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MINDENKIT VÁR SÜLYSÁP 
ADVENTI KOSZORÚJA!
Idén is elkészült és a helyére ke-
rült Sülysáp adventi koszorúja, 
melynek köszönhetően a vára-
kozás időszakát együtt tölthet-
jük el.

Teca virágboltja készítette el 
a település koszorúját, a szállí-
tásban pedig a városüzemelte-
tés dolgozói segítettek, ahogyan 
nekik köszönhető a gyertyák 
elektromos bekötése is. Az első 
gyertya lángja november 27-én 
lobbant fel.

Az adventi gyertyáknak és szí-
nüknek is jelentése van. A sülysá-
pi koszorún a színeket szalagok 
szimbolizálják. Advent első, má-
sodik és negyedik vasárnapján 
a lila színű gyertyákat gyújtjuk 
meg, míg a harmadik vasárnap 
főszereplője a rózsaszín lesz. Az 
első a hit gyertyája. Ádámot és 
Évát szimbolizálja, akiknek első-
ként ígérte meg Isten a Megváltó 
eljövetelét. A második a remény 
gyertyája és a zsidó népet jelké-
pezi. A harmadik gyertya az örö-
möt szimbolizálja és Szűz Máriát 
jelképezi, aki megszülte Jézust. A 
negyedik gyertya pedig a szere-
teté és Keresztelő Szent Jánost 
jelképezi, aki Jézus eljövetelét 
hirdette az embereknek.

Áldott, szeretetteljes adventi 
várakozást és készülődést kívá-
nunk! Sülysápi Hírforrás

Információ:
www.tapiomenti-tomegsport.hu
info@tapiomenti-tomegsport.hu
Czirják György - 06 70 630 5967

12. Mikulás futás
Sülysáp

2022. december 11.

08:45 - Versenyiroda nyitása

10:30 - Gyerek I. és kezdő felnőtt (1,2 km)

10:45 - Gyerek II. és Serdülő (2 km)

11:05 - Felnőtt és Szenior (3,1 km)

11:35 - Felnőtt I. II. és Szenior I. II. (10,4 km)

12:50 - Mikuláskergető futás (700 m)

13:15 - Eredményhirdetés

Előnevezés
Online:
2022.

december 5-ig

Versenyközpont:

Tornacsarnok, 2241 Sülysáp, Vörösmarty u. 1.
/A Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménye mellett/
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KIS VISSZATEKINTÉS AZ IDEI ÉVRE
Kedves Sülysápiak!
Közeledik az év vége, és bár még inkább a karácsonyi készülő-
dés köti le a figyelmünket, lassan az éves számadásnak is itt lesz 
az ideje. Néhány gondolatot engedjenek meg, hogy megosszak 
Önökkel, önkormányzati, fejlesztési szemszögből.

Az elmúlt időszakban, konkrétan a 2019-es önkormányzati 
választás óta hirtelen a Covid-dal találtuk szembe magunkat, 
ami mind a személyes életünkben, mind a gazdaságban, mind az 
önkormányzati életben komoly erőfeszítéseket követelt mind-
annyiunktól. Azt hittük, hogy 2021 végére, 2022 elejére magunk 
mögött hagyjuk végre a nehéz időszakot, és most egy gazda-
ságilag még nehezebb helyzetbe kerültünk a szomszédunkban 
dúló háború következményei miatt. Sok tervünket módosíta-
ni kellett, számos fejlesztést időben későbbre kell ütemeznünk, 
hiszen elsődleges szempont a város működésének biztosítása: 
intézményeink zavartalan működése, de kiemelt figyelmet kell 
fordítanunk a nehéz szociális helyzetben élő társainkra. A fejlesz-
tések, akármennyire fontosak is, csak ezután következhetnek. 

Örömmel jelentem, hogy Sülysápon minden intézményünk 
működése biztosított, a rezsiválság idején is stabil maradt a 
gazdálkodásunk, és kiemelt figyelmet fordítunk a nehéz hely-
zetben lévőkre. Fejlesztési eredményeink is látszanak már, 
és újabbak vannak előkészítés alatt. Közel egymilliárd forint 
fejlesztési forrást sikerült pályázati úton elnyernünk Sülysáp 
számára – egy háborús évben. (Csupán 2022-ben, az év elején 
nyíltak meg a 2021–2027 EU-s finanszírozási időszak pályázatai.)

Önkormányzatunk már régóta minden olyan pályázatot elké-
szít és benyújt, amely előre viszi városunkat. Nem válogathatunk 
a kiírások között: ha óvodafejlesztésre lehet pályázni, akkor arra 
pályázunk, ha valamely szociális ellátásunkat tudjuk fejleszte-
ni pályázat útján, akkor arra pályázunk. A kiírások persze nem 
mindig a legfontosabb feladatainkra optimalizáltak, hiszen ha 
beleszólhatnék a forráselosztásba, akkor elsősorban utak és 
járdák építésére különítenék el forrásokat, mert nekünk erre 
volna a legnagyobb szükségünk.
- Még januárban kaptuk az értesítést, hogy a Régi Úri út egy 

szakaszának aszfaltozására 93 millió Ft támogatást nyertünk.
- Márciusban arról értesítették önkormányzatunkat, hogy a 

településközpont fejlesztéséhez 300 millió Ft támogatáshoz 
jutunk.

- Április elején a sápi tagóvoda 
udvarán álló épület felújítá-
sához (fejlesztő helyiséggé 
alakításához) nyertünk el 
34 millió Ft támogatást.

- Május: Helyi közlekedés fej-
lesztése Sülysápon (busz-
várók fejlesztése) 10 mil-
lió Ft.

- Augusztus: Hungarikum pá-
lyázat 2 millió Ft.

- November végén két további 
pályázatunkkal kapcsolat-
ban kaptuk meg a Támo-
gató okiratot: belterületi 
útépítésre 150 millió Ft-ot 
(ez sajnos nagyon kevés - 
ha 10-szer ennyit kapnánk, 
az is kevés lenne sajnos...), 
szociális infrastruktúra fejlesztéséhez pedig 400 millió Ft  
támogatást kaptunk.
Ez mindösszesen 989 millió Ft. Egy pályázatunk van még el-

bírálás alatt: energetikai korszerűsítésre várunk még egy támo-
gató döntést, kb. 125 millió Ft értékben.

Amennyiben ez is megérkezik, akkor 1,1 milliárd Ft-ot sikerül 
idén elnyerni Sülysáp fejlesztéséhez. A projektek megvalósítása 
mindegyik esetben folyamatban van, részben tervezési, rész-
ben engedélyezési fázisban. A tényleges megvalósítás 2023-ban 
és 2024-ben várható.

Köszönöm minden munkatársamnak az elvégzett munkát, 
Czerván György képviselő úrnak a folyamatos támogatást! Ön-
kormányzati választások előtt mindig hangsúlyozom, hogy mek-
kora jelentősége van annak, hogy az országgyűlési képviselő és a 
polgármester szót értsen, együtt tudjon működni! Az idei évben 
milliárdos jelentősége volt ennek a tényezőnek.

Hamarosan karácsony. Remélem, hogy sikerül a mindennapok 
rohanásából egy kicsit békésebb, nyugodtabb időszakot terem-
tenünk otthonainkban. 

Áldott, békés karácsonyt, szeretetben megélt ünnepeket kí-
vánok! Horinka László polgármester

KORLÁTOZÁSMENTES 
MARAD A KÖZVILÁGÍTÁS
A napokban megjelent jogszabály szerint Magyarország Kor-
mánya – a kialakult nehéz gazdasági helyzetre tekintettel – 
lehetőséget biztosított az önkormányzatoknak arra, hogy 
helyi rendeletben korlátozzák a közvilágítás módját, idejét.

Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy jelen 
helyzetben NEM terjesztek elő javaslatot képviselő-testüle-
tünk felé korlátozást tartalmazó rendelet bevezetése érdeké-
ben.

Meggyőződésem szerint közbiztonságunk szintjét nem 
csökkenthetjük, nem tehetjük ki fokozott kockázatnak a köz-
világítás korlátozásával, csökkentésével, esetleg lekapcsolá-
sával.

Bízom abban, hogy a gazdasági nehézségek nem tartanak 
örökké, az energiapiacon is rövidesen helyreáll a megszokott 
rend és visszatér a „normális” élet. Horinka László polgármester

550 MILLIÓ FT PÁLYÁZATI 
TÁMOGATÁS SÜLYSÁPNAK!
November 24-én különösen jó hangulatban kezdődhetett 
el a képviselő-testületi ülés, ugyanis Horinka László pol-
gármester jó hírekkel fogadta a képviselőket: – Ma érke-
zett meg két pályázatunk támogatói okirata, ami 150 millió 
forint belterületi utak fejlesztésére és 400 millió forint 
helyi szociális infrastruktúra-fejlesztésre fordítható tá-
mogatást tartalmaz. Mindkét pályázat esetében sikerült a 
pályázható maximum összeget elnyerni! Köszönettel tar-
tozom Czerván Györgynek, országgyűlési képviselőnek, 
aki mindvégig támogatta törekvéseinket. Szeretném to-
vábbá kiemelni a Sülysápi Polgármesteri Hivatal munkáját 
a két projekt esetében, hiszen külső pályázatíró igénybe-
vétele nélkül állítottuk össze a pályázati anyagokat, jelen-
tős kiadástól megkímélve így az önkormányzatot – zárta 
méltató sorait a polgármester a közösségi oldalán.



ADVENTUS DOMINI
Kedves Olvasó!
Advent időszakának elnevezése a latin „Adventus Domini” azaz 
„Az ÚR eljövetele” kifejezésből származik. Ez időszak lényege, 
hogy figyelmünket a felénk közeledő Istenre fordítsuk.

Egy korábbi időben, mikor napi szinten jártam vonattal be 
Pestre, a várakozás idejét előszeretettel töltöttem azzal, hogy 
a vasútállomás peronjáról a 31-es fűúton túl lévő domboldalt, a 
rajta lévő kiserdőt nézegettem. Hamar megszerettem ezt a lát-
ványt, ami a Kisboldogasszony Templom tornyától nagyjából az 
Úri bekötőútig tárul onnan elénk, s bátran állítom, minden idő-
ben megvan a maga szépsége. E vélelmezett szépség, és szemé-
lyes szeretetkapcsolat ellenére mégis minden alkalommal, mikor 
elközelített a vonat érkezésének ideje, figyelmem és tekintettem 
egyre sűrűbben Szőlősnyaraló irányába fordult. Néztem, vizsgál-
tam a vasúti átjáró fénysorompóit, mikor váltanak, mikor jelzik a 
vonat eljövetelét? Ez emlék felidézésével és megosztásával sze-
retném az advent lényegét szemléltetni most.

Életünket – legalább ilyenkor, Advent idején, de máskor is – jó 
lenne úgy szemlélni, hogy értelmének tartsuk azt: Krisztusra 
várunk. Mint mikor állunk a peronon: nem másért vagyunk ott, 
legfőbb célunk, hogy várjuk a vonatot. Életünk legfőbb célja le-
gyen a Krisztus-várás. Persze a várakozás közben sok mindent 
tehetünk. Lehet zenét hallgatni, olvasni – a művészeteket élvez-

ni; lehet beszélgetni a többi várakozóval, társadalmi, szociális-, 
egyéni kapcsolatainkat építeni; tanulni, leckét írni, munkánkkal 
törődni feladatainkat végezni; vagy a teremtett világ szépségét 
szemlélni, csodálni; és a sor még folytatható lenne, összességé-
ben hasznosan eltölteni az időt. Mindezek a tevékenységek és 
dolgok azonban csak másodfokon jelentik a várakozás hasznos-
ságát, és szükséges számunkra, hogy ezzel tisztában legyünk. 
A várakozás első fokon értelemzendő hasznosságát az adja meg 
amire, akire várunk. Tehát Krisztus-várásunk: adventünk önma-
gában sem haszontalan időtöltés, és még így sem szabad, hogy 
tétlen legyen.

A várakozás egy másik aspektusa, hogy figyelünk. Mint mikor 
a peronon állva, másodlagos fontosságú tevékenységünkből, a 
vonat érkezési idejének közeledtével, egyre többszőr ragadjuk ki 
figyelmünket és fordítjuk a várakozásunk tárgya felé. Szeretet-
tel kérek most mindenkit arra, hogy – az amúgy igen fontos és 
szükséges, de mégis csak másodlagos fontosságú tevékenységé-
ből – fordítsa figyelmét a várakozásunk (életünk) igaz és legfőbb 
értelmére: Krisztusra!

Adventus Domini – Az ÚR érkezése, bár az első alkalommal 
nem volt dicsőséges, de titkos sem. Sőt! Csillag fénye és angyalok 
sokasága nyilvánította ki, hogy a Messiás megérkezett. Visszajö-
vetelével kapcsolatban pedig azt az ígéretet kapuk, hogy az sem 
lesz titkos, sőt „minden szem meglátja Őt” /Jelenések könyve 
1:7/. Jézus jön, közeledik feléd. Most még talán szemmel nem lát-
hatod, de közelségét érezheted, figyelj RÁ! Kelédi Márton

baptista lelkipásztor

IDÉN IS MEGÉRKEZTEK A SÜLYSÁPI 
GYEREKEK MIKULÁS-CSOMAGJAI
Régi hagyomány Sülysápon, hogy minden he-
lyi intézménybe járó gyermekhez megérkezik a 
Mikulás-csomagja, benne sok jóval, finomság-
gal. 

Sülysápon hosszú évekre nyúlik vissza an-
nak a hagyománya, hogy minden sülysápi in-
tézménybe járó gyermekhez megérkezzen a 
Mikulás-csomagja, az önkormányzat hathatós 
közbenjárásával. Ez idén sem volt másként, sőt a 
csomagokra fordított összeg is emelkedett. Egy 

vállalkozó minden évben vállalja, hogy összeál-
lítja az ajándékokat a gyerekeknek, akik Mikulás 
napja alkalmával kapják meg a meglepetést. 

Minden helyi intézménybe járó kisgyermek 
megkapja a csomagot, a bölcsődétől az óvodá-
kon át egészen az iskoláig. Idén is közel 1000 
db ajándék készült, fejenként 1500 forintos ér-
tékben, tartalmának összeállításában pedig az 
érintett nevelők segédkeztek, hogy minden a 
gyerekek szájíze szerint legyen benne.      SH infó
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KEDVES SÜLYSÁPIAK!
H amarosan itt a karácsony ünnepe. Addig is használjuk 

fel jól az adventi készület idejét, hogy valóban örömteli 
legyen az ünnep számunkra! Az ünnep része az együtt-

lét szeretteinkkel, a finom ételek, a pihenés… Adventben készít-
sük fel a lelkünket csendes elmélyüléssel, imával, hogy szeret-
teinket karácsonykor meg tudjuk örvendeztetni jelenlétünkkel. 
Szokás advent idején, de legalább karácsony előtt böjtölni. A 
böjttel a test is felkészül az ünnepi ételekre. Ha jó az adventünk, 
a készület és várakozás ideje, akkor a test és lélek is tud majd 
ünnepelni.

De mit is ünneplünk karácsonykor, mit jelent mag a kará-
csony? A szó a latin incarnatioból ered, megtestesülést jelent. 
Krisztus megtestesülését, születését ünnepeljük, azaz hogy az 
Isten emberré lett. Sőt testvérünkké! Velünk emberekkel azo-
nos testet vett fel. Az Eucharisztiában is Jézus testét és vérét 
vesszük magunkhoz, s ezáltal válunk egymásnak is testvéreivé. 
Az Ő teste és vére közös mibennünk. Az első karácsonykor kö-

zénk jött a mennyből az Isten, s azóta velünk él a földön temp-
lomainkban, közösségeinkben.

Kívánom, hogy legyen az Isten az otthonainkban is! Ehhez 
fogadjuk Őt hittel és imával, s a szeretet cselekedeteivel.

Karácsony Krisztus születésnapja. Egy születésnapon az 
ünnepeltet szokás felköszönteni. De hogyan köszönthetjük fel 
a láthatatlan Istent? János apostol szerint Isten maga a sze-
retet. Ezért szeretetkapcsolatainkon keresztül tudjuk Istent 
felköszönteni. Továbbá ott, ahol valóságosan jelen van, templo-
mainkban az Oltáriszentségben, s az Ő nevében egybegyűltek 
körében.

Hívok minden sülysápi, hogy karácsony napján ünnepeljük a 
köztünk élő Istent a tápiósülyi templomban akár az éjféli misén 
24-én vagy az ünnepi miséken 25-én délelőtt 10.30-kor és este 
18.30-kor.

Hogy valóban boldog karácsonyunk lehessen, áldott adventi 
készületet kívánok mindenkinek! Pálfalvi Tamás



VÁLTOZIK A HIVATAL 
MŰKÖDÉSI RENDJE
A képviselő-testület vo-
natkozó energiataka-
rékossági intézkedése 
értelmében változik a 
Sülysápi Polgármeste-
ri Hivatal munkarendje: 
2022. november 18-tól 
kezdődően a hivatal épü-
lete péntekenként zárva 
lesz. Az intézkedés előre 
láthatólag 2023. március 
31-ig marad érvényben.

A fenti időszakban pén-
teki napokon kizárólag a 
+36-29/435-001 központi 
telefonszám lesz elérhe-
tő általános tájékozódás 
céljából, az ügyintézők 
távmunkában dolgoznak, 
így őket közvetlenül csak 
e-mailben lehet meg-
keresni. Az ügyintézők 
e-mail-címei megtalál-
hatók a www.sulysap.hu 
oldalon, a Polgármesteri 
Hivatal – Elérhetőségek 
menüpontra kattintva.

Illetőleg a Kormány 
döntése alapján igazga-
tási szünet kerül elren-
delésre 2022. december 
22-től 2023. január 6-ig. 
Ebben az időszakban az 
ügyintézés szünetel, az 
elhunytak anyakönyvez-
tetése a kegyeleti szolgál-
tatón keresztül intézhető.

Sülysáp Város Önkormányzata

KÖZÖSSÉGÖNKORMÁNYZAT
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Műköröm 
Pedikűr (callux)
Géllakk

Cím: 2241 Sülysáp,  
Vak Bottyán u. 57/A 2.A
Tel.:+36-20/595-2512
Facebook, Instagram:  
NAILDAY SÜLYSAP

Bejelentkezés 
telefonon!

TÉLEN IS JÁRHATÓ LESZ A TERVEZETT 
KÖRFORGALOM KÖRNYÉKE
November 15-én került sor a következő, 
kéthetente esedékes műszaki értekezletre, 
melyet a körforgalom építésének helyszí-
nén, majd a Polgármesteri Hivatal tanács-
kozótermében tartottak. A megbeszélés fő 
tárgya többek között az volt, hogy hogyan 
legyen járható az érintett útszakasz úgy, 
hogy a közelgő téli időszak miatt a kivitele-
zési munkák egy időre leállnak.

A hideg időszak beköszöntével a Sülysáp-
ra tervezett körforgalom környékén szünetel 
ugyan a kivitelezési munka, ám az áthala-
dó forgalom nem állhat le. Ezért a 3105 j. út 
egyirányúsítása a napokban megszűnik, a 
csomópont pedig „T” csomópontként üzemel 
majd tovább a leendő körforgalom közepének 
leaszfaltozásával. A további kivitelezési mun-
kák tavasszal folytatódnak.
Ami eddig elkészült:

• hírközlési hálózatok alépítményi munkái 
elkészültek,

• DIGI átterhelés megtörtént, HFC, Vodafo-
ne összes kábel behúzársa került,

• VODAFONE-átterhelés részben megtör-
tént,

• 3105. j út burkolatmarás,
• hossz-keresztcsatornák az érintett 3105. 

C ágnál elkészültek,
• 0,4 kV védőcsövezése elkészült,
• 3105. C ág bontási, burkolat marási mun-

kák,
• töltésépítés, javítóréteg készítése,
• kiemelt szegély építése, kerti szegély épí-

tés történt,
• hírközlő vezetékek 2022.11.09-én átter-

helés megtörtént,
• 0,4 22 KV alépítményi munkák történtek
• ideiglenes forgalomterelés kiépítése tör-

ténik II/a ütem szerint.
Hamarosan az alábbi munkákkal lehet szá-
molni:

• 3105. C ág jobb oldal alap és kötő réteg 
építése,

• 3105 bal oldal CKT réteg építése, alap-, 
kötőréteg építése,

• szegélyépítés folytatódik,
• 0,4 KV oszlopok bontása,
• meglévő út bontások elvégzése,
• javító, védőréteg építése,
• CKT réteg építése. SH infó
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240 SÜLYSÁPI CSALÁD 
REZSIJÉT SIKERÜLT 
KÖZÖSEN CSÖKKENTENÜNK!
Önkormányzatunk a CYEB cég-
csoporttal együttműködésben 
lakossági LED-csereprogramot 
hirdetetett augusztusban. En-
nek a lényege az volt, hogy az 
otthonokban használt hagyo-
mányos izzók helyett LED fény-
forrásokat használjanak, ezzel 
energiát és pénzt takarítsanak 
meg a háztartások.

Egy átlagos háztartásban a 
LED-cserével kb. havi 3000 fo-
rinttal csökkenthető a villany-
számla.

A lakosság számára az izzók cseréje ingyenes volt.
A programot a Sülysápi Hírforrásban, a város honlapján és a 

Facebookon hirdettük. A LED-ek átvételére november közepéig 
a könyvtárban volt lehetőség.

Elgondolkodtató, hogy Sülysápon több mint 3 ezer háztar-
tás van. A program mindenki számára elérhető volt és csak egy 
rövid regisztrációt igényelt, fizetni nem kellett a LED-ekért. 
Mégis mindössze a háztartások 8%-a élt ezzel a lehetőséggel. 
Ami viszont jó hír: a sülysápi háztartások egy része biztosan 
energiatakarékos fényforrásokat használ már, és ez az arány 
most 8%-kal nőtt. Horinka László polgármester

EBTULAJDONOSOK, EBTARTÓK FIGYELMÉBE!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésének 
rendelkezése alapján az eb tartási helye 
szerint illetékes önkormányzat eb-
rendészeti feladatainak elvégzése ér-
dekében, illetve a veszettség elleni ol-
tás járványvédelmi vonatkozásaira való 
tekintettel három évente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást végez. 

A települési önkormányzat az ebössze-
írás alapján az ebtartók által szolgáltatott 
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást 
köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és 
más személyek jogainak, személyes biztonságá-
nak és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvé-
delmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa 
és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat 
a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Mindezek alapján felhívjuk a Sülysáp területén tartott, 
négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy 
az erre rendszeresített „Ebösszeíró adatlapot” minden álta-
luk tartott ebről külön, teljes körűen kitölteni, és legkésőbb  
2023. január 31. napjáig a Sülysápi Polgármesteri Hivatalhoz 
eljuttatni szíveskedjenek az alábbi módok valamelyikén:

– nyomtatott aláírt formában a Sülysápi Polgármesteri Hi-
vatalba (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.) eljuttatva, vagy

– elektronikus úton az E-Önkormányzat Portálon, illetve 
e-Papír-szolgáltatáson keresztül.

Papíralapú beküldéshez az ebösszeíró 
adatlap az önkormányzat honlapjáról 
(www.sulysap.hu) letölthető, vagy a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán kérhető.

Felhívjuk a tisztelt ebtartók figyelmét 
arra, hogy
– miután teljes körű összeírásról van 

szó, a korábbi bejelentés nem mentesít 
jelen adatszolgáltatási kötelezettség tel-
jesítése alól; minden ebtartó köteles (is-

mételten) bejelenteni minden jelenleg általa 
tartott ebet a határidőig.

– az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvé-
delmi bírságot von maga után. A bírság az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben fog-
laltak alapján 75 000 Ft-tól természetes személy ebtartók 
esetében 225 000 Ft-ig, jogi személyek és más gazdálkodó 
szervezetek esetében pedig 375 000 Ft-ig terjedhet, és is-
mételten is kiszabható.

Az adatszolgáltatással kapcsolatosan a 29/635-432 vagy a 
29/635-446 telefonszámon kérhető további tájékoztatás, hiva-
tali időben. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a 
benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Sülysápi Polgármes-
teri Hivatal ellenőrzi.

Együttműködésüket köszönjük! dr. Tóth Krisztina
jegyző



NOVEMBERBEN IS TÖBB FONTOS 
DÖNTÉST HOZOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT
1. A képviselő-testület ülésén az első né-

hány napirendi pontban beszámoló-
kat fogadtak el a képviselők:
• a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről,
• az ebrendészeti feladatok ellátásá-

ról.
2. Ezt követően egy fajsúlyosabb téma 

következett, a költségvetés háromne-
gyedévi helyzetéről szóló beszámoló 
és rendelet módosítás. Ennek kereté-
ben a képviselők tájékoztatást kaptak 
arról, hogy a költségvetés főbb sorai 
időarányosan megfelelően teljesül-
nek, azonban néhány tételnél a meg-
ugró infl áció és más tényezők miatt 
költségvetés-módosítás szükséges, 
ami összesen 39 millió forintos eme-
lést jelent.

A kiadások mellett azonban a bevételek 
növelése is indokolttá vált, hiszen
• a város helyi iparűzési adó bevétele 

már III. negyedév végén 114%-ban 
teljesült, összességében pedig ezen 
a soron mintegy 90 millió Ft bevé-
tel többlet várható év végéig;

• a felhalmozási bevételek soron szin-
tén 90 millió Ft-os többlet várható.

A jelzett módosításokkal a képviselők el-
fogadták a költségvetés III. negyedévi 
teljesítéséről szóló beszámolót.

3. Néhány hónappal ezelőtt született 
döntés arról, hogy a helyi szociális 
rendelet módosításával a rászoru-
ló családok nagyobb köre juthasson 
egyenként is nagyobb támogatáshoz, 
pl. a rezsiköltségek kifi zetéséhez. Kö-
zel megdupláztuk a szociális támoga-
tások keretét és jelentősen növeltük 
az adható összegeket is. Az önkor-
mányzat most, mint Sülysáp egyik je-

lentős foglalkoztatója 
döntött arról, hogy a 
dolgozói megbecsülé-
se és segítése legalább 
ennyire fontos, ezért 
a dolgozóknak egysé-
gesen nettó 50 ezer 
Ft-os rezsitámogatást 
nyújt, amit december 
elején fizet ki szá-
mukra. Az intézkedés 
pénzügyi forrásigé-
nye kb. 12 millió Ft. E 
mellett az év végéhez 
közeledve az elvég-
zett munkát is lehetőségük van meg-
köszönni az intézményvezetőknek, 
ugyanis a tavalyi évivel megegyező 
nagyságú jutalomkeretről is döntött a 
képviselő-testület. Ez nagyságrendi-
leg 18 millió Ft-ot jelent.

4. Az októberi ülésen már megszületett 
a döntés arról, hogy az önkormány-
zati tulajdonú épületek egyes helyi-
ségeinek és a bérlakások bérleti díja 
emelkedik. Ez a döntés a helyi ren-
delet módosítását igényelte, amire a 
novemberi ülésen került sor.

5. Döntés született arról is, hogy a járási 
startmunka közfoglalkoztatási prog-
ramot 2023-ban is folytatni kívánja az 
önkormányzat.

6. Három képviselő (Cseri Péter, Kecser 
István, Süli Richárd) által közösen 
benyújtott javaslatra tárgyalta a kép-
viselő-testület a helyi gyermekintéz-
mények körüli forgalomszabályozás 
kérdését. A döntés értelmében több 
helyen új KRESZ-táblák kerülnek ki-
helyezésre és burkolatfelfestésekre is 
sor kerül.

7. Lakossági beadványt is tárgyaltak a 
képviselők: a Szilvafasor utca forga-
lomcsillapító műtárggyal (fekvőre-
ndőrrel) való ellátását kérte bead-
ványában a kérelmező. A képviselők 
megtárgyalták az utca forgalomcsil-
lapító műtárggyal való ellátásának 
lehetőségeit és feltételeit, azonban 
az utca paramétereit és forgalmát te-
kintve nem tartották azt indokolt és 
arányos intézkedésnek.

8. Három darab külterületi ingatlan érté-
kesítéséről is döntött a testület: 5 mil-
lió Ft-ért eladja a 3 megjelölt ingatlant 
az önkormányzat.

9. Ismét sor került egyes utcák házszá-
mainak rendezésére. Jelen döntés a 
Laky dűlő egy darab ingatlanát érin-
tette.

10. A képviselők elfogadták a 2023. évi 
munkatervet, valamint döntöttek egy 
bérlői kérelemről is, amelyben a bérle-
ti díj 3 havi díjának elengedését kérte a 
bérlő a megnövekedett rezsiköltségek 
miatt – a kérést támogatta az önkor-
mányzat. Horinka László polgármester
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Hirdetés

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!
gépkezelőt, valamint 

építőipari betanított 
munkÁsokat keresünk! 

Elvárások
Minimum 1 hónap próbaidő,  
általános iskolai végzettség.  
Szakirányú végzettség előny.

Óradíj
Betanított szakmunkás: nettó 1  700 Ft
Gépkezelő: próbaidő alatt nettó 2  300 Ft,  

próbaidő után nettó 2  500 Ft

Valamint 
tápiószecsői betonakna 

előregyártó üzembe 
BEtanított munkást 

kErEsünk. 
Bérezés megegyezés szerint! 

Targoncavezetői vizsga előny! 

elérhetőség: 06-30/747-0377

Kedvező áron!

Tel.: 06-70/276-3350
www.dugulaselharito.info  

WC, padlóösszefolyó, mosdó, 
kád, zuhanyzó, piszoár, 

mosogató

CsőKamerázás

Dugulás
elhárítás

Hívjon 
és megyek! 

Budapesten, 
és Pest megyében. 



8

KÖZÖSSÉG

SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS  |  2022. DECEMBER

VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK 
AZ ISMERETLEN KATONÁKTÓL
2022. november 17-én, haláluk napjának 78. évfordulóján, a tápiósápi 
temetőben újratemettük a második világháborúban hősi halált halt 
ejtőernyős katonákat, és síremléket emeltünk tiszteletükre.

A katonákat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum  
hadisírgondozó szakemberei exhumálták még 2020-
ban. A november 17-ei újratemetésen lerótta kegyeletét 

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti állam-
titkára, miniszterhelyettes és Sánta Gábor dandártábornok, 
az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dan-
dár parancsnoka.

Horinka László polgármester beszédében elmondta: – De 
nem lennénk ma itt, ha nem lett volna egy helyi őre a katonák 
történetének. Korponai József  2008-ban kereste meg az akkori 
képviselő-testület néhány tagját, ugyanis elmondása alapján a 
hegyi szántóföldön magyar ejtőernyős katonákat temettek el 
az 1944. novemberi harcok után a helybéli lakosok, köztük ő 
maga is fiatalon. Tizenkét éve személyesen látogattak ki a meg-
szólított képviselők a Józsi bácsi által megjelölt domboldalra, 
ahol – a mostani feltárások alapján – igen pontosan jelölte meg 
a holttestek helyét: a többhektáros területen csupán néhány 
tíz métert „tévedett” akkor.

Többszöri megkeresésünk akkoriban nem járt még sikerrel, 
csupán évek múltán, 2020-ban sikerült a megjelölt területen 
kutatást végezni a szakembereknek.

A jelenleg szántóként hasznosított terület átvizsgálása 
során három, egyértelműen az ejtőernyős alakulathoz tar-
tozó katona holttestét találták meg két éve. Egyiküket, Nagy 
Endre tizedest jegygyűrűje segítségével sikeresen beazo-
nosították, ám a másik két katona névtelen maradt. A nem 
ismert két katonának állítunk ma itt síremléket, közel hősi 
haláluk színhelyéhez.

Köszönettel tartozom a történetet megismerő és tovább-
vivő helyieknek: Szücsi Csabának, Katus Norbertnek és Ze-
men Pálné Katalinnak, akik megismerve Józsi bácsi elbeszé-
lését, az ő halálát követően sem tettek le arról, hogy az idős 
úr történetének igazságáról megbizonyosodjunk. Köszönet 
Lezsák Sándor elnök úrnak, aki a helyiek segítségére volt a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeummal történő kapcsolatfel-
vételben.

És köszönöm az intézet munkatársainak, akik jelzésünket 
komolyan vették, a feltárást és a beazonosítást elvégezték, 
és hozzájárultak ahhoz, hogy a két, azonosítatlan katona föl-
di maradványait itt, a tápiósápi temetőben helyezhetjük örök 
nyugalomra. Sülysáp Város Önkormányzata

(fotó: Kormány Gábor, szöveg: honvedelem.hu)
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ZÖLD ÓVODA CÍMET NYERT 
A SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA
A Zöld Óvoda cím nem csak egy hangzatos név: azon kívül, hogy az óvoda kívül-belül 
egyaránt megfelel a környezettudatos működési feltételeknek, a gyermekeket is abban a 
szellemben nevelik, hogy törődjenek a jövőjükkel és éljenek békében a környezetükkel.

Z öld Óvoda címet érdemelt ki a Sülysápi Csicsergő Óvoda, 
a címet mind a négy tagóvoda külön-külön nyerte el és 
használhatja. A bíráló bizottság a helyi óvoda-

pedagógusok szakmai munkáját is értékelte a 
cím odaítélésével, emellett pedig az óvodák 
környezetvédelmi, természetvédelmi és 
fenntarthatóságra nevelési munkáját, 
valamint hagyományőrző tevékeny-
ségét országos szinten is pozitívnak 
ítélték meg.

A Földművelésügyi Minisztérium 
és az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma megbízásából a Magyar Me-
zőgazdasági Múzeum hirdette meg 
a Zöld Óvoda elnevezésű pályázatot. 
A címet pozitív elbírálás esetén lehet 
elnyerni, majd három sikeres pályázat 
után a legkitartóbb intézmények meg-
kapják az Örökös Zöld Óvoda címet is.

Azok az intézmények felelnek meg a krité-
riumoknak, ahol többek között

• az óvoda pedagógiai programja a környezettudatos neve-
lést kiemelten kezeli;

• a természet- és környezetvédelmi feladatok 
kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alap-

ján;
• a biztonságos élelmiszerellátás, a pia-

choz kapcsolódóan a tudatos fogyasztó 
és vásárló program célkitűzése helyet 
kap az óvoda működésében;

• az óvodaépület helyiségeinek 
berendezése segíti a környezetbarát 
szemléletmód, valamint az egészsé-
ges életmód megalapozását;

• minden csoportszobának egyé-
ni hangulata, arculata van, sok-sok 

növénnyel, a természetsarokban a 
természet által adott „kincsekkel”;

• az óvoda működtetése során az 
óvoda vezetősége kiemelten törekszik a 

környezetkímélő anyaghasználatra és a tu-
datos takarékosságra.  SHF info

használhatja. A bíráló bizottság a helyi óvoda-
pedagógusok szakmai munkáját is értékelte a 
cím odaítélésével, emellett pedig az óvodák 
környezetvédelmi, természetvédelmi és 
fenntarthatóságra nevelési munkáját, 

után a legkitartóbb intézmények meg-

Azok az intézmények felelnek meg a krité-

• a természet- és környezetvédelmi feladatok 
kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alap-

ján;
• a biztonságos élelmiszerellátás, a pia-

choz kapcsolódóan a tudatos fogyasztó 

óvoda vezetősége kiemelten törekszik a 
környezetkímélő anyaghasználatra és a tu-

datos takarékosságra.  

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN 

érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, kamillás, 

rozmaringos, zsályás, köményes, 
bazsalikomos és ánizsos.

termelői
mézdiszkont

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

Facebook: Mézdiszkont    •   www.apifito.hu • 06-70/607-4444

Natura 2000 területen termelt 
N

érlelt termelői mézek

Nyitvatartás: 
csak szombatoN

8-tól 12-ig.

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

mminden 
gyógynövégyógynövé

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

Virág-
méz:

990  
Ft/ ½ kg

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

gyógynövé-

Hirdetés
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KÖZÖSSÉG

NOVEMBER 27-ÉN A MAGYAR 
VÉRADÓKAT ÜNNEPELJÜK
Az Országos Vérellátó Szolgálat adatai szerint 2022-ben 846 000 beteg gyógyulását segítette 
az a 282 000 véradó, akik rendszeresen, önzetlenül adják a vérüket, mely egy számukra 
ismeretlen embernek esélyt jelenthet az életre. 

A jeles napot a Magyar Vöröskereszt jóvoltából 1988 óta 
ünnepeljük hazánkban. November 27-én a Magyar Vö-
röskereszt valamennyi munkatársa, önkéntese és a be-

tegek nevében Kardos István főigazgató videóban köszöntötte 
minden véradójukat, azt az önzetlenséget és pótolhatatlan se-
gítséget, melyet a véradók nyújtanak az arra rászorulóknak. 

 – A boldogság egy olyan valami, ami megsokszorozódik, 
amikor osztoznak rajta. Önök, véradók, önzetlenségükkel sok 
ember szívét töltik meg örömmel. Engedjék meg, hogy az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat valamennyi munkatársa nevében 
kifejezzem hálámat, és kívánjak Önöknek egészséget, boldog 
mindennapokat! – egészítette ki a köszöntést Bayerné dr. Ma-
tusovits Andrea főigazgató.

A november 17-i sülysápi véradáson a Magyar Vöröske-
reszt regionális szervezete Horinka László polgármestert 
köszöntötte századik véradása alkalmából. 

– Telefonon hívtak, hogy mindenképpen jöjjek el, mert 
köszönteni szeretnének – mesélt az eseményről a polgár-
mester közösségi oldalán. – Ma ugyan nem adhattam vért, 
de természetesen átmentem a véradásra, ahol a megszo-
kott kedvességgel, ajándékokkal vártak. Mindig megható 
ez a figyelmesség, a megbecsülés, az odafigyelés, amivel 
újra és újra szembesülök. Nem kell magyarázni, azt hi-
szem, hogy aki rendszeres véradó, az nem az ajándékokért, 
nem az emléklapért nyújtja a karját, hanem azért, hogy a 
vérét adja és segítsen másokon. A Magyar Vöröskeresztnek 
köszönöm a figyelmességet, a Jóistennek az egészségemet! 
Ha a lehetőségeim engedik, lesz ez még 200 is!

A DR. GÁSPÁR ISTVÁN HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
IDÉN IS OSZT KARÁCSONYI CSOMAGOT
A szervezet munkatársai egész évben nyújtanak rendszeres 
segítséget a szociális ellátásban részesülőknek, de az ünnepek 
előtt az önkormányzat is hozzájárul egy bizonyos összeggel 
ahhoz, hogy decemberben extra csomagokat is tudjanak biz-
tosítani.

A karácsony előtti héten, december 19-én kezdik meg a 
csomagok szétosztását a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató 
Központ dolgozói. Sülysáp Város Önkormányzata idén másfél 
millió forint támogatást biztosít erre a célra. Az előre elkészített 
csomagok közül kétfélét rendelt a központ: egyiket a nagycsalá-
dosok, a másik fajtát pedig a nyugdíjasok kapják majd. Összesen 
150 csomagra jut idén a keretből.

– Ezeket a képviselő-testületi tagokkal közösen, személyesen 
visszük házhoz az arra rászorulóknak – nyilatkozta lapunknak 
Mészáros Mónika intézményvezető. – Van egy friss listánk azok-
ról, akik az önkormányzatnál valamilyen szociális ellátásban ré-
szesülnek, ők kapják ezt az extra segítséget. Illetve most, hogy 
a tanyagondnokság is  hozzánk került, már a tanyákon élőkre is 
nagyobb a rálátásunk, így őket is jobban tudjuk segélyezni, ha 
arra van szükség – tudtuk meg.

A humánszolgáltató munkatársai egész évben igyekeznek 
segítséget nyújtani annak, akinek szüksége van rá. Folyama-
tosan osztanak különböző gyermekjátékokat, illetve a Magyar 
Élelmiszerbankkal kötött szerződésük alapján a Tescoban előző 

nap megmaradt zöldséget, 
gyümölcsöt, pékárut is 
elhozzák, és másnap reg-
gel szétosztják a szociális 
ellátásban részesülők kö-
zött. Emellett a Sancho 
pékség is segít: 2020 óta él 
a felajánlás, hogy odaadják 
az előző nap megmaradt 
pékárut, amit elsősorban 
az idősek kapnak meg a szociális étkeztetés keretein belül. – A 
Magyar Élelmiszerbanknál pályázni is lehetett olyan tartós élel-
miszerre, amit felajánlásként kap a szervezet és a Lokátor utcai 
telepen gyűjtenek. Ebben többek között lesz olívaolaj, kukori-
cakonzerv, croissant, felvágott és csoki is. Innen is hamarosan 
megkapjuk a termékeket, amiket majd szétoszthatunk – tette 
hozzá az intézményvezető.

Tűzifaosztás
Az önkormányzat korábban nagyobb mennyiségű tűzifát 
vásárolt a helyi erdészettől, amely a remények szerint ha-
marosan szétosztásra kerül. A kérvények már szeptem-
ber óta gyűlnek a szociális irodában, egyelőre a kiszállítás 
még nem kezdődött meg. 
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IDÉN IS MEGTARTOTTÁK 
A FOGYATÉKKAL ÉLŐK DÉLUTÁNJÁT
November 26-án a Wass Albert Művelődési Központ adott helyet a Tápiómenti Kisbárka 
Egyesület által szervezett programnak, mely 17 éve minden évben megrendezésre kerül. 

Immár 25 éve létezik az a közösség, melynek fő célja, hogy 
segítse és összefogja a fogyatékkal élő gyermeket nevelő 
vagy a felnőtt fogyatékkal élők családját. 

A közösség 2008-ban egyesületté szerveződött, tevékeny-
ségük kibővült: havi rendszerességgel találkozókat szervez-
nek az érintetteknek, segítenek az iskolakezdésben, tanu-
lásban, különböző fejlesztéseket tesznek elérhetővé, illetve 
kulturális programokat is szerveznek. Az egyik ilyen a Fogya-
tékkal élők délutánja, melyet már – kisebb koronavírus miatti 
kihagyással – 17 éve minden évben megrendeznek. 

– Ez az integrációt is nagyban segíti: a sülysápiak azért is 
váltak nagyon befogadóvá, mert az elmúlt 25 év ráirányítot-
ta a társadalom figyelmét a fogyatékkal élők értékességére 
– mesélte lapunknak Sárközi Zsoltné, Marcsi, az egyesület 
elnöke. – Fellépőket is szoktunk hívni az általános iskolából, 
de maga a Tápiómenti Kisbárka Egyesület is mindig készül 
valamivel. Legutóbb sikerült meghívni a Szironta Együttest, 
akik színvonalas harangkoncertet adtak elő. Szerencsére na-

gyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy az általános iskolából 
érkező fellépő gyerekek és szüleik gyakran ott maradnak a 
délután végéig, szívesen vannak köztünk. Ez azért is nagyon 
fontos, hogy ne csak magunkban legyünk, hanem az egészsé-
ges emberek is támogassák az értékeinket. Ezt mutatja az is, 
hogy évről évre döbbenetes mennyiségű süteményt kapunk 
a támogatóinktól, mellyel a műsor után megvendégelhetjük 
a résztvevőket.

DECEMBER 3. A FOGYATÉKKAL ÉLŐ 
EMBEREK VILÁGNAPJA
Az ENSZ 1992-ben nyilvánította december 3-át a fogyaték-
kal élő emberek világnapjává azzal a céllal, hogy felhívja a fi-
gyelmet azon érintettek problémáira, akik baleset, betegség 
vagy katasztrófa következtében valamilyen fogyatékosság-
gal kénytelenek együtt élni.
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SÜLYSÁPKERÜLÉS 3. 
– AZ ARANYKÚTTÓL 
AZ ARANYOSDOMBIG
F orró-forrástól (1), a harmadik szakasszal folytatjuk (egy 

kissé túlhaladva Sülysáp külterületének határán), váro-
sunk virtuális körül kerülését. Bár számtalan forrás táplál-

ta, táplálja az innen induló Sápi patakot, – az egykori Alsó Tápiót 
– kétség kívül ez a legnagyobb.

A Forró-forrást érintve, Pécel felől érkezett Tápiósápra Petőfi  
Sándor is, ahol Vachot Sándort és családját látogatta meg több-
ször is a Grassalkovich kastélyban. A Vachot család 1845-től lakott 
3 évig Tápiósápon és gyakorta kirándultak a környéken. Vachot 
Sándorné így írt erről: „Este felé rendesen nagyobb sétákat te-
vénk – fölkerestük a közeli erdőcskék rejtekeit.  – Ittunk a hírne-
ves „Aranykút” vizéből, mely felől Tápió-Sáp vidékén az a monda 
jár szájról-szájra, hogy ki csoda jó és üdítő vizéből csak egyszer 
is iszik, azt a forrás tündére örökre a vidékhez köti, és soha többé 
Tápió-Sáp határai közül ki nem bocsátja…” A környék számtalan 
forrása közül már nem tudható, hogy az Aranykút elnevezés me-
lyikre vonatkozott.

 Tápiósáp külterületén számtalan tanya található. „Lakni bárhol 
lehet, de élni csak tanyán”, tartja egy régi mondás. Napjainkban is 
egyre népszerűbb a tanyasi élet. Sokan azért költöznek tanyára, 
mert úgy szeretnének élni, mint nagyszüleik, őseik, közel a ter-
mészethez, hagyományosan gazdálkodva.  XIX. század végérre jó 
néhány tanya, kúria épült a határban, Cicka-puszta, Forró-pusz-
ta, Cifraháza puszta, Újlaki-tanya, Locsod, csak néhány közülük. 
Az itt élő családok főleg növénytermeléssel, állattartással foglal-
koztak. A fölösleges termékeiket a közeli Isaszegen vagy Péce-
len adták el. Többnyire gyalog jártak a piacokra a batyuba kötött 
kosarakkal. Elöl és hátul is egy-egy kosár.  A tanyák jó részét a 2. 
vh. után lebontották, közülük a legnagyobb Locsod-puszta volt.

Locsod (2) irányába érdemes egy kis kitérőt tenni még a Forró 
forrástól, bár ez a terület nem tartozik Sülysáp külterületéhez. 
Tápiósáp és Pécel között félúton, a Kotlina (völgykatlan) völgy-
ben érjük el ezt a mára már elhagyatott területet.  Neve a szláv 

lovce, lovci – vadfogók, 
vadászok szóból ered-
het. „Az 1960-as évek 
közepéig éltek Locso-
don tápiósápi családok 
is. Az első házban lak-
tak Horváthék, majd 
Szűcsék, Farkasék, Ró-
zsa, Kuti, Fityus, majd 
a Zemen, Kónya, Bezak, 
Besnyői, Podmaniczki, 
Vastag, Kocsis, Rosza, 
Nagy, Hausz családok 
házai álltak. A hosz-
szú völgy közepén kis 
patak, az egyik oldalán 

kissé meredek dombok, a lankás oldalon 25-30 parasztház. A kis 
településnek még iskolája és temploma is volt.”– emlékszik vissza 
Nagy Józsefné Vastag Margit néni, aki gyerekkorában Locsodon 
élt. „Sok családnak volt háza a faluban is, ahol a telet töltötték és 
tavasztól őszig azonban a tanyán tartózkodtak, de többen egész 
évben ott éltek. A tsz-ek megalakulásával az itt élők elvesztették 

megélhetésük alapját, a földjüket, beköltöztek a közeli Pécelre, 
Isaszegre és Tápiósápra.” A házak helyét visszavette a természet, 
az egykor gondosan megművelt földek nagy része parlagon hever. 

Kossuth Lajos is bérelt itt egy birtokot 1840-től, mert „Lo-
csod paradicsom, Rádayhoz félóra, puszta magány, ott tölten-
dem, majd ha élek, a nyárszak szabad napjait”- írta egy levelé-
ben. („haszon nem lesz belőle, de mind gazdabarátaim…mondták, 
kár sem”). Pesti lakását azért továbbra is megtartotta. Vachott 
Sándor Kossuth Lajosnak unokaöccse volt, mert Vachot nagy-
anyjához Kossuth atyját testvéri viszony fűzte. Vachot Sándorék 
1845-től bérelték a kastélyt, tehát nem zárható ki, hogy Kossuth 
meglátogatta őket Tápiósápon.

De Locsod történelme túlnyúlik a XIX. századon. Egy ár-
pád-kori falu első okleveles említése 1326-ból való Luchud néven, 
mint templomos falu. Templomának romjai (kb. 15 m x 7-8 m) még 
az 1800-as évek végén láthatóak voltak. Köveit elhordták a közeli 
Cifraháza-puszta építésére. Ma a Templomdombon az alap né-
hány köve utal az egykori építményre. Elgondolkodtató, hogy Tá-
piósüly, Oszlár és Locsod között csak néhány kilométer a távol-
ság, s mindhárom templomos faluként szerepel a középkorban.

Túránkat Tápiósápra visszakanyarodva folytatjuk ismét elha-
ladva a forrás mellett. (Talán a forrás tündére húz vissza bennün-
ket?) De mielőtt ÉNy-i irányba kanyarodnánk, időzzünk el a patak 
partján. Pillantsunk még egyet déli irányba, a hrabinai dombok 
között megbújó mélyútra. Jól látható, hogy ez egy forrás által ki-
vájt kis patakmeder. A tápiósápi gazdák Aranyos-patakként (3) 
emlegetik, a völgyet Aranyos-völgyként, a domb tetejét pedig 
Aranyos-dombként (4) vagy Kakasdombként. A domb északi ol-
dalából számtalan forrás táplálta a Tápiót, (napjainkban a (5) há-
rom tavat). Volt közöttük olyan, melyből sárgás színű víz folyt ki a 
kvarckristályos homok közül. Talán itt kereshetnénk meg a forrás 
tündérét? A táj tündérszép, s aki a forrás vízéből csak egyszer 
is iszik „a forrás tündére örökre a vidékhez köti, és soha többé 
Tápió-Sáp határai közül ki nem bocsátja…” Az Aranyos-patak Tá-
pióba való torkolatánál az 1800-as években egy gátat építettek és 
egy kis vízimalom (5) is szolgálta a környéken lakókat.

Kapás Józsi bácsi gyűjtött egy helybeli legendát az Aranyos-pa-
takról. Az általa papírra vetettek alapján ismerjük e terület his-
tóriáját.  A néphagyomány szerint ezen a területen tanyázott 
egykor társaival Rózsa Sándor betyár vezér. A zsiványok a kör-
nyező kastélyokból, kúriákból összelopott tárgyakat, kincseket 
egy ládába gyűjtötték össze. A ládát elásatták az Aranyos patak 
mentén egy juhásszal, akinek a szemét kiszúrták a láda elásása 
után, hogy ne tudja megmutatni senkinek, hogy a láda hol van 
elásva. Az Aranyos-patakban a hagyomány szerint egykor arany-
port is találtak. A patak mára kiszáradt, csak nagy esőzések idején 
folyik benne víz. 

Túránkat északra fordulva folytatjuk. A dombtetőt itt is Ara-
nyos-dombként emlegetik. (Innen csak 10-15 km-t kellene tovább 
menni Gödöllő határáig, a babati völgyet kettészelő, mára már 
szintén kiszáradt Aranyos-patakig.) Aranykút, Aranyos-patak, 
Aranyos-völgy, Aranyos-domb. Ez a hely bearanyozta túránk 
ezen szakaszát. 

Köszönöm Szántai Istvánnak a visszaemlékezést. 
Folytatjuk. Zemen Pálné

Sülysáp Horgásztavak
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A TELEPÜLÉS ÚJ BANKSZÁMLASZÁMAI
2022. december 1-től bankváltás miatt megváltoztak  
Sülysáp Város Önkormányzatának számlaszámai, 
ugyanis az önkormányzat a K&H Bank Zrt.-től a Taka-
rékbank Zrt.-hez viszi a teljes számlaforgalmát. A régi 
számlákra utalt összegeket a korábbi szolgáltató vissza-
utalja a megbízónak, ezért kérjük, az utalásoknál erre 
tekintettel járjanak el!
Az új számlaszámok:
Központi költségvetési számla:
  50437052-15559713-00000000
Magánszemélyek kommunális adója: 
  50437052-15559782-00000000
Építményadó-alszámla: 50437052-15559751-00000000
Telekadó-alszámla: 50437052-15559809-00000000
Iparűzési adó alszámla: 50437052-15559768-00000000
Bírság-alszámla: 50437052-15559878-00000000
Késedelmi pótlék alszámla: 50437052-15559885-00000000

Sülysáp Város Önkormányzata
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 
TUDNIVALÓK
A kommunális hulladékszállítás az egész településen pénteki 
napokon történik.

Csomagolási hulladékgyűjtés a következő időszakban: 
2022. december 9. és 23-án, valamint 2023. január 6-án és  
20-án, pénteki napokon lesz.

A csomagolási hulladékot a kék-sárga kukában kell kitenni, a 
többlet hulladékok pedig  bármilyen átlátszó zsákban is kihe-
lyezhetők. A DTkH munkatársai cserezsákot már nem bizto-
sítanak! 

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 szem-
pontja is, ezért azt kéri a szolgál-
tató, hogy a dobozokat, palackokat, 
flakonokat minden esetben lapítva tegyük a kukába!

Fenyőgyűjtés: január 13. és 27. 
Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés 2022 decemberében már 

nem lesz. 2023-ban a zöldhulladékgyűjtés első alkalma április 
7-én várható.

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 06-53/500-152 
telefonszámon.

Hamuhulladék nem helyezhető a hulladékgyűjtő edények-
be. Amennyiben a szolgáltató munkatársai hamuhulladékot 
találnak a hulladékgyűjtő edényben, a hulladék nem kerül 
beürítésre!

KÖZBIZTONSÁGI EGYEZTETŐ FÓRUMOT 
TARTOTTAK SÜLYSÁPON
November 16-án Sülysápon gyűltek össze a térség vezetői, hogy részt vegyenek 
a rendőrség és a katasztrófavédelem közbiztonsági egyeztető fórumán. Az 
eseményről Horinka László polgármester számolt be a közösségi oldalán.

B izonyos rendszerességgel a rendőrség és a katasztrófa-
védelem közbiztonsági egyeztető fórumot tart a kistér-
ség polgármesterei, intézményvezetői, civil szervezetek 

vezetői, egyházi vezetői és a polgárőrségek részvételével.
A sülysápi Wass Albert Művelődési Központ adott otthont 

az eseménynek, amelyen a rendőrség képviselőitől megtudtuk, 
hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma az elmúlt év ada-
taihoz viszonyítva megduplázódott, ami a gazdasági válságnak 
tudható be. Ugyanakkor a személyi sérüléssel járó balesetek 
száma jelentősen csökkent – Sülysápon például 8-ról 4-re. Ez 
utóbbi azért is meglepő, mert az útfelújítások után a gyorshaj-
tásokra és az ebből adódó balesetekre számított mindenki. A 
gyorshajtás ezzel együtt a meghatározó balesetokozó körül-
mény: az esetek 30%-ánál ez okozza a problémát.

Kapitány úr elmondta, hogy az úgynevezett „unokázós 
csalás” visszaszorulóban van, de jelennek meg újabb trükkök, 

amelyekkel megpróbálják a bűnözők átverni és megkárosíta-
ni a kiszemelt áldozatot. Mostanában az egyik legjellemzőbb 
módszer, amikor azzal hívják fel a későbbi károsultat, hogy egy 
megrendeléséhez tartozó csomagját kell kifizetnie. Ha ilyenkor 
az áldozat megadja a bankszámlája hozzáférési adatait, akkor 
jó eséllyel az utolsó fillérig leürítik a számláját. Érdemes tehát 
résen lenni és gyanakodni az ilyen megkeresések esetén.

A Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságtól megtud-
tuk, hogy a csapadékmentes tél, majd a szintén kevés csapa-
dékot hozó tavasz és nyár egyenes következménye volt, hogy 
jelentősen megemelkedett a szabadtéri tűzesetek száma. Őr-
nagy úr felhívta a figyelmet a közelgő karácsonyi ünnepkörre, 
amikor 50%-kal is megemelkedik a lakástűzesetek száma az 
égve felejtett gyertyák, a zárlatos fényfüzérek, vagy az óvatlan 
csillagszóró-használat miatt. E téren is legyünk óvatosak! – 
írta a polgármester. SH infó

ÖNKORMÁNYZAT
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XXI. SZÁZADI MESE UTÁN, VAGY KÖZBEN…
2020. március 16. Beüt a ménykű kényelmes Világunkba. Világjárvány tör ki, karantén, 
miegymás. Gyakorlatilag még élni sem engedik az embert. Van, aki komolyan veszi, 
van, aki legyint addig a pontig, amíg valamely rokonyt el nem visz az „ördög”. A 
sportolóknak, akik a napi akár két-három edzésben érzik jól magukat, ez maga a Vég! 

M ájusban folyamatos „fertőtlenítő fürdőben” meg-
kezdhetjük az edzéseket. A versenyeket minden 
sportban törlik, mint ahogy az életben is, például az 

éttermeket, meg a koncerteket, meg a színházakat, meg az 
életet is. Azután a nyáron már összejöhetünk nagyobban is, 
mármint az ökölvívó család és még egy-két versenyt is meg-
tartanak. Maszkban, kesztyűben, de legalább mozdul vala-
mi. Ősszel azért újra zárlat, a serdülők és juniorok Magyar 
Bajnoksága törölve, sőt a megtartott Európa Bajnokságokra 
sem utazik a magyar válogatott. Az évre és a következőre 
is, a serdülőknek a korosztályváltás miatt fontos lett volna 
még mérkőzniük, mert a junior korcsoport már egy lépcső-
vel feljebb van. Egyesületünk eredményére is rányomja bé-
lyegét a Covid-19 és 20 és még a 21 is. 2010 óta ez az első év, 
hogy nincs magyar bajnokunk, bár egy junior bronzérmet, 
egy ifi ezüstérmet és egy még ifi korú versenyzővel felnőtt 
ezüstérmet „összekalapáltunk”. Az eredményes, tehetséges 
versenyzőinket is „elvitte” a Covid-19. Persze nem a fertőzés, 
hanem pitiáner butaságok, sértődés és emberi gyarlóság, a 
bezártságban sok-sok kapcsolat ment tönkre, de megjegy-
zendő, hogy valószínűleg hiányzott a kitartás, akarat és alá-
zat. Hiába a hosszú évek munkája, hiába a siker, ezeket mind 
elvitte a Covid, mint a róka a tyúkot. Viszont közben kialakult 
egy új Csapat, melynek magját 8 fő alkotja, és nem lógnak ki 
az egyénieskedők. Beállt mindenki a sorba azon a május 4-i 
délutánon és azóta is melózik, izzad, szenved, bár lassabban, 
mint a zsenik, csakhogy jobban értékelik a munka becsületét! 
És fejlődnek.

2021-ben egészen sok verseny kerekedik, bár a normális 
50%-a, mindössze. A kicsik lelkesek, kitartóak. Az év végi ma-
gyar bajnokságon, két arany – Kapcsos Bianka serdülő, Nagy 
Mátyás junior korosztályban, két ezüst – Kapcsos Vivien és 
Lantos Álmos és három bronzérem – Szvercsek László, Farkas 
Attila, Tóth György a termés, mindez 8 induló versenyzőből! A 
nehézségek ellenére azért sikerült augusztusban összehozni 
egy oroszországi tornát, ahol Nagy Mátyás és Lantos Álmos 
szerepelt és a három orosz csapattal történő találkozón a ma-
gyar junior együttes szerezte meg az aranyérmet! Bravúr és 
fejlődés! Év végén pedig összeraktunk egy Írország–Magyar-
ország csapattalálkozót Kókán, ami sikert hozott, bár szűken 
az Ír csapat nyert – három éve még nagy különbségű ír győ-
zelem volt. Fejlődés, lassan, de biztosan.

2022. Majdnem helyreállt a Világ Rendje…..
Sok kisebb-nagyobb verseny megint. Februárban a XIII. 

Tóth Ákos Emlékverseny, ír, orosz, lengyel, svéd és magyar 
részvétellel, kétnapos ünneppé varázsoltuk a kókai verseny-
helyszínt. Lantos Álmos és Nagy Mátyás ezüstérmes. A „haza-
térő” Szaka pedig a torna legjobb Magyar Versenyzője.

Majd kitör a háború a szomszédban! Orosz barátaink já-
ratát törlik, igazi kalandtúrán jutnak haza, partizán módra, 
busszal, Varsón át, Minszken keresztül Ivanovóba (Moszkvá-
tól 300 km keletre). Ez volt az utolsó esemény sportágunkban, 
amelyen orosz versenyzők szerepeltek.

Ezután újabb versenyek, de ami szembetűnő, és sportsze-
rűtlen, hogy a politikát innentől beleviszik minden sportba. 
Az orosz csapatokat kizárják (ezzel a rendszerrel az USA, az 
elmúlt 30 év egyetlen sporteseményén sem vehetett volna 

részt!), az ukránokat viszont minden sportban jogosulatlan 
előnybe hozzák, az ökölvívásban is! Erre még visszatérünk….

A Bornemissza Emlékversenyen újabb sikerek: Junior 54 kg: 
Nagy Mátyás, Európa-bajnok grúzt verve aranyérmes. Ifi 63,5 
kg: Lantos Álmos kazah versenyzőt legyőzve ezüstérmes. Ju-
nior 63 kg: Tóth György aranyérmes!, kezdetnek. Azután Íror-
szágban a világ legnagyobb klubversenyén, Farkas Attila junior 
56 kg, arany, Lantos Álmos ifi 63,5 kg ezüst, Kapcsos Bianka 
serdülő 54 kg ezüst, Kapcsos Vivien serdülő 70 kg, bronzérmes!

A csapat megkérdőjelezhetetlenül kilépett a nemzetközi po-
rondra!

A Kapcsos lányok a serdülő válogatottal Törökországban 
léptek szorítóba a serdülő Európa-bajnokságon. Mindkét lány 
ukrán ellenféllel bokszolt! Mindkét mérkőzés erősen vitatható 
ukrán győzelmet hozott. Bianka szorosabb mérkőzésen, meg-
oszló, véleményes meccsen maradt alul. Vivien viszont tiszta, 
egyértelmű győzelme a mérkőzést nézve nem volt kétséges, 
mégis az ukrán jutott döntőbe. Kapcsos Viven serdülő Euró-
pa-bajnoki bronzérmes lett!

Nagy Mátyás a junior Európa-bajnokságon szerepelt Olasz-
országban, nyert egy mérkőzést, majd a grúz fiú visszavágott. 
Tóth György is a válogatott keret tagja lett, egy hajszállal ma-
radt le a junior EB-ről. Mozgalmas évet tudhatunk magunk 
mögött. Lantos Álmos ezüstérmes az ifi magyar bajnokságon, 
kihozta a maximumot, a jövő év az övé lehet, másodéves ifista-
ként. Közben számtalan meghívásunk van, mert a versenyző-
ink a nemzetközi szintre léptek. Álmossal külön meghívás alap-
ján részt vettünk egy Dublin vs. London csapatmérkőzésen, 
Írországban, majd a Zágrábi Ökölvívó Szövetség látott minket 
vendégül a Zagreb Open Nemzetközi tornán, melyet a Kapcsos 
ikrek, Bianka és Vivien megnyertek. Ezután a serdülő magyar 
bajnokságot is megnyerték, Nagy Mátyás és Farkas Attila ezüs-
térmes, Tóth György (aki a torna legjobb mérkőzésén kapott 
ki, megosztott pontozással, heroikus csatában, vagy inkább 
„háborúban”) és Lendvai Levente bronzérmesek lettek. Ezek 
a konkrét tények, eredmények. Ki kell emelnem, hogy immá-
ron 10 fővel indultunk a bajnokságon, rajtuk kívül Farkas Lajos, 
Tóth István, Szvercsek László és Őszi Dániel. Összességében jól 
sikerült, bár maradt hiányérzet, nehogy elkényelmesedjünk. 
Jövőre ismét sokan váltanak korosztályt, 5 versenyző ifi lesz, 
3x3 percben elkezdődik az Igazi ökölvívás számukra.

Visszatérve az elejére, az elmúlt évek során az emberi fele-
lőtlenség, ostobaság és legfőképp kapzsiság irányítja a Világot. 
Ebben a Világban a SPORT egy jelentéktelen kis szegmens, vi-
szont ez erőt, tartást ad a benne lévőkben. A sportolók, a világ 
vezetőivel szemben, nem keverik össze a dolgokat. Elismerik, 
szeretik egymást és kitartásból, akaratból, meg a vezetők által 
oly fennen hangoztatott, áhított „elfogadásból”, velük ellentét-
ben jelesre vizsgáztak.

Álmomban azt láttam, hogy helyre áll a Világban a rend, be-
csület és a következő években az jut magasra, aki elvégzi a neki 
kirótt munkát, legyen az bármekkora feladat. Ökölvívóim ezen 
az úton indultak, s ezen az úton járnak. Reményeim szerint 
nem tévednek el útközben.

Áldott, Boldog Karácsonyt! …. és legfőképp Békés Új Évet 
Mindenkinek! Lantos Gyula

Tápiómente Ökölvívó Egyesület
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KETTŐS RÖPLABDAGYŐZELEM 
SZÜLETETT AZ U13 KOROSZTÁLYBAN
Az új szabályoknak hála, a hazai meccseket idén valóban Sülysápon, a szőlősi 
sportcsarnokban tudják lejátszani az U13-as csapatok. Így végre a sülysápi 
gyerekek is élvezhetik a hazai pálya előnyeit, hiszen pontosan érzik a terem 
határait, emellett pedig a hazai szurkoló hangulat sem utolsó szempont. 

N ovember 5-én szombaton Sülysáp Szeged és Biatorbágy 
csapatát fogadta az U13 országos III. osztály második 
fordulójában. Akik kilátogattak a meccsekre, izgalmas 

összecsapásokat láthattak. A reggeli, első meccset Biatorbágy 
ellen két 25-23-as szettel, hajszálnyival nyerte a Sülysáp. A nap 
második meccsén kis meglepetésként Biatorbágy kerekedett 
felül a Szeged erősebbnek tűnő csapatán. Szeged összeszedte 
magát, így a Sülysápnak nehéz dolga volt ellenük, de hála a 
teremben ülők lelkes szurkolásának, végül 2:1-es eredmény 
született a Sülysáp javára.

Ebben a korosztályban szokás, hogy a napi teljesítményt 
éremmel jutalmazzák, a lányok a nap végén boldogan vették át 
megérdemelt aranyérmüket. A legjobb játékos Schucman Vik-
tória lett.

„Csapatunk 3 győzelemmel és 1 vereséggel jelenleg a közép-
mezőny elején tartózkodik, bízunk a további sikereikben! Hajrá 
Sülysáp!” – osztotta meg a jó hírt közösségi oldalán Horinka 
László polgármester.
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KeréKgyártó ügyvédi iroda
POLGÁRI JOG
•  Ingatlanjog
• Társasági jog és cégjog
• Követeléskezelés
• Társadalmi szervezetek
• Családjog
• Közigazgatási jog

INGATLANKÖZVETÍTÉS    2%
06-30/244-0891

Dr. Kerékgyártó Rita
ügyvéd

Iroda: 2241 Sülysáp, Malom u. 34.
E-mail: rita@drkerekgyarto.hu

Tel.: 06-30/655-0782

Díszítőmunkák, szegők, rozetták, rejtett 
világítások, rejtett karnisok kialakítása.
Kerítés és korlát mázolása. Parkettázás.

SzobafeStő, 
mázoló, tapétázó

Gipszkartonozás, külső-belső Gipszkartonozás, külső-belső 
hőszigetelés, díszítő burkoláshőszigetelés, díszítő burkolás

Lovas László
Mobil: 06-30/577-0564 • Tel.: 06-29/429-359

E-mail: l.laci@indamail.hu

Villanyszerelő
Till lászló egyéni vállalkozó

Tel.: +36-30/839-6961
E-mail: tilllaszloev@gmail.com

•  Kertes házak, lakások, egyéb épületek  
hálózatának kiépítése
•   Meglévő hálózatok 

felújítása, javítása, bővítése
•  Egyéb kisebb  
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munkák


