGRAMOK
SÜLYSÁPON
A programokkal teli nyár után idén ősszel is
igyekszünk színes programokkal készülni,
melyben minden korosztály megtalálhatja
a számára megfelelő kikapcsolódást.
Nézzük, mivel várjuk a közönségünket.
Október 2-án Lackfi János
költő és Szirtes Edina Mókus zenész-énekesnő látogat
el Sülysápra a Wass Albert
Művelődési központba egy
irodalmi estre. 18 órakor
kezdődő előadásuk középpontjában a költő nem régen
megjelent könyve, a Jóéjt puszi legújabb kiadása áll majd.
A művészek kiemelkedő tehetségek szakmájukban, így
biztosan színvonalas estét
tölthetünk majd együtt.
Október 8-án kerül megrendezésre a Sülysápi Mackó
Fesztivál, ami már igazi hagyománnyá nőtte ki magát.
Szüreti felvonulás, népzene,
mackókóstolás, egész napos
hagyományőrző családi nap
várja a látogatókat a Kapás
József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán.
Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hős hazafiaira emlékezünk közösen.
Október 29-én Tök jó délutánt
szervezünk a Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán. Az
ősziszünetben lesz lehetősége a
gyerekeknek tökfaragásra, kézműveskedésre, népi játékok kipróbálására. Ezzel hangolódunk közösen
az őszre.
Október 30-án székely autonómiára való törekvés napja alkalmából ismét őrtüzet gyújtunk közösen a sülysápi temetődombon.
November 4-én a Tápiómentéért díj
átadó ünnepségére kerül sor.
Ezekkel az őszi programokkal szeretnénk kikapcsolódást és feltöltődést
nyújtani a sülysápi családoknak, akiket szeretettel várunk minden rendezvényünkön. Kövessék figyelemmel
Facebook-oldalunkat a legfrissebb
híreinkért! https://www.facebook.
com/wass.kozpont.
WAMKK
2022. SZEPTEMBER
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ISMERJÜK MEG A VÁROS
ÚJ PLÉBÁNOSÁT!
Pálfalvi Tamás harmincöt éves, hét éve szolgál a papi
hivatásban. Sülysáp a harmadik szolgálati helye, az
első benyomásai pedig nagyon pozitívak a településről.
Ismerjük meg eddigi életét és munkásságát!
– Honnan érkezett Sülysápra?
– 2015-ben szenteltek pappá, ezután
Szolnokra kerültem. Ott szolgáltam két
évet, majd Salgótarjánban töltöttem további öt évet. Onnan érkeztem ide, Sülysápra plébánosnak, vagyis pontosan
plébániai kormányzónak.
– Merrefelé nőtt fel?
– Dunakeszi-Alagon nőttem fel. Öt
testvérem van, hagyományos vallásos neveltetést kaptunk mindannyian.
Édesapám még most is a templom sekrestyése, egyébként a nagyapáim is sekrestyések vagy harangozók voltak. Én
kamaszkoromban már kántorkodtam. A
szüleim kérték az Istent, hogy az egyik
gyermekük pap legyen, és miután megszülettem, azután súgta meg nekik az Isten, hogy én leszek az a fiú, de ezt nekem
egészen huszonnyolc éves koromig nem
mondták el, csak azután, hogy felszenteltek. Mondhatjuk, hogy Isten meghallgatta őket és teljesítette az imáikat.
– Utána hova került?
– A Piarista Gimnáziumba jártam,
akkor erősítettem meg az elhívást, ott
tapasztaltam az első megszólítást az Istentől. Érettségi után két évvel szereztem egy OKJ-s szakmát, nem volt olyan
fontos, de arra jó volt, hogy addigra teljesen megszilárduljon az elhatározásom.
Akkor adtam be a jelentkezésemet 2008ban a szeminaristák közé, így hívják azokat, akik a főiskolákon papnak készülnek.
Egerben végeztem a teológiát, ott diplomáztam le.

– Mi befolyásolta, hogy ezt a hivatást választotta?
– Körülbelül hetedikes lehettem,
amikor a szentek életét olvastam, akkor
ragadott meg Clairvaux-i Szent Bernát
élete. Azt tartották róla, hogy ha belekezdett a prédikációba, akkor a fiatal
fiúkat úgy fellelkesítette, hogy hatására
sokan álltak papnak vagy szerzetesnek.
Ez engem is annyira fellelkesített, hogy
azt éreztem, nagyon szeretnék pap lenni,
de úgy gondoltam, mondja meg az Isten
is, hogy ő mit szeretne. Ezért iratkoztam
be a Piaristákhoz vallásos gimnáziumba,
hátha ott majd az Isten kinyilatkoztatja a szándékát. Az első évben egy nyári
hittantáborban válaszolt nekem az Isten,
hogy az ő vágya is ez. Még le kellett érettségiznem, de ezek voltak az első ilyen élmények.
– Soha nem bizonytalanodott el a választásában?
– Nem igazán. Nagyon örülök neki,
hogy pap vagyok, szerintem a legjobb
dolog papnak lenni. Úgy tudnám megfogalmazni, mit jelent, hogy minden több
és nagyobb annál, mint aki családos életet él. Nekem sokkal nagyobb családom
van: az egész egyházközség a családom.
Ahogy Krisztus mondja: „Mindenki, aki
az én nevemért elhagyja házát vagy testvéreit, vagy nővéreit, vagy atyját, vagy
anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit,
vagy szántóföldjét, százszorosát nyeri vissza, és örök életet kap örökségül”.
(Máté 19,21) – és tényleg így van. Nekem
van száz nagymamám és nagyapám,
ugyanennyi testvérem, száz gyerekem és így tovább,
mindenből több
van.

Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény
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– Mit szóltak a
szülei, amikor kiderült, hogy ezt a
hivatást választja?
– Boldogok voltak és örültek neki,
Múzeumok éjszakája
hogy végre eljutot-

tam idáig. A testvéreim teljesen mással
foglalkoznak, majdnem mindannyian
már családos emberek.
– A mindennapos munkájában milyen
szépséget talál?
– Nekem a betegellátás ad a legtöbbet,
az a legszebb. Ha például haldoklóhoz
hívnak, sokszor olyan haldokló beteghez
megyek, aki már évek óta vagy évtizedek
óta nem gyónt, és már nem is tudna. De
ha elhívnak hozzá, feloldozom, megkapja
a bűnbocsánatot és akkor szabad az út
neki az üdvösségre. Kapott egy utolsó
lehetőséget, és élt vele: nekem ez a legszebb, mikor egy lelket így megmenthetek.
– Milyen egyéb feladatok tartoznak önhöz a hétköznapokban? Mi tölti ki egy
napját?
– Mivel most plébános vagyok, így a
hivatalos ügyek intézése elég sok időt
elvesz, egyébként a szentségek kiszolgáltatása, szentmisék tartása is az én
feladatom. Mivel még csak egy hónapja
vagyok itt, így az embereket is meg kell
ismernem, törődöm a közösség életének
vezetésével, szervezésével.
– Milyenek az eddigi benyomásai a településről?
– Az első benyomásom nagyon pozitív,
nagyon szolgálatkész emberek élnek a városban. Örömmel látom, hogy nagyon sok
férfi is van a templomban, akik aktívan segítenek, ennek is nagyon örülök. Látom,
hogy vannak régi, vallásos hagyományok
a településen és sokan ápolják.

Pálfalvi Tamás atya elérhetősége:

Pálfalvi Tamás atya (Tápiósüly plébániai kormányzója 2022. augusztus
1-től) +36-20/286-9993. Plébániai
ügyintézéshez Pálfalvi Tamás atya a
fenti telefonszámon vagy a palfalvi.
tamas@vaciegyhazmegye.hu e-mailcímen, illetve egyeztetett időpontban a Szent József ház irodájában
személyesen kereshető.

OKTATÁS

BECSENGETTEK!
Szeptember elsején iskoláink újra megnyitották kapuikat,
így több, mint 600 tanuló kezdhette meg a 2022/2023-as
tanévet a Sülysápi Szent István Általános Iskolában,
valamint a Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskolában.

V

éget ért a vakáció, szeptember
elsején Sülysáp iskolái is megnyitották kapuikat a diákoknak.
A Szent István Általános Iskolában 213,
a Móra Ferenc Általános Iskolában pedig 447 diák kezdte meg az idei tanévet, melyből a két iskolában összesen 92
gyermek első osztályos, 65 pedig nyolcadik osztályos, felvételi előtt álló tanuló.
A Magyar Közlönyben megjelent, a tanítás rendjéről szóló jogszabály szerint
a gyermekek június 15-ig járnak majd iskolába. Mindkét iskola számos programmal, kirándulással, témanappal és témahéttel készül az idei tanévben is.
Győri Mariann, a Szent István Általános Iskola intézményvezetője elárulta, hagyományosan már 20. alkalommal

fogják megtartani az iskolai egészség- és
sporthetet szeptember végén, az őszi és
a tavaszi osztálykirándulások, a színház- és múzeumlátogatások, az egyéb
kirándulások, valamint az új, elsőként
tervezett családi nap is színesíti majd a
gyermekek iskolai évét.
A Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola Malom utcai épületének jubileumát
ünnepli, ennek fényében idén a témanapok, valamint a témahetek is eköré
épülnek majd. - Egész éves programsorozatot terveztünk a jubileum jegyében
– árulta el Hidvégi Melinda, az iskola
intézményvezetője, majd hozzátette, az
épület történetének megismerésébe kutatómunkákkal és játékokkal is szeretnék
bevonni a gyermekeket. Az iskola előre
tervezett osztálykirándulásai mellett a

Móra Ferenc Általános Iskola 3-3 osztálya idén két turnusban megy ősszel
pályázat által a zánkai Erzsébet-táborba.
A 2022/2023-as tanév rendjéről szóló
jogszabály alapján az őszi szünet október 29-től november 6-ig, a téli szünet
december 22-től január 2-ig, a tavaszi
szünet pedig április 6-tól április 11-ig tart
majd. Az iskolák az idei tanévben végig
jelenléti oktatással készülnek, előre láthatóan online oktatás nem várható.

Hirdetés

Alsónémedibe
keresünk

Dugulás
elhárítás

csomagszortírozó

CsőKamerázás

munkatársat

WC, padlóösszefolyó, mosdó,
kád, zuhanyzó, piszoár,
mosogató
Hívjon
és megye k!
Budapesten,
Pe
és st megyében.

1 műszakos állandó délutános
munkavégzésre
(16:30–01:30).
Átlag nettó bérezés
260 000 Ft.
Céges busz Sülysápról megoldott.
Érd.: 06-70-419-0680

Kedvező áron!
www.dugulaselharito.info
Tel.: 06-70/276-3350
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ÖNKORMÁNYZAT

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ-GYŰJTŐPONT
LÉTESÜLT A PIAC BEJÁRATÁNÁL
Közel egy év egyeztetés után már a településen is elérhető használt sütőolaj-gyűjtőpont, ahol a lakosság ingyen,
környezetét megkímélve adhatja le a nem
kívánt anyagot. Nagyon fontos lépés,
ugyanis a sütőolaj máshová öntve hatalmas károkat okoz a természetben.
Szomorú tény, hogy egyetlen liter használt sütőolaj egymillió liter ivóvizet képes
beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. Magyarországon a háztartásokban ráadásul évente több tízezer liter
sütőolajat és sütőzsírt használnak fel, ennek tetemes mennyiségét pedig a lefolyóba
vagy a wc-be öntik. Itt az olaj könnyedén
feltapad a csatornafalra és dugulást okoz.
A talajra vagy komposztra sem szabad kiönteni, elégetésük esetén pedig rákkeltő
anyagok kerülnek a levegőbe. Emellett jó
tápanyag a kártevőknek, és csótányok –
esetleg patkányok – elszaporodásához is

vezethet.
Sülysápon eddig nem volt a nap 24
órájában rendelkezésre álló lehetőség
arra, hogy a lakosság szabályosan adja
le a használt étolajat, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy egy központi
elhelyezésű, mindenki számára elérhető
használt sütőolaj-gyűjtőpontot létesítenek, ahol még a nyitvatartáshoz sem kell
igazodni. A Süli Richárd önkormányzati
képviselő ötlete alapján készült modern
és automata gyűjtőponton a sütőolaj leadása díjmentes, begyűjtését egy erre
szakosodott cég végzi. Az összegyűjtött
olaj a biodízel gyártásban fog újrahasznosulni, míg a PET-palack megfelelő módon kerül ártalmatlanításra. A berendezés áramellátását napelemek biztosítják.
A gyűjtő használata egyszerű, a PET
palackban hozott használt sütőolajat ki
kell önteni egy tölcsérbe, majd a PET pa-

A PET-PALACKOK VISSZAVÁLTÁSÁVAL
SOKAT TEHETÜNK FÖLDÜNK JÖVŐJÉÉRT
Az Európai Unió célkitűzései szerint
2025-től a háztartási hulladékok legalább 55 százalékát kell majd hasznosítani.
Ennek elérése érdekében 2023 júliusától
Magyarország is bevezeti az italcsomagolások visszaváltási rendszerét.
– Az alumíniumból készült italosdobozok, illetve a PET- és üvegpalackok
– kevesebb energia- és nyersanyag-felhasználással – száz százalékban hasznosíthatók. Utóbbiak egyébként napjainkban a legkisebb arányban visszagyűjtött
csomagolási hulladékok közé tartoznak,

lack egy prés segítségével zsugorítható
és a bedobó nyíláson a konténerbe helyezhető, éppen emiatt kerülni kell a törékeny befőttesüvegeket.
amire Életmentő Üveg elnevezésű adománygyűjtő kampányunkkal is igyekszünk ráirányítani a figyelmet. Annak
köszönhetően, hogy jövő nyáron hazánk
is bevezeti mindezen italcsomagolások
visszaváltási rendszerét, lényegesen növekszik majd a szelektív gyűjtésük mértéke, azaz csökkenni fog a hulladék men�nyisége. Az új törvényi szabályozással
egyúttal ezeknek a hulladékfajtáknak a
hasznosítása is hatékonyabb lesz, tehát
jóval magasabb hasznosítási arányt érünk
majd el ebben a szegmensben, ezáltal pedig Magyarország is jelentősen hozzájárul a környezeti terhelés csökkentéséhez
– hangsúlyozza Agatics Roland, a DTkH
Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
DTkH

VÁLTOZIK A VOLÁN MENETRENDJE

Sülysápot is érintik a Volán menetrendi változásai, melyek
szeptember elsejétől lépnek életbe. Fontos, hogy a sülysápi helyi járatot nem a Volán üzemelteti, annak menetrendje
nem változik.

488 Úri–Sülysáp

• A 21:45-kor Sülysáp, vasútállomástól induló járat 5 perccel
korábban, 21:40-kor indul.
• A munkanapokon 22:45-kor Sülysáp, vasútállomástól induló járat 5 perccel korábban, 22:40-kor indul.
• A 23:45-kor Sülysáp, vasútállomástól induló járat 5 perccel
korábban, 23:40-kor indul.

491 Sülysáp–Kóka–Tóalmás–Nagykáta/Szentlőrinckáta

• A 22:45-kor Sülysáp, vasútállomástól induló járat 5 perccel
korábban, 22:40-kor indul.
• A 21:40-kor Tóalmás, Újtelep megállóhelyről induló járat 5
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perccel később, 21:45-kor indul és Sülysáp, vasútállomáshoz 23:30-kor érkezik.

490, 492 Sülysáp–Kóka–Tóalmás–Zsámbok

• A Zsámbokról induló járatok útvonala módosul, valamint
a menetrend hajnalban, reggel és az esti órákban kismértékben módosul. Az esti időszakban rövidül a csatlakozási idő Sülysáp, vasútállomáson, ezáltal csökken a
várakozási idő a vasút és a buszok között.

ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÖSSÉG

INGYENES lakossági LED-csereprogram Sülysáp
Város Önkormányzata és a CYEB jóvoltából
Éljen a lehetőséggel, jusson ingyen izzókhoz, csökkentse a villanyszámláját
és tegyen azért, hogy kevésbé terhelje a környezetet!
A LED fényforrások használata jelentős csökkenést jelent a villanyszámlában, és akár 10
éves élettartamának köszönhetően használója sokkal kevesebb hulladékot termel, mint
az, aki hagyományos izzóval világít. Egy átlagos magyar háztartásban 20 db izzó található,
mely a teljes villanyköltség közel 1/3-át jelenti. Weboldalunkon - https://ledcsere.hu/
- található kalkulátorunk segítségével néhány kattintással kiszámolható, éves szinten
milyen megtakarítást eredményez, ha korszerű izzókkal világítunk otthonunkban.

Hogyan lehet csatlakozni a programhoz?
A ledcsere.hu oldalon a „Jelentkezés”-re kattintva néhány perc alatt regisztrálhat bárki,
akinek a nevén van villanyszámla, és sülysápi lakcímkártyával rendelkezik. Néhány adat
kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően a rendszer az éves áramfogyasztás,
valamint az otthonában található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja,
hogy az adott háztartás hány ingyenes LED-re jogosult.
FONTOS! A regisztráció utolsó oldalán átvételi helyként Sülysápot jelölje be!
A jelentkezéseket a CYEB munkatársai ellenőrzik, így ez igénybe vehet néhány munkanapot.
Az átvétel időpontjával kapcsolatban pedig a regisztrációt követő hetekben kapnak
e-mailt a jelentkezők.

A programba 2022. szeptember 30-ig lehet regisztrálni.
www.ledcsere.hu
R
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KÖZÖSSÉG

AKTÍV CSALÁDI NAP
A TÁPIÓ NATÚRPARKBAN

M

it is jelent az, hogy aktív családi nap a Tápió Natúrparkban?
– Mint az már ismeretes a térség lakosai előtt, év elején lehetőségünk
nyílt egy pályázat beadására, melynek
keretein belül 10 natúrparkot támogatott a Magyar Natúrpark Szövetség és az
Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központ,
hogy aktív tevékenység köré épülő napot
szervezzenek, melynek középpontjában
a fenntarthatóság, a természetvédelem
valamint a gyermekek állnak. Rendezvényünket 2022. augusztus 13-án tartottuk
Farmoson.
A pályázat elnyerését követően az volt
a legfontosabb számunkra, hogy olyan
rendezvényt hozzunk létre, ahol minden
gyermekprogram ingyenes, így a lehető
legszínesebb palettát próbáltuk összetenni a legkisebbek részére. Mindemellett
nagyon fontos volt az, hogy a Tápió-vidék
minden településéről egy helyi civil szervezet vagy helyi termelő jelen legyen, és
a település arculatát képviselje. A 21 település, hihetetlen összefogásra képes, és
számtalan értékes kincset rejt magában.
A program megtervezésének következő fázisában nagy hangsúlyt fektettünk
arra, hogy az aktivitást is kiemeljük, így a
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délelőtti órákban kerékpáros, gyalogos és
lovas kocsis túrák indultak. Túráink során
a természeti kincseinket is megnézhették
a résztvevők, hiszen szakvezetők kísérték útjukat. Színpadi műsoraink 12 órát
követően indultak. Szabó István, a Pest
Megyei Önkormányzat elnökének köszöntőjét megelőzően Terék József tárogatóművész nyitotta meg rendezvényünket Pest megye verbunkjával. A rendezvény megnyitóját a Tápió Énekegyüttes
lányai koronázták meg műsorukkal. A
megnyitót követően indultak el koncertjeink és előadásaink. A színpadon
hallható volt a Holdon Macska Zenekar,
majd a Bogárháton Bemutatók bogaras
bácsijának mesés előadás. Mint tudjuk
térségünkben nagy múltja van a hagyományőrzésnek, így fontosnak tartottuk
egy népviseleti blokk biztosítását is. Ezen
kívánságunknak eleget tett a Kókai Néptáncegyüttes és a farmosi Csuhajja Néptáncegyüttes. Ezt követően pedig színpadunk szinte felrobbant az EnterTrain
Party Band előadásától, melyet George Jr.
lemezlovas zenei műsora zárt.
A nap folyamán lehetőség nyílt minden kedves látogató számára, hogy a Farmosi Közösségi Házban megtekinthesse

2022. SZEPTEMBER

a Farmosi Értéktár kiállítását, valamint
Terék József munkásságát, melyet 20082022 közötti időszakban folytatott. A
Farmosi Vízparti Élet Háza egész nap
ingyenesen látogatható volt, ahol Bozóki Balázs tartott egy interaktív előadást
a Tápió Natúrpark területén élő kétéltűekről.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden civil szervezetnek és térségi
kézművesnek, akik részt vettek rendezvényünkön. Továbbá szeretnénk megköszönni önkénteseink és minden segítőnk
munkáját, akik nélkül rendezvényünk nem
valósulhatott volna meg.
Köszönettel tartozunk fő támogatóinknak is: Szabó István elnök úr, Czerván
György országgyűlési képviselő, Magyar
Natúrpark Szövetség, Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, Szórómédia,
Farmosi Hagyományőrző Egyesület, Káva
Közösségért Közhasznú Egyesület, BB
Folk, Farmos Község Önkormányzata, Tápiószentmárton Község Önkormányzata,
Pándi Tájház, Duna – Ipoly Nemzeti Park,
Blaskovich Múzeum, Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Farmosi Polgárőr
Egyesület, Nagykátai Rendőrkapitányság,
Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény, Újszilvási Baráti Íjász Kör,
Helyi vállalkozók, Tóth Józsefné Intézményvezető, Kollár János intézményvezető, Horváth László polgármester, Dr. Boér
Imre Hunor polgármester, Zollai Máté
tűzvédelmi szakember.
Gulyás Mercédesz,
Tápió Közalapítvány munkatársa

KÖZÖSSÉG

SÜLYSÁPÉRT EMLÉKÉRMET
KAPOTT FODOR ANTAL
Fodor Antal tősgyökeres sülysápi, a településen végzett
értékes csillagászati munkáját a városvezetés Sülysápért
emlékéremmel ismerte el. Antal évtizedek óta szervez
gyermekszakköröket, tanítványai magas sikereket érnek
el, barátai segítségével és egy nyertes pályázattal pedig
egy csillagvizsgálót is felépített a város mellett.
– Mióta foglalkozik csillagászattal?
– Nagyjából 1970 óta. Amikor fiatal
voltam, akkor a Holdra szállás volt a fő
téma, mindenki ezzel foglalkozott. Mi is
sokat beszélgettünk róla, majd az utcából négyen-öten összeálltunk, és alakítottunk egy szakkört. Egészen a 90-es
évek végéig nagyon jól működő szakkör
volt. Járási szintű vetélkedőket rendeztünk, 40-60 diák vett részt a járásból,
10-12 iskola nevezett be, ezen kívül részt
vettünk országos versenyeken is, országos különdíjat nyertünk, csapatunk első
helyezett is lett.
– Hogyan alakult meg az egyesület?
– Az egyik korábbi tagunk, Kiss Zoli,
aki hozzám járt szakkörre a 70-es években, kérdezte, hogy van-e még olyan
távcsövem, ami annak idején, mert úgy
megmutatná a gyermekeinek. Sokat
beszélgettünk, nosztalgiáztunk, akkor
került szóba, hogy milyen jó lenne ezt
feleleveníteni. Megkerestem a régi srácokat, akiket tudtam, és úgy egy éves előkészítés után 2005-ben megalakítottam
a Sülysápi Amatőrcsillagász Közhasznú
Egyesületet, kimondottan azzal a céllal,
hogy építünk egy csillagvizsgálót a gyerekeknek.
– Hogy sikerült ezt kivitelezni?
– Körülöttem senki sem vette komolyan a csillagvizsgáló ötletét, de azért a
klub megalakult: Rákoshegytől Jászberényig nem is tudok olyan települést, ahova ne mentünk volna előadást, bemutatót
tartani. Ezután sikerült egy pályázatot
elnyernünk, ahol nem csillagvizsgálóra
pályáztunk, mert arra nem lehetett, hanem turisztikára, így egy terepkerékpáros utat terveztünk meg a naprendszer
lekicsinyítésével összefüggésbe hozva, a
pályázat végén pedig el volt dugva, hogy
a központi kiindulótestet – a Napot – egy
csillagvizsgáló kupolája képezi. 2009ben adtuk be és jóvá is hagyták. 18 és fél
millió forintot nyertünk, elkezdődött az
építkezés, és sikerült ebből a pénzből úgy
felépíteni, ahogy akartuk.

– Mennyire nevezhető sikeresnek a projekt?
– Csodálatosan sikerült, tökéletesen
megvalósult. Van, amikor 20-30 ember is
jön egyszerre. Most volt nyáron a Bolygókavalkád nevű program, azon közel
négyszázan voltak egy éjszaka alatt. 2017
júliusában aztán a magyar asztrofotósok
kérdezték, hogy nem tarthatnának-e itt
egy megbeszélést, majd felvetették egy
nagyobb távcső felépítését is. Anno egy
50 centis távcsövet szerettünk volna a
kupolában, de ahogy a pályázati pénz fogyott, mindig a távcsőből vettük el, így
maradt egy 35 centis távcsövünk. Amikor
felvetették az asztrofotósok ezt a lehetőséget, eldöntöttem, hogy megpróbálok
segíteni nekik. A kapcsolatok révén végül
sikerült a Magyar Csillagászati Kutató Intézettől egy 50 centis távcsövet kapnunk
tartós használatba. Nagyon jó kapcsolatom van mindenfelé, így több cégtől is
kaptunk támogatást. A másik csillagdát,
amit most csináltunk, azt is rengeteg helyi vállalkozó segítette.
– Hogy látja, a gyerekek mennyire érdeklődnek ez iránt a terület iránt?
– Itt nem csak csillagászat van, hanem
számítógépes-, fotografikus és csillagászati ismeretekkel is lehet gazdagodni.

Lényegében három olyan hobbi került
össze, ami külön-külön is csodálatos dolog. Szakkört mindig üzemeltetünk, Sülysápon és Jászberényben is. A nagy probléma inkább az, hogy a szülőknek ki kell
hordaniuk a gyerekeket, ráadásul este,
ezt a megterhelést pedig nem mindenki
tudja vállalni.
– Az űrkutatás ellenére nem sokan választották ezt a hivatást akkoriban. Ön miért
itt kötött ki?
– Valójában én csak amatőr csillagász
vagyok, de annyira felkeltették az érdeklődésemet a 60-as, 70-es évek űrkutatási
és csillagászati történései, hogy elkezdtem könyveket olvasni, és minél többet
olvastam, annál jobban érdekelt. Majd
megtudtam, hogy Pesten található az
Uránia Csillagvizsgáló, ott egy csodálatos
professzorral ismerkedtem meg, annyira
megszerettem, hogy hetente voltam fent
nála. Leérettségiztem, majd a csillagvizsgálóban is vizsgát kellett tennem. Később
már én jártam az iskolákat, akkor még
diavetítővel tartottam az előadásaimat.
– Mely sikerekre a legbüszkébb?
– A csapatunkkal rendszeresen ott
vagyunk az országos Kulin György Csillagászati Vetélkedő döntőjében. A középiskolások közül, akik már kiöregedtek a
gyerek szakkörből, többen már a nemzetközi csillagászati diákolimpiára készülnek.
– Milyen tervek vannak még ön előtt?
– Rengeteg van, de remélem, hogy a
gyerekek megmaradnak nekem, szeretem őket táboroztatni, szakkört tartani
nekik. Az új csillagvizsgáló még nem készült el. Távműködtetésű csillagvizsgáló
lesz, ami azt jelenti, hogy otthon bárki
a számítógépéről rácsatlakozhat a Csillagdára és készíthet felvételt a távcsővel.
Szeretnék egy kutat is, mert a táboroztatáshoz nagy szükség lenne rá, illetve
a kupolát is ki kellene cserélni. Terveim
állandóan vannak.
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ORSZÁGZÁSZLÓ – TRIANON-BÁSTYA
A tápiósápi városrészen a Szent István templom bejáratától néhány
méterre található egy emlékmű, melynek kövei majd 90 év történetét
őrzik. Nevezik ezt a helybeliek Országzászlónak és Trianon-bástyának is, de mindenekelőtt jelképe az összetartozásnak.

A

neve sokat elárul: Trianon-bástya. Keletkezésének történetéhez vissza kell nyúlni 1920. június
4-ig, az első világháborút lezáró trianoni békediktátumig. Az országcsonkítás
fájdalma nemcsak egy napra, nem is egy
évre, hanem hosszú évekre gyászba borította a magyarságot határon belül és
határon túl. Jelen volt az emberek mindennapi életében, de érezték, hogy az
egy nemzethez tartozók összetartozása
a határokon is átível.
1925-ben Urmánczy Nándor hirdette meg az Országzászló Mozgalmat. E
mozgalomban kiemelt hangsúlyt kapott az államot és nemzetet is jelképező
nemzeti zászló, mely a színeivel is érzelmeket fejezett ki. A piros a „hazáért
hullatott magyarok vérének”, a fehér, a
„magyar becsületnek”, a zöld a „jövőbe
vetett reménynek” adott új értelmet. A
zászlót tartó rúdnak épített környezetet
terveztek.
Az első Ereklyés Országzászló közadakozásból valósult meg, 1928-ban avatták
fel Budapesten. Ez egyben mintaként szolgált a későbbi országzászlók létesítéséhez. Az emlékmű templomi szószéket
mintázott. Talapzatába a 72 vármegyéből származó földet
helyeztek el szimbolizálva, hogy az egy nemzethez tartozó
magyarok összetartoznak akkor is, ha határok választják el
őket egymástól. A 20 méter magas zászlórúdon a nemzeti lobogó fél árbócra eresztve lengett a gyász jeleként. A zászlón a
Nagy-Magyarországot jelképező angyalok tartotta címer volt
„ÍGY VOLT – ÍGY LESZ!” felirattal.
Az országzászló avatás mozgalommá vált az országban. A
központi országzászlónál iktatták be és innen indították útjukra az ország különböző helységeibe a nemzeti lobogókat. A
két világháború között, alig másfél évtized alatt körülbelül ezer
helyen avattak országzászlót, így fejezve ki a trianoni döntés
elleni tiltakozást.
Tápiósáp is csatlakozott az országzászló-mozgalomhoz. ”A
mozgalom élén Joó Antal vármegyei bizottsági tag, tápiósápi
plébános és Pálffy Károly tápiósápi főjegyző állottak, akik a hazafias érzésű község áldozatkészségéből építették fel a gyömrői
járás első országzászlóját.” A község vezetősége a domb tetején,
a Szent István templom előtti kis téren jelölte ki a helyét, így az
emlékmű szinte az egész faluból látható lett. A kőből bástyát
formázó építmény közepén helyezték el a zászlórudat, a bástya
déli falába pedig a magyar címer került.
Ezt az országzászlót hetvennegyedikként 1933. október 25én avatták fel. Az avató ünnepség zenés ébresztővel kezdődött. A
templom körül gyülekezett a falu apraja, nagyja. A községházára érkező vendégek között ott voltak a szomszédos települések
elöljárói, az első világháború veteránjai, a Vitézi Rend tagjai, gróf
Teleki László és Bognár József nagybirtokos, országos méltóságok és az Ereklyés Országzászló Nagybizottságának elnöke. Az
eseménynek különös jelentőséget adott, hogy József királyi fő-
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herceg, a volt szegedi 46. közös gyalogezred volt parancsnoka is részt vett.
„Pontban 10 órakor érkezett meg József
főherceg, vitéz Dréhr Endre százados
szárnysegéd kíséretében, akit a község határában felsőkubini Meskó Rudolf
gyömrői járási főszolgabíró üdvözölt.
Több autó és hintó szállította az előkelő
vendégeket…”
„A fogadás után az előkelőségek a
zsúfolásig megtöltött plébániatemplomba vonultak, ahol a hétköznap ellenére sokezer főnyi, ünneplőbe öltözött
közönség, gazdák, a környék kiküldöttei, leventék, frontharcosok és sokszáz
iskolai növendék sereglett egybe. Dr.
Fólia tábori főesperes nagy papi segédlettel mondott szentmisét és áldotta
meg az új zászlót, majd Joó Antal plébános vázolta hitszónoklatban a magyarság isteni rendeltetését az ezeréves határok között.”
A szentmise után az egyházi és világi méltóságok kivonultak
az új országzászlóhoz, ahol „József kir. herceg ünnepi beszédet
mondott. Az Országzászlónak a nemzeti életben való mindenekfölötti jelentőségéről szólt, majd emelt hangon jelentette ki
a nemzet meg nem alkuvó küzdelmének szükségét a trianoni
békeparanccsal szemben, amelybe soha bele nem nyugszunk.
Ezután Nagy-Magyarország gondolatának jelképében elhintette az ereklyeföldet az új Országzászló körül, majd a nagyszámú közönség lelkes éljenzése közepette fölszaladt a zászló
— egyelőre csak félárbócra.”
Buzdító, lelkesítő beszédet mondott még Udmánczy Nándor, Sepkés Sándor országgyűlési képviselő, a helyi bizottság
részéről pedig Pálffy Károly főjegyző. „A levente zenekar Hiszekegye és a helyi alakulatok tisztelgő elvonulása fejezte be a
lélekemelő irredenta ünnepséget.”
”Az ünnepély után József főherceg megtekintette a Szent
Vincéről nevezett apácák rendi házát (szerk.: a Sőtér kastélyban lévő zárdát) és nagy megelégedéssel szemlélte meg a vezetésük alatt álló óvódisták bájos, alkalmi játékát.”
A felavatását követően a tápiósápi országzászlónál ünnepségeket rendeztek a két világháború között különböző alkalmakkor, általában március 15-ét és Szent István napját méltó
keretek között ünnepelték meg.
Magyarország a II. világháborút a vesztes oldalon fejezte be. Az országzászló-mozgalom is véget ért. Az új hatalom
vezetői az országzászlókat bontani kezdték. Érdekes módon
a tápiósápi ereklyés országzászlót nem bontották le a második világháború után, napjainkig eredeti helyén áll. 2010-ben
az országgyűlés június 4-ét a nemzeti összetartozás napjának nyilvánította, azóta több megemlékezés is volt e napon
a tápiósápi Országzászlónál.
Zemen Pálné
Irodalom: korabeli hírlapok

ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÖSSÉG

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK

A

kommunális hulladékszállítás az
egész településen pénteki napokon történik.
Csomagolási hulladékgyűjtés a következő időszakban: 2022. szeptember
16-án és 30-án, pénteki napokon lesz.
A csomagolási hulladékot a kék-sárga
kukában kell kitenni, a többlet hulladékok
pedig bármilyen átlátszó zsákban is kihelyezhetők. A DTkH munkatársai cserezsákot már nem biztosítanak!
A kék-sárga edényzetbe papír,
műanyag, emellett fém- és italos kartondoboz kerülhet, de nagyon fontos,
hogy ezek minden esetben tiszták vagy
kiöblítettek legyenek. Fontos a helytakarékosság szempontja is, ezért azt kéri a
szolgáltató, hogy a dobozokat, palackokat, ﬂakonokat minden esetben lapítva
tegyük a kukába!
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés a
közeljövőben: 2022. szeptember 9-én és
23-án, pénteki napokon lesz.
Üveggyűjtő pont Sülysápon a Szent
István tér 17/c alatt, a Fittwell Center udvarán található.
Ingatlanonként lehetőség van évente kétszer lomtalanítást (3 m3/alkalom
mennyiségben) is igényelni az 53/500152 telefonszámon.

Facebook oldalon a hulladékszállítási
információk

A DTkH Nonprfot Kft. létrehozott egy
Facebook oldalt, melyen naprakész információkat közölnek az esetleges hulladékszállítási változásokról, fennakadásokról,
a pótlások napjáról. A Cegléd RÉGIÓ/
Kommunál-JUNK Kft. oldala az alábbi linken is elérhető: https://www.facebook.
com/profile.php?id=100084770445379
Észrevételeiket továbbra is a DTkH
Nonprofit Kft. felé az ugyfelszolgalat@
dtkh.hu címre küldhetik meg.

Megszűnnek a sárgazsákok

A DTkH Nonprofit Kft. arról tájékoztatja a lakosságot, hogy az kékfedelű sárga
edényzetek rendelkezésre állásával egyidejűleg megszűntetik a sárga színű cserezsákok alkalmazását. �
Ezzel is szeretnénk ösztönözni a lakosságot arra, hogy az egyébként már
rendelkezésre álló edények minél nagyobb számban átvételre kerüljenek.
Közös érdekünk, hogy a továbbiakban a
csomagolási hulladékgyűjtés alkalmával
az edényzetekbe kerüljön kihelyezésre
a csomagolási hulladék, ezzel a gyakorlattal jelentős környezetkímélő lépést
tehetünk, hiszen nagy mértékben csök-

kenthető a hulladék mennyisége a külön
zsákok elhagyásával.
Fontos gyakorlati lépés, hogy az edényekbe a lehető legkisebb térfogattal kerüljenek a műanyag palackokat, ﬂakonokat, dobozok. Mindezek elősegítik, hogy
több csomagolóanyag férjen az edényekbe, a gyűjtőjárművek teljes térfogata kihasználható legyen. Ezáltal több hasznos
anyagot (és kevesebb levegőt) szállítunk
el, kevesebb fordulóra van szükség, a járművek kímélik a környezetet és a szolgáltató üzemeltetési költségeit sem növelik.
Amennyiben a keletkezett szelektív
hulladék mennyisége mégis meghaladja
az edény mértékét, abban az esetben a
csomagolási hulladék áttetsző zsákban
is kihelyezhető.
Bízunk benne, hogy pozitívan fogadják
a változást, amellyel rendezett formában
történhet a szelektív hulladék kihelyezése
és szállítása � írja közleményében a szolgáltató.
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Iroda: 2241 Sülysáp, Malom u. 34.
E-mail: rita@drkerekgyarto.hu
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