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HASZNOS HÍVÓSZÁMOK
• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 06-29/435-001
• Orvosi ügyelet:  06-30/113-6733 (hétköznapokon 16:00-tól 

08:00-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában)
• Önkéntes tűzoltók: 06-30/528-5493
• Polgárőrség 06-30/466-1677
• Közterület-felügyelet: 06-30/391-7331
• Közvilágítás: 06-29/635-449 (hivatali időben:  

hétfő 8.00–18.00, kedd, szerda, csütörtök 8.00–16.00, 
   péntek 8.00–14.00)
• Víz- és csatornaszolgáltatás – TRV Zrt. hibabejelentő:  

06-80/205-157

A DECEMBERI TESTÜLETI ÜLÉS
2022. december 15-én, csütörtökön este tartották Sülysápon az év utolsó  
képviselő-testületi ülését. A képviselők megvitatták a napirendi pontokat és meghozták 
a döntésüket, melyről Horinka László polgármester beszámolóját olvashatják.

• Amint novemberben is jó hírt közöl-
hettem a képviselőkkel – akkor két si-
keres pályázatunkról számolhattam be 
550  millió Ft értékben –, úgy a decem-
beri ülésre is akadt egy jó hír: ener-
getikai korszerűsítésre nyert el ön-
kormányzatunk 127 millió Ft-ot. Ezzel 
összesen egymilliárd-száztizenhatmillió 
(1  116  000  000) forint támogatást nyert 
el a város 2022-ben. A támogatott beru-
házások megvalósítására 2023-ban és 
2024-ben kerül sor.

• Az előző ülés óta történt fontosabb 
eseményekről, valamint az Értéktár Bi-
zottság 2022. II. félévi munkájáról szóló 
beszámolók elfogadását követően a kép-
viselő-testület intézményvezetői pályá-
zatot bírált el: a Wass Albert Művelődési 
Központ és Könyvtár vezetésére kiírt 
pályázatra egy pályázó nyújtotta be pá-
lyázatát, a jelenlegi megbízott intézményvezető, Puskás Réka. 
A képviselő-testület a pályázó szakmai elképzelései mellett 
értékelte az elmúlt 15 hónapban végzett vezetői tevékenysé-
get is, és egyhangúlag szavazott bizalmat a pályázónak.

• Ezt követően az önkormányzat mellett működő két bizottság, 
a Humán Szolgáltatások Bizottsága és Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottság 2022-es munkájáról szóló beszámolót tár-
gyalták meg és fogadták el a képviselők.

• A polgármesteri hivatal beszámolója kapcsán kiemelésre ér-
demes a mintegy 35 ezer ügyirat mellett a 2022-ben lebo-
nyolított választás és népszavazás, valamint a közelmúltban 
lezajlott népszámlálás koordinálása. Mindezek mellett az 
energiaválság is újabb feladatokat rótt a hivatalra, de érdemes 
megemlíteni az év elején lebonyolított szelektív kukaosztást, 
amiben a hivatal munkatársai is közreműködtek. A beszámo-
lót a képviselők egyhangú szavazással fogadták el.

• A továbbiakban a Ceglédi Tankerületi Központ által vélemé-
nyezésre megküldött, általános iskolai körzethatárokról dön-
tött a városvezetés.

• Dönteni kellett a 2023-as belső ellenőrzési tervről is, valamint 
a belső ellenőr megbízásáról. A képviselők az előterjesztett 

belső ellenőrzési tervet jóváhagyták, a tevékenységet a nagy-
kátai székhelyű Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. végzi 
2023-ban.

• Bérleti ajánlat elbírálására is sor került: egy 0,58 ha nagyságú 
külterületi szántó bérbeadását fogadta el a testület.

• A bizottsági munkaterveket jóváhagyása után a körforgalom-
hoz szükséges önkormányzati terület állami tulajdonba adá-
sáról is határoztak a képviselők.

• Utolsó napirendi pontként a Vasút utcában létesítendő gya-
logosátkelési pont kivitelezői pályázatáról tájékoztattam a 
képviselőket. Elmondtam, hogy a korábbi, eredménytelennek 
nyilvánított eljárásban érkezett egyetlen, bruttó 23,5 milliós 
ajánlattal szemben, most három ajánlat is érkezett: bruttó 
27, bruttó 19,5, valamint bruttó 19,2 millió forintos vállalási 
árral. A képviselők természetesen a legolcsóbb ajánlatot fo-
gadták el. A megismételt eljárással 4.3 millió forintot sikerült 
megtakarítani.

• A közelgő ünnepekre való tekintettel egy közös beszélgetésre 
hívtuk az ülés végére a képviselőket és a bizottsági tagokat, 
ahol értékeltük az elmúlt évet és az előttünk álló időszak ki-
hívásait. Horinka László, polgármester
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KÖSZÖNTŐ AZ ÚJ ÉV ELEJÉN
A havonta megjelenő újságunkkal sajnos nem tudunk nap-

rakészek lenni. Hetekkel ezelőtt volt már a pillanat, ami-
kor a Himnuszt énekeltük és koccintásra emeltük a pezs-

gőspoharat, mégis csak most, 2023 januárjában – annak is a 
végén – jutnak el újév-köszöntő soraim Önökhöz. 

2023 minden bizonnyal különleges év lesz az életünkben. Hiszen 
száz esztendeje nem fordult velünk elő, hogy egy jeles évforduló 
megünneplésével kezdjük az új esztendőt! Január elsején éppen 
kétszáz esztendeje született a magyar irodalom talán legnagyobb 
hatású személyisége, a Szabadság, szerelem költője, Petőfi  Sándor.

Vajon mit üzen nekünk ez a kerek – bicentenáriumi – évfordu-
ló? Mit jövendöl, mit jósol ez, ha Petőfi  személyiségére, jellemére, 
életútjára tekintünk? 

Mielőtt még elragadna a fantáziánk, és számtalan – kevésbé 
biztató – történelmi párhuzamot vonnánk közöttünk és Petőfi  
személye, kora között, talán a költő életének egy kevésbé köz-
ismert, ám számára annál fontosabb részletét emelem most ki 
újévi jókívánságul Önöknek, Mindannyiunknak! A barátság erejét. 
Azt az erőt, elköteleződést, amely Petőfi  Sándor és Arany János 
életét örökre összekötötte. Mély, meghitt és szilárd barátságukat 
bizonyítják egymásnak írt leveleik, valamint az is, hogy Petőfi , 
amikor katonáskodni indult, kétszer is Aranyra bízta a családját: 
szeretett feleségét és gyermekét.

Amikor Arany levelében hosszasan panaszkodott arra, hogy 
nem tud írni, Petőfi  így válaszol: „Hogy meg nem dögönyözlek, 
csak annak köszönheted, hogy nem vagyok király, s így nincs elég 
hosszú (egészen Szalontáig elérő) kezem.” Máskor: „Aranyos szájú 
Szent János barátom!”-nak szólítja, vagy így: „Kedves aranyom, 
Barát János!” Arany válaszként az „Öcsém Sándor”-ral kezdi, az-
tán ő is feltalálja magát, s az „Isteni Sandrim!”-ra vagy a meghit-
tebb „Sándorcsám”-ra vált.

A két költő sorait olvasva aligha vitatható, hogy Arany és Petőfi  
igazi barátok voltak.

Meggyőződésem, hogy miként a múltban, úgy a jelenben is az 
egymásba fonódó barátságok érzése teremti meg azt a szelle-
mi-lelki közösséget, amely a legszűkebb (személyes) és a tágabb 
(városi) és még tágabb (nemzeti) közösségeink összetartásához, 
fennmaradásához, helytállásához vezettek és vezetnek ma is. 

A mögöttünk hagyott időszakban például kire másra számít-
hattunk volna, mint a családunkra és a barátainkra!

Az elmúlt években sok-sok nehézséggel kellett szembe néz-
nünk: először a koronavírus pecsételte meg két évünket is, majd 
a szomszédunkban háború tört ki, ami még súlyosabbá tette az 
egyébként is bontakozó energiaválságot.

A békés építkezés időszakát a tűzoltás vette át: a koronaví-
rus-járvány azonnali intézkedéseket kívánt. Sokszor intézmény-

bezárásokat kellett elrendelni, a maszkvi-
selési kötelezettséget kellett betartatni, 
vagy éppen a fertőtlenítés fontosságát 
kellett megértetni és a gyakorlatban meg-
valósítani. 

Később a drasztikus energiaárakra 
kellett reagálni, visszafogni az energia-
fogyasztást.  Mindezeket együtt, közösen 
kellett megéljük, együtt kellett minden 
idegszálunkkal ezekre a feladatokra ösz-
szpontosítani.

Közben persze nem téveszthetjük szem elől azt sem, hogy mi-
lyen célokat tűztünk magunk elé 2019-ben. Ezért a járvány elle-
ni védekezés, majd az energiaválság kezelése és a megváltozott 
gazdasági körülmények közepette is minden számunkra elérhető 
pályázatot elkészítettünk és azóta kiderült, hogy nyertünk támo-
gatást például útépítésre, energetikai korszerűsítésre, óvodakor-
szerűsítésre stb. 

2022-ben 1,1 milliárd forint pályázati támogatást sikerült el-
nyerni. Az idei évben ezeket a beruházásokat el kell indítanunk, 
hogy legkésőbb 2024-re befejezhessük az építkezéseket.

Az út és járdaépítésre volna helyben a legnagyobb igény, és ilyen 
pályázatokra volna a legnagyobb szükségünk, ugyanakkor ezeket 
a támogatásokat nem feltétlenül a mi igényeink szerint alakítják 
ki. Eddig pályázatok kiegészítéseként használtuk fel önerőnket, de 
az állami támogatások visszafogásával újra kell gondolnunk ezt is. 
Éppen ezért az idei évben nem csak pályázati forrásból tervezünk 
utat és járdát építeni, hanem önerőből is, összpontosítva a legkri-
tikusabb helyszínekre. Fontosak a fejlesztések is, de elsődleges az 
önkormányzati intézmények működésének biztosítása.

Bízom az Önök elfogadásában, megértésében, barátságában, 
hiszen a mi közösségünk alapja is a barátság kell, legyen. 

Erre a barátságra, az emberi kapcsolatainkból fakadó erőkre 
2023-ban is nagy szükségünk lesz, ha nem nagyobb, mint valaha.

Mi mást kívánhatnék többet Önöknek 2023-ra ma, mint hű 
barátokat és megértő társakat örömben és a bánatban egyaránt. 
Végül, de nem utolsó sorban Arany János szavait:

„Kívül, belül maradjon 
Békében az ország; 
A vásárra menőket 
Sehol ki ne fosszák. 

Béke legyen a háznál  
És a szívredőben. 

Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.”  

Horinka László, polgármester

Hirdetés

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

Kisebb javítások  
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

azonnali kezdéssel!

06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com

Termelői mézek:Termelői mézek:

Kedvezmény: 
10 kg feletti 

rendelés esetén
-100 Ft/kg

AKÁCMÉZ:AKÁCMÉZ:  3500 Ft/kg
HÁRSMÉZ:HÁRSMÉZ:  3200 Ft/kg
SELYEMFŰMÉZ:SELYEMFŰMÉZ: 3100 Ft/kg
REPCEMÉZ:REPCEMÉZ: 2400 Ft/kg
VIRÁGMÉZ:VIRÁGMÉZ:  2300 Ft/kg

KEdVES VÁSÁRLónK! 
Látogasson el Facebook-oldalunkra, 

írjon üzenetet és rövid időn belül 
válaszolunk! 

Dulai Méhészet 

Megrendelését kérés Megrendelését kérés Megrendelését kérés 
esetén telefonos esetén telefonos 

egyeztetést egyeztetést 
követően házhoz követően házhoz követően házhoz 

szállítjuk.

Hívjon bizalommal 
az alábbi telefonszámon: az alábbi telefonszámon: az alábbi telefonszámon: 

06-30/944-09-31



ÜZLETI ETIKAI DÍJAT NYERT 
A FABERLAND KFT.
A Faberland Kft. neve so-
kunk számára lehet ismerős, 
hiszen a sülysápi játszótéri 
eszközöket az elmúlt évek-
ben többnyire tőlük szerez-
te be az önkormányzat. A 
sülysápi születésű ügyve-
zető-tulajdonost, ifj. Bálint 
Tibort pedig sokan szemé-
lyesen is ismerik Sülysápon.

Idén, immár 23. éve osz-
tották ki az üzleti élet egyik 
legrangosabb elismerését 
az arra érdemes vállalatoknak. Minden év novemberé-
ben tíz cég tulajdonosa, vezetője veheti át az alapítók 
és az előző évben nyertesekből álló zsűritagok által 
odaítélt Üzleti Etikai Díjat, melyre olyan kis-, közép-, 
nagy- és multinacionális cégek pályázhatnak, melyek 

vezetői, munkatársai 
úgy gondolják, hogy 
etikus, felelősségteljes 
magatartással vesznek 
részt az üzleti életben. 
A díjat a Faberland Kft. 
ügyvezetője, Bálint Ti-
bor vette át.

Gratulálunk!          
 sulysapMA.hu

•  Számítógépek adásvétele
•  Szerviz, laptopszerviz
•   Memóriabővítés (számítógép, laptop, 

notebook, netbook)
•  Vírusirtás, kémporgramok 

eltávolítása, sebesség-optimalizálás
•  Adatmentés  
•  Router és hálózat beállítása
•  Teljes kellékkínálat: 

patronok, tonerek, számítógépek és 
laptopalkatrészek teljes kínálata

•  Monitorok nagy választékban 

Számítógép–laptop 

Szerviz
nyiTVATARTáS:

hétfő: 9–12, kedd: 9–16, szerda: 9–12,
csütörtök: 9–16, péntek: 9–12,
szombat: 9–12. Ebédidő: 12–13

telefon: 06-30/317-2016
cím: 2241 SülySáp, vaSút u. 16.

• Számítógépek adásvétele

csütörtök: 9–16, péntek: 9–12,
szombat: 9–12. Ebédidő: 12–13

RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁST 
KAPOTT SÜLYSÁP
Január elején érkezett a hír, hogy Sülysáp város 17,5 mil-
lió forint támogatást kap a rezsi és a gyermekétkeztetés 
megemelkedett költségeihez.

Magyarország kormánya az energiaválság okozta 
áremelkedések miatt soron kívüli támogatást nyújt az 
önkormányzatoknak, hogy a közszolgáltatások műkö-
dése biztosított legyen. – A települések anyagi helyze-
te, energiabeszerzési szerződéseik, alapvető intézmé-
nyeik fűtési, világítási rendszere jelentősen eltérő, ezért 
a támogatás sem településmérettől függ, hanem a tény-
legesen felmerülő többletkiadástól. A kormány a támo-
gatásért cserébe mindenkitől takarékosságot kér, ezért 
az érintett önkormányzat tervet készített a lehetséges 
energiamegtakarítási lehetőségekről – írta közösségi ol-
dalán Horinka László polgármester a hír bejelentésekor.

TERVEZŐI EGYEZTETÉSEK 
A VÁROSKÖZPONT 
MEGÚJÍTÁSÁRÓL
A tavalyi évben pályázati úton 
elnyert 1,1 milliárd forint fel-
használásához és pontos el-
számolásához elengedhetetlen 
a közbeszerzések alapját képe-
ző kiviteli tervek elkészítése, 
ezért január közepén elkez-
dődtek a tervezői egyezteté-
sek.

Két projekt tervezői egyez-
tetését tartottuk meg. Az egyik 
a településközpont fejlesztését, 
a másik a humán szolgáltatá-
sokat ellátó Dr. Gáspár István 
Humánszolgáltató Központ 
munkatársainak méltóbb el-
helyezését célzó épületbő-
vítést jelenti a polgármesteri 
hivatal bővítésével. Az egyikre 
300 millió forint, a másik pro-

jektre 400 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyert el az önkormányzat.

A kiviteli tervek a telepü-
lésközpont tekintetében már 
tavaszra, míg a másik projekt 
esetében nyárra készülhetnek 
el. Ezt követi majd a közbeszer-
zés, a kivitelezői szerződéskö-
tés, majd a kivitelezés.

A kivitelezési munkálatokat 
is célszerű lesz összehangolni, 
mivel részben azonos területen 
kell majd munkát végezni a két 
projektben.

Jelenlegi ismereteink szerint 
2023 őszétől 2024-re is áthú-
zódva zajlik majd az építkezés 
és készül el a két beruházás.

Horinka László, polgármester

Hirdetés

ÖNKORMÁNYZAT
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Fiatal, diplomás házaspár 
életjáradéki 

szerződést 
kötne  

idős hölggyel vagy úrral.

Tel.: 06-30/965-0495

KONTÉNER-

GÉPI FÖLDMUNKA

rendelés

4–6–8 m3-es konténerek,  
gépi rakodás, épületbontás

Bajdik Tamás
+36-30/474-5829

bajdikestarsa@gmail.com

RAKTÁROS 
kollégákat keresünk

egy autóalkatrészekkel 
foglalkozó vállalathoz Üllőre. 

Munkaidő: 2 műszak 
(06:00–15:00-ig és 13:00–22:00-ig) 

Átlag NETTÓ bér: 
260 000 Ft/hó! 

INGYENES CÉGES BUSZ: 
Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápiószecső, 

Sülysáp, Mende, Gyömrő irányából 
megoldott. 

Érd: 06-70-419-0680

Sülysáp
Vak Bottyán utca 81.
Tel.: 06-20/560-9339

Nyitvatartás:
hétfő: zárva
kedd: 12–18
szerda: 8–14

csütörtök: zárva
péntek: zárva

szombat: 10–16

Női-, férfi- és 
gyerekruhák
átalakítása  
és javítása.Andi ruhaszerviz

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSRE NYERT 
TÁMOGATÁST A VÁROS
Újabb sikeres pályázatunknak 
köszönhetően 127 millió forint 
támogatás érkezik Sülysápra 
közintézmények energetikai kor-
szerűsítésére. A 2022-es évben 
már sikerült 989 millió forintnyi 
pályázati támogatást elnyernünk 
különböző fejlesztési célok meg-
valósítására, ez az összeg bővül 
kb. 1,1 milliárd forintra.

Számunkra mindig is fontos 
volt a környezetvédelem és az energiameg-
takarítás. Az elmúlt években több intézmé-
nyünket korszerűsítettük: nyílászárócserék, 
homlokzati szigetelések, napelemek tele-

pítése, alternatív fűtési 
rendszerek kialakítása. 
Ezeknek is köszönhetjük, 
hogy jelenleg biztonsággal 
tudjuk működtetni a város 
közintézményeit. Köszön-
jük Czerván György képvi-
selő úr segítségét ebben az 
ügyben is!

Ezt a munkát folytatjuk 
a most elnyert támogatás-

sal azért, hogy további energiamegtakarítást 
érjünk el, tovább csökkentve így rezsiköltsé-
günket, és a bolygónkat terhelő szén-dioxid- 
kibocsátásunkat.  Katus Norbert, alpolgármester

A TELEPÜLÉS ÚJ BANKSZÁMLASZÁMAI
2022. december 1-től bankváltás miatt megváltoztak Sülysáp Város Önkormányzatának szám-
laszámai, ugyanis az önkormányzat a K&H Bank Zrt.-től a Takarékbank Zrt.-hez vitte át a teljes 
számlaforgalmát. A régi számlákra utalt összegeket a korábbi szolgáltató visszautalja a megbí-
zónak, 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

A közétkeztetés díjainak kifi zetése
A korábban kiküldött sárga csekkeken, a középső részen található „Központi Konyha” 
megjelölés fölött lévő számsor „1040”-nel kezdődik. Ezeket semmiképpen ne használják, 
mert a korábbi banktól a postán keresztül visszaküldik a feladott összeget a kezelési 
költség levonása után.

Étkezési befi zetési kötelezettségeiket 2022. december 1. napjától az új, Takarékbanknál 
megnyitott számlaszámokra tudják kiegyenlíteni. Az új számlaszámmal ellátott csekkeken 
„5043”-al kezdődő számsor található, a decemberi térítési díjakhoz már ilyen csekket kap 
mindenki.

Amennyiben átutalással fi zet, a Központi Konyha új bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 
HU40 50437052-15559940. Sülysáp Város Önkormányzata

A HIVATAL ÚJ 
MUNKARENDJE
Sülysáp város képvise-
lő-testületének döntése 
értelmében energiatakaré-
kossági okokból 2022. no-
vember 18-ától kezdődően 
a polgármesteri hivatal 
épülete péntekenként zár-
va tart. 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 elérhető 
általános tájékozódás céljá-
ból, az ügyintézők távmun-
kában dolgoznak, így őket 
közvetlenül csak e-mailben 
lehet megkeresni. Az elér-
hetőségeiket megtalálhat-
ják www.sulysap.hu olda-
lon, a polgármesteri hivatal 
Elérhetőségek menüpont 
alatt. Az ügyintézők nevé-
re kattintva jelenik meg az 
e-mail-címük. 

Sülysáp Város Önkormányzata

Hirdetés
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ADVENT SÜLYSÁPON
Egyszerre sikerült mozgalmasra és békésre 
a település adventi időszaka a tavalyi 
évben. A nyüzsgésre vágyókat változatos 
programokkal várták, míg a nyugodalmas 
ünnepvárást kedvelők is megtalálhatták 
a szépet a sülysápi adventben. 

Adventi gyertyagyújtás 
A négy gyertya a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet 
szimbolizálja. November 27-én, advent első vasárnapján került 
meggyújtásra a koszorú első, a hit gyertyája. Advent második, a 
remény vasárnapján, december 4-én gyújtották meg a telepü-
lés második gyertyáját. December 11-én az egyetlen rózsaszín, 
az öröm gyertyája került meggyújtásra. December 18-án, ad-
vent negyedik vasárnapján végül a negyedik, a szeretet gyer-
tyájának lángja is fellobbant. 

Idén is volt Tűzoltó-Mikulás
A december 4-i vasárnapi Mikulás-rendezvényre 2022-ben is 
nagyon sokan látogattak ki, mely a Piactéren került megren-
dezésre. A Tűzoltó-Mikulás már 12. alkalommal került meg-
rendezésre, azonban a legutóbbi az összes többit felülmúlta, 
a szervezők szerint még soha nem voltak ennyien. 300 Mi-
kulás-csomag és a gyerekek nagy kedvencei: Minnie, Mickey 
egér, Micimackó és Tigris várta a gyerekeket, de persze a Mi-
kulással is találkozhattak, választhattak maguknak játékot és 
ajándékot is kaptak. A jó hangulatot és a tűzoltók mesevilágát a 

Sülysápi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkatársai biztosítot-
ták, a helyszínen fényautók és tűzoltóautók várták a kisebbe-
ket, az őket kísérő felnőtteknek pedig finom forralt bor jutott.
 

A város karácsonyfája 
December 7-én a városüzemeltető 
cég felállította a város karácsony-
fáját a Szent István téren, hogy a 
pár nappal később megtartott ad-
venti rendezvényre már ünnepi 
díszben köszöntse az arra járókat 
a tér. 2022-ben is lakossági fel-
ajánlásnak köszönhette a telepü-
lés a mintegy 11 méteres ezüstfe-
nyőt, melynek kivágása, szállítása, 
felállítása és díszítése is nagy ki-
hívás volt. A fő karácsonyfán kívül 
más települési intézmények, pél-
dául az óvodák, iskolák számára is 
érkeztek felajánlások.

Sülysápi Városi Advent
December 10-én szombaton az 
érdeklődők a település adven-
ti rendezvényén vehettek részt a 
Szent István téren. A karácsonyi 
forgatagban elérhető kézműves- 
és sütivásár bevétele a Csicsergő 
Óvoda javára került felajánlásra. 
A kilátogatók megcsodálhatták a 
mézeskalácsfalu-kiállítást, részt 
vehettek kézműves-foglalkozá-
son, vagy megnézhették a fellépők 
változatos műsorát. A finomsá-
gokra vágyókat forralt borral, for-
ró teával, kürtős kaláccsal, zsíros és lekváros kenyérrel várták. 
Eközben a Wass Albert Művelődési Központban is színes prog-
ramsorozaton vehettek részt az érdeklődők. Megtekinthették 
a Barátság Nyugdíjas Klub, a Csicsergő ovisok és óvó nénijeik 
műsorát, de többek közt a fellépők közt volt a Csicsergő Kórus, 
a családsegítő munkatársai, a Pünkösdiek kórusa, Bugyi Domi-
nika, Szőcs Szimonetta és Almási Igor, Babi néni betlehemesei, 
valamint a Városért Asszonykör is. Az aktívabbaknak egy kis 
táncra is alkalmuk nyílt.



SIKERES VOLT A 12. 
MIKULÁS-FUTÁS
Ezüstvasárnap, december 11-én került 
megrendezésre a Sülysápi Mikulás-futás, 
melynek immár 12. alkalommal adott teret 
a település. Rengetegen mozdultak meg és 
futották végig az általuk választott távot. 

A dvent harmadik vasár-
napja Mikulás-futás-
sal indult Sülysápon. A 

versenyközpont helyszínéül a 
Móra Ferenc Általános Iskola 
telephelye melletti tornacsar-
nokot jelölték ki, a futamok 
10:30-tól indultak. A rajt-cél 
zóna a megszokott helyen, a 
csarnoktól kb. 150-200 m-re, 
az almáskerti részen kialakí-
tott parkos játszótéren volt 
megtalálható. Az útvonal a megszokott, kis forgalmú utak vol-
tak, kertvárosi jellegű környezetben. Négy kör közül lehetett 
választani a távokat fi gyelembe véve, a tájékozódást pedig fel-
vezető és záró kerékpáros, rendezők és polgárőrök segítették. 

„Manapság a kissé talán túldigitalizált világunkban fontos, 
hogy közösségi élményeket is szerezzünk, hogy közösségekben 
legyünk és a közösségért tegyünk. Ma néhány száz sportem-
ber futott, néhány tucat megszervezte és biztosította a ren-
dezvényt. Szintén néhányan teát főztek, kenyeret kentek. Aki 
ott volt, közösségben volt vagy éppen a közösségért tett. A jó 
hangulatú testmozgás, a vidám rendezvény igazi közösségi él-
ményt nyújtott. Jó volt újra együtt lenni – írta később Horinka 
László közösségi oldalán, köszönetet mondva a főszervezőnek, 
a Tápiómenti Tömegsport Alapítványnak. 

A célban vízzel és teával kínálták a befutókat, a Mikulás és 
krampuszai pedig szaloncukorral vártak mindenkit. A távokat 
teljesítő futók az alkalomra készített egyedi befutóérmet kap-
tak. A helyezettek érmeit a polgármester adta át, aki maga is 
lefutott egy 10,4 km-es távot. A futamok és a verseny végén a 
tornacsarnokban meleg tea, forralt bor, sütemény, és a klasszi-
kus lilahagymás zsíros kenyér volt a jól megérdemelt jutalom.

„Ismét megkergettük a TTA Mikulását! Köszönjük minden-
kinek a részvételt, a kitartást! Gratulálunk a teljesítményekhez! 
Köszönjük együttműködő partnereink és önkéntes segítőink 
önzetlen támogatását, munkáját.” – írta a főszervező, a Tápió-
menti Tömegsport Alapítvány.
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IDÉN IS VOLT KARÁCSONYI 
ÉLELMISZERCSOMAG-OSZTÁS
Immár hagyománnyá vált a településen, hogy az ünnepek 
közeledtével Sülysáp Város Önkormányzata saját költség-
vetéséből vásárol bizonyos alapvető élelmiszereket, melyből 
csomagokat állítanak össze, ezekkel tudja a település se-
gíteni a szociálisan rászoruló családokat és az egyedül élő 
időseket a karácsonyi időszakban. 

Már az elmúlt években is sor került az élelmiszerosztás-
ra, 2021-ben összesen 150 családot kerestek fel személyesen 
otthonában a segítők. A legutóbbi alkalommal, december 19-
én osztották ki az élelmiszercsomagokat, melyekre most ta-
lán még nagyobb szükség volt, mint bármely korábbi évben. 

„A mai napon a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Köz-
pont munkatársaival karöltve több, mint 100 háztartást lá-
togattunk meg. A szükségben lévőknek vittük el a több mint 
1  500  000 Ft értékű élelmiszercsomagot. Sülysáp Város Ön-
kormányzata hosszú évek óta kiemelt fi gyelmet fordít a hát-
rányos helyzetben levő lakosok folyamatos megsegítésére.

Köszönjük szépen a Családsegítő munkatársainak az 
egész éves kitartó és áldozatos munkát, amit szívvel-lélek-
kel végeznek!” – volt olvasható Süli Richárd önkormányzati 
képviselő közösségi oldalán. 

ÖNKORMÁNYZAT

Hirdetés
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MEGÚJULNAK A BUSZVÁRÓK A VÁROSBAN
Pályázati támogatásból és az önkormányzat önerejéből 
számos buszváró újul meg az év első hónapjaiban.

Sülysáp Város Önkormányzata 9,8 millió forint LEADER 
támogatást nyert új buszvárók beszerzésére, amelyeket 10 
helyszínen már telepítettek is a helyi buszjárat útvonalán. 
Az önkormányzat közel egymillió forint önerővel egészí-
tette ki a támogatást.

Az új buszvárók olyan helyszínekre kerültek (Dózsa 
György utca 11., 37., 73., 109, 145., Balassi Bálint utca, Mag-
dolna u. 30, szőlősnyaralói P+R parkoló, Szőlősnyaraló MÁV 
állomás, Hunyadi utca), ahol eddig nem volt fedett esőbeál-

ló és pad. Az eszközöket a helyi VALCOL Kft. gyártotta és 
telepítette.

Az önkormányzat a már meglévő, de leromlott állapot-
ban lévő buszvárókat a Városüzemeltetési Kft. segítségével 
a következő időszakban felújítja. Ezzel egy időben minden 
megállóban ellenőrzik, és szükség szerint lecserélik a tájé-
koztató táblákat, szemeteseket is.

Reméljük, hogy a fejlesztésnek köszönhetően jelentősen 
javul majd a helyi tömegközlekedést igénybe vevő utasok 
komfortérzete. Katus Norbert alpolgármester

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HELYI KÖZLEKEDÉS
FEJLESZTÉSE SÜLYSÁPON

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

9,85 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 3298376761

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 
/Ebenként külön adatlapot kell kitölteni! / 

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok 
Az eb 

tulajdonosának neve: tartójának neve: 

címe: 

címe: telefonszáma: 
e-mail-címe: 

II. Az ebre vonatkozó általános adatok:
Az eb 

fajtája: színe: 
neme: hívóneve: 
születési ideje: tartási helye: 

III. Az ebre vonatkozó speciális adatok:
Mikrochippel ellátott eb esetén Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel rendelkező eb 

esetén 
a chip sorszáma: az ivartalanítás időpontja: útlevél száma: 

beültetés időpontja: útlevél kiállításának időpontja: 

a beültetést végző állatorvos neve: az ivartalanítást végző állatorvos 
neve: 

az útlevelet kiállító állatorvos neve: 

a beültetést végző állatorvos 
kamarai bélyegzője száma: 

az ivartalanítást végző állatorvos 
kamarai bélyegzője száma: 

az útlevelet kiállító állatorvos 
kamarai bélyegző száma: 

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok
Az eb 

oltási könyvének száma: utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: 

oltási könyvét kiadó állatorvos neve: veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag: 

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője 
száma: 

az oltóanyag gyártási száma: 

oltását végző állatorvos neve: oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma: 

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb) 
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési 
státusza: megfigyelt – nem megfigyelt * 

Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem* 

megfigyelés kezdő időpontja: veszélyessé minősítésének időpontja: 
megfigyelés időtartama: 
* a megfelelő választ kérjük megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is csatolni kell a 
kitöltött nyomtatványhoz! 

Kelt.: Sülysáp, ……………………………………….. 

……………………………………………………… 
tulajdonos/állattartó aláírása 

"
ÖNKORMÁNYZAT
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Az adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján! 

I. rész: Az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is 
kitöltendő mindkét rovat. 

II. rész: Az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, meg nem határozható
fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni. 

III. rész: A transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett
mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és 
a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is. 
(2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért a 
transzponderrel még nem rendelkező ebeket magánállatorvosnál haladéktalanul meg kell jelöltetni.) 

IV. rész: Az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden
ebtartónak rendelkeznie kell. 

V. rész: A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb 
megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem. Fajtától függetlenül – 
veszélyesnek csak abban az esetben minősül az eb, ha azt hatósági határozat mondja ki. 

Ha elveszett az okmány, az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy 
melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt. Ha nincs okmány (nincs 
chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat-útlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos 
kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra. 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A kitöltött adatlapokat aláírva a Sülysápi Polgármesteri Hivatalba (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.) kell 
eljuttatni. (Az adatlap elektronikus úton is benyújtható az E-Önkormányzati Portálon vagy az e-papír-
szolgáltatáson keresztül.) 
A kitöltéssel kapcsolatban a 29/635-432 vagy 29/635-446 telefonszámon kérhető további tájékoztatás, hivatali 
időben. 
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság az 
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak 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 ismételten is kiszabható. 
Az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha minden egyes tartott ebről benyújtásra kerül az adatlap. 

Állatorvosi szolgáltatók Sülysápon 

Dr. Ágoston István 
06-20/936-1731  
www.allatorvossulysap.hu 

rendelő: Sülysáp, Fő u. 36. H–P 16.00–18.00 

Dr. Popovics 
László 

06-30/413-9018 
06-20/555-8264 

rendelő: Sülysáp, Pesti út 19. 

H 16.00–18.00 
K 8.00–10.00 és 16.00–
18.00 
SZ 16.00–18.00 
CS 8.00–10.00  
P 16.00–18.00 

"
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Hirdetés

SÜLYSÁPI ÉPÍTÉSZIRODA ÁLTAL TERVEZETT 
ÉPÜLET KAPOTT RANGOS ELISMERÉST
A z Építőipari Nívódíj pályázati felhívását 2022-ben hu-

szonötödik alkalommal hirdette meg az Építőipari Mes-
terdíj Alapítvány Kuratóriuma (ÉMA). Az első ilyen pá-

lyázatot 2000-ben írták ki, akkor heten részesültek a díjban. 
Azóta is a hazai építőipar teljesítményének legmagasabb elis-
merésének számít a díj elnyerése. Az Építési Vállalkozók Orszá-
gos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építéstudományi Egyesület 
által alapított díjhoz később még hét további szakmai szervezet 
csatlakozott.

A díjakat, mint az szokásos, az ÉVOSZ éves ünnepi közgyű-
lésén és gáláján, december 8-án délelőtt adták át, a Lechner 
Ödön-díjakkal, az Építőipari Mesterdíjakkal és az ágazat több 
más igencsak nagy súlyú díjával együtt.

A bírálat fő szempontjai nem változtak, így továbbra is a kö-
vetkezők:

• az adott építmény általános építészeti-műszaki értékelése,
• a kivitelezés műszaki–technikai színvonala, szakszerű-

sége,
• a beruházás gazdaságossága, üzemeltethetősége,
• valamint a létesítményt létrehozók – különösen a beru-

házók, a tervezők és kivitelezők közötti – együttműködés.
A díjra egy legalább 100 millió forint nettó végszámla értékű, 

legalább egy évvel korábban használatbavételi engedélyt kapott 
létesítmény lehet jogosult, a pályázatot a megvalósító szerveze-
tek bármelyike beadhatta.

34 pályamű érkezett, melyekből egy nem felelt meg a felté-
teleknek. Ipari és energetikai, illetve mezőgazdasági építmény, 
valamint környezetvédelmi és vízügyi létesítmény kategóriában 
nem érkezett pályázat. A bizottság többlakásos lakóépület ka-

tegóriában nem adott ki díjat.
A 14 nívódíj mellett 6 elisme-
rő oklevelet is kiosztottak. Az 
Építőipari Nívódíjat tanúsít-
vány és a létesítményen el-
helyezett, az alkotók megne-
vezésével ellátott bronztábla 
testesíti meg, ezen táblák 
ünnepélyes felavatására 2023 
tavaszán kerülhet sor.

A sülysápi Studio Stisze Bt. által tervezett TENGERSZEM Fel-
nőtt és gyermek háziorvosi rendelő (Budapest), Elismerő Okle-
vélben részesült, a középület/egészségügyi kategóriában.

A rendelőt lényegében egy társasházban kellett elhelyezni. 
A múltszázad jellegzetes lakóépülete felett eljárt az idő, rászo-
rult a felújításra. A korábban szórakoztatási célokat szolgáló 
kör alakú épületszárnyban került a földszintre a betegeknek 
szolgáló, az emeletre az egészséges gyermek rendelő. Nyitott 
homlokzati síkjára fémháló került kifeszítésre, amelyre növényt 
futtattak fel a természetes fénnyel rendelkező helyiségek előtt. 
A másik épületrész földszintjére került a felnőtt orvosi rendelő, 
külön bejárattal az épület véghomlokzatán, új lépcső, akadály-
mentes rámpa és előtető kialakításával. Energiaellátása kor-
szerű hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer. A kivitelezés során 
a felek együttműködésével sikerült kialakítani és felújítani egy 
olyan intézményt, amely fontos közösségi feladatot lát el – és 
mindeközben a lakosság számára nem vált idegenné az épület, 
és parkjával környezete is élhetőbbé, rendezetté vált.

Az épület létrejöttében közreműködtek:
• Építtető: Budapest Főváros X. Kerületi Kőbányai Önkor-

mányzat
• Tervező: KAAVA – Káva Építő- Vállalkozó és Szolgáltató Kft. 

(Budapest)
• Tervező: Studio Stisze Bt. (Sülysáp)
• Lebonyolító: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Budapest)
• Generálkivitelező: Immo Szerviz Kft. (Budapest)
• Alvállalkozó: Épület-Forma Kft. (Budapest)
• Alvállalkozó: PALBAU Bt. (Budapest)
• Alvállalkozó: Euronorm Group Hungary Kft. (Bp.)
A részben sülysápi tervezéssel elkészült épület által elnyert 

díj kapcsán gratulálunk a tervezőcsapatnak! sulysapMA.hu

SzobafeStő, 
mázoló, tapétázó

Gipszkartonozás, külső-belső 
hőszigetelés, díszítő burkolás
Díszítőmunkák, szegők, rozetták, rejtett 
világítások, rejtett karnisok kialakítása.

Kerítés és korlát mázolása. 
Műgyantapadló készítés decorchips‑szórás  

lehetőségével. Parkettázás.

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

E-mail: l.laci@indamail.hu

Kedvező áron!

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

mosogatómosogatómosogatómosogatómosogatómosogatómosogatómosogatómosogató

CsőKamerázás

Dugulás
elhárítás

WC, padlóösszefolyó, mosdó, 

Hívjon Hívjon Hívjon Hívjon Hívjon Hívjon Hívjon Hívjon Hívjon 
és és és megyek! megyek! megyek! megyek! megyek! megyek! megyek! megyek! 

Budapesten,  
és Pest megyében. Tel.: 06-70/276-3350

www.dugulaselharito.info  



MEGSZÉPÜLT AZ EGÉSZSÉGKÖZPONT 
VÉDŐNŐI VÁRÓJA
Sülysáp Védőnői Szolgálatának mottója: „Legyen jó gyermeknek lenni Sülysápon!”, 
melyhez mostantól a megújult védőnői váró is nagyban hozzájárul.

A hogy a város lakosságának növekedése szüksé-
gessé tette, tavaly májustól már három és fél 
védőnői körzet működik Sülysápon. Sülysáp 

Védőnői Szolgálatának munkatársai számos területen 
működnek együtt a családokkal, mindennapos mun-
kájukkal, és különleges rendezvényekkel, előadások-
kal egyaránt segítik a szülőket, és felügyelik a helyi 
gyerekek fizikai és szellemi egészséges fejlődését. 

Néhány hónappal korábban a sülysápi védőnők egy 
kéréssel keresték meg a polgármestert: az Egészség-
központ várója ugyanis már régóta rászorult egy ki-
sebb renoválásra.

„A település védőnői azzal az ötlettel kerestek 
meg, hogy a váróhelyiséget egy anyuka segítségé-
vel, színes figurákkal díszítenék és kapnak-e erre 
engedélyt? Mit lehet erre válaszolni, mint azt, hogy 
örömmel támogatom a kezdeményezést?” – volt ol-
vasható Horinka László közösségi oldalán. – „A meg-
valósítást hálásan köszönöm Pethesné Móczár Tímeá- 
nak, aki sülysápi lakosként áldozta jónéhány délutánját 
arra, hogy a komor fehér falak helyett barátságosabb 
környezet várja a védőnőkhöz érkező kisgyermekeket 
és anyukákat. Egy mondat is felfestésre került, ami így 
hangzik: „Minden élet egy csoda; SZERESD!” – ez talán 
védőnőink jelmondata is lehetne, akik valóban minden 
megszületett élet felé ezzel a szemlélettel fordulnak és 
munkájukat hivatásuknak tekintik: előadásokat, prog-
ramokat szerveznek, de ha kell, akkor a váró festését 
álmodják meg, majd szervezik le. Nekik is köszönöm, 
hogy mindig van egy-egy jó ötletük, amit egy kis tá-
mogatással meg is valósítanak!”

A szavak helyett azonban inkább beszéljenek a ké-
pek!
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK
A kommunális hulladékszállítás az egész településen pénteki na-
pokon történik.

2023-ban nem kerülnek postázásra az érvényesítő matricák. A 
DTkH Nonprofit Kft. a közszolgáltatás igénybevételének jogosultsá-
gát személyes ellenőrzéssel és digitális rendszer segítségével valósítja 
majd meg. Ezzel összefüggésben továbbra is kiemelten fontos, hogy 
lakott ingatlan esetén a közszolgáltatás igénybevétele, illetve a díj fi-
zetése kötelező.

Csomagolási hulladékgyűjtés a következő időszakban: 2023. február 
3-án és 17-én, pénteki napokon lesz.

A csomagolási hulladékot a kék-sárga kukában kell kitenni, a több-
let 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 szem-
pontja is, ezért azt kéri a szolgáltató, hogy a dobozokat, palackokat, 
flakonokat minden esetben lapítva tegyük a kukába!

Fenyőgyűjtés: január 13. és 27.
Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés az évben első alkalommal 2023. 
április 7-én várható
Hamuhulladék nem helyezhető a hulladékgyűjtő edényekbe! Ameny-
nyiben a szolgáltató munkatársai hamu hulladékot találnak a hulla-
dékgyűjtő edényben, a hulladék nem kerül beürítésre!

Üveggyűjtőpont Sülysápon a Szent István tér 17/c alatt, a Fittwell 
Center udvarán található.

Ingatlanonként lehetőség van évente kétszer lomtalanítást (3 m3/al-
kalom mennyiségben) is igényelni az 06-53/500-152 telefonszámon.

Ügyfélszolgálat: Sülysáp Polgármesteri Hivatal, Szent István tér 1.  
páros héten keddenként 13 órától 17 óráig.
DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút utca 5. Hétfő: 08.00-20.00,  
Kedd, Szerda, Csüt..: 8.00-15.00, +36-53/500-152, +36-53/500-153

MÁJUS VÉGÉRE KÉSZÜL EL  
A VASÚT UTCAI GYALOGOSÁTKELŐ
A képviselő-testület az első, sikertelen pályáz-
tatás után újabb beszerzési eljárást folytatott le 
a gyalogátkelő kivitelezésére, melynek eredmé-
nyeképpen az átkelési pont ugyan pár hónappal 
később, azonban jóval olcsóbban kerül majd ki-
vitelezésre. 

A Vasút utcai óvoda környezetében tervezett 
gyalogosátkelési pont megvalósítására a még 
szeptemberben kiírt pályázat megjelölt határide-
jére mindössze egy ajánlat érkezett. A költségve-
tésben rendelkezésre álló forrás bruttó 12,5 millió 
forint volt, míg az egyetlen ajánlat bruttó 23,5 mil-
lió forintos vállalási árat tartalmazott. A polgár-
mester javaslatára a 
képviselő-testület a 
pályázat eredmény-
telennek nyilvánítá-
sa mellett döntött és 
új beszerzési eljárás 
lefolytatását rendel-
te el. 

A település de-
cember elején újabb 
eljárást folytatott le, 
melyben a teljesítést 
május 31-i dátumban 
határozták meg, így a 
megvalósítás jobban tervezhetővé vált. Kilenc kivi-
telező céget kértek fel ajánlattételre, melyből végül 
három ajánlat érkezett be. A legkedvezőbb ajánlat 
bruttó 19,2 millió forintos vállalási árat tartalma-
zott. A megismételt eljárással tehát néhány hónap-
pal később valósul meg ugyan az átkelési pont, de 
4,3 millióval olcsóbban.

FOLYTATÓDIK A KÖRFORGALOM KIÉPÍTÉSE
Mivel a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2023. január 
1-jével megszűnt, feladatait az Építési és Beruházási Miniszté- 
rium  veszi át, többek között a körforgalom építésének felügyelete 
is ide került. A téli időszakban csak az időjárástól független mun-
kálatokat tudják elvégezni, azonban tavasszal a többi kivitelezés 
is újraindul. 

Tavaly november 15-én került sor arra a műszaki értekezletre, 
melyben meghatározták, hogyan legyen járható az érintett útsza-
kasz a közelgő téli időszak miatt, hiszen a kivitelezési munkák egy 
időre leálltak.

A téli leállás előtt így még kiépítésre került az ideiglenes forgalom-
terelés, megtörtént a hírközlési hálózatok műszaki átadás-átvételi 
eljárása, valamint megkérték a használatba vételi engedélyt is. Meg-
épült a kiemelt szegély, a járda alapja, és a Kis köznél lévő áteresz is. 

Bár a munkák egy része időjárásfüggő, így a közutat érintő munka 
nem végezhető ebben az időszakban, azonban a járda és a vízelveze-
tés építése megkezdődhetett.

Az útpályát érintő munkálatok a tél elmúltával, nagyjából március 
második felétől végezhetők ismét, így a körpálya építése, valamint a 
szervizút elkészítése csak a tavasz folyamán halad tovább. A befeje-
zési határidő a kivitelezői szerződés szerint június 30. SH infó



SÜLYSÁPKERÜLÉS 4. – A FELSŐ-TÁPIÓ MENTÉN

S ülysápkerülő túránk 4. szakaszán elhagyjuk a Sápi-patak 
(az egykori Alsó-Tápió) környékét és utunkat a Felső-Tápió 
irányába folytatjuk.  Az előttünk lévő úton tanúi lehetünk 

a múlt és a jelen találkozásának, békés egymás mellett élésének. 
Jobbra magunk mögött hagyjuk az Aranyos dombot (1), majd 

továbbhaladva balra kissé távolabb egy különleges tornyot látunk 
a megművelt földek között, a Tápiósáp Navigációs Állomást (2). 
A fölötte elhaladó repülők – érkezzenek a világ bármely tájáról – 
így jelentkeznek be az irányítóközpontnak: „Tápiósáp navigation 
station.”

 Nagyváthy Sándor, (az egykori MALÉV fedélzeti mérnök) tájé-
koztatása szerint a repülőknek az útvonalrepülés során érinteni 
kell a terep egy meghatározott pontját, amelyet a térképek pon-
tosan megadnak. Ezeket a pontokat hívják navigációs pontnak, 
melyek gyakran kapcsolatosak közeli földrajzi nevekkel, így a TPS 
nevű VOR-adó Tápiósápnál van. Ez a navigációs állomás egy kö-
telező jelentőpont a pilótáknak. 

Tovább haladva egy füves repülőgép-kifutópálya, a Sülysáp 
Repülőtér (3) tűnik fel. Innen kisebb sportrepülők szoktak a ma-
gasba emelkedni és itt már meg is érkeztünk Jakabszállás-tanya 
(4) határába. Régen a szállás végű helységnévvel főképpen a ki-
sebb, önálló községi rangra nem emelkedett külterületi lakóhe-
lyet jelölték. Valószínű, hogy Jakab szállása lehetett egykor, mint a 
nem messzire lévő Sándorszállás-tanyán (5) is Sándor nevű em-
ber szállhatott meg. Az 1904-es Hivatalos Közlöny alapján ettől 
fogva vannak nyilvántartva és a Helységnévtárba felvéve, mint 
Tápiósáphoz tartozó lakott helyek. A XIX. század végén a jakab-
szállási kis malom (6) őrölte a környék lakosainak gabonáját. A 
területen Kulcsár Valéria régész végzett ásatást 2006-ban. Do-
kumentációja őskori Jakabszállás nyomait valószínűsítik. 

Az 1920-as népszámláláskor Jakabszálláson 133 fő, Sándorszál-
láson 122 fő, az 1960-as szerint Jakabszálláson 109 fő, Sándorszál-
láson 87 fő lakott. Napjainkban laza szerkezetű, hosszan elnyúló 
külterületi településrészek a Felső-Tápió (7) mellett. E patak jelöli 
Tápiósáp északi határát ezen a szakaszon. 

A sándor- és jakabszállási tanyák tankötelesei számára is jogos 
igényként merült fel egy tanyasi iskola létesítésére. 1928-ban 28 
000 pengő államsegélyt kapott a falu ennek az iskolának, vala-
mint a falusi iskola harmadik tantermének felépítéséhez. A mun-
kálatokkal az iskolaszék Zima István helyi vállalkozót bízta meg. 
35 743,04 pengő lett a végleges költség. Az átadáskor az egész 
falu, de különösen a tanyák lakossága ünnepelt, hiszen a sok-sok 
kisgyereknek nem kellett már nap mint nap megtennie a 4-5 ki-
lométeres utat (Nagyszállásról, Kistelegről, Kukli-hegyről, és az 
őrházakból sem) a falusi iskoláig. Az iskolaszék úgy döntött, hogy 

az új épületet Szent István királyról nevezik el. Megszentelésekor 
a szabadtéri szentmisén a környék apraja-nagyja részt vett. A falu 
belterületéről a gyerekek a magyar zászlóval vonultak ki, s osz-
toztak tanyasi társaik örömében. 

 1926-ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter „Strifl er Jó-
zsef okleveles tanítót a tápiósápi-sándorszállás-jakabszállási róm. 
kath. elemi iskolához rendes tanítóvá” nevezte ki, így az 1927-
28-as tanévben már 92 diák folytathatta tanulmányait (egyet-
len tanteremben!), de lakhelyéhez közelebb, közülük 39 az első 
osztályos. 1932-től Fekete Ilonát alkalmazták, aki 1967-ig, haláláig 
végezte itt a munkát.

1970-ben a Pest Megyei Hírlap Televízió a sándorszállási isko-
lásoknak címmel tudósított arról, hogy „a Sáphoz tartozó Sán-
dorszállás kisdiákjai kaptak televíziót. A kis iskolában mindössze 
13 gyerek tanul… Sokat fog jelenteni a tv ebben a tanyai iskolá-
ban, ahol egyelőre még villany sincs, de már arra sem kell sokáig 
várni — a pénz a tanács rendelkezésére áll.” Ekkor már Kalószkai 
Ferencné tanította a gyerekeket az iskola bezárásáig, 1973-ig. Ek-
kortól a gyerekeknek ismét a falusi iskolába kellett járniuk. 

A Felső- és Alsó-Tápió, a Sápi-patak évezredek óta uralják a táj 
képét. A víz, az erdők és a megművelt földek jelentették az itt élők 
megélhetését az őskortól. A patakok vízmennyisége változott, hol 
kevesebb, hol több víz folyt bennük. Bár a Tápiót szabályozták, így 
a környező területeket már nem önti el és vize többnyire a med-
rében csörgedezik, de az évszázadok alatt lerakott öntéstalajt a 
helyiek a javukra fordították. Itt termelték meg a zöldségféléket. 

A kender őseink vászonneműjének legfontosabb alapanya-
gául szolgált. E növény termesztésére is legalkalmasabb a folyami 
öntéstalaj, ezért közvetlenül a Felső-Tápió mentén sorakoztak a 
kenderföldek is. Minden család annyi kendert vetett el, amennyit 
egy év alatt fel tudott dolgozni. Az alapos trágyázás, mélyszántás 
és a vetés a férfi ak feladata volt. A hamvasból csak kézzel kiszór-
ták a vetőmagot a földre, majd a vetőhamvast a magasba dobták, 
hogy olyan magasra nőjön a kender. További munkát az aratásig 
nem is igényelt, mert a dús lombozat elnyomta a gyomokat. 

Augusztusban takarították be a kendert, kaszával levágták 
vagy tövestől kihúzták a földből. Kévékbe kötve néhány nap szá-
rítás után a patak melletti árokban annyi ideig áztatták, míg meg-
felelően megpuhult. A kenderáztató gödrökből kiszedett kévéket 
száradás után hazavitték. A további megmunkálás a nők feladata 
volt. A törés, tilolás, gerebenezés után az előkészített szöszt félre 
tették és csak az őszi munkák befejezése után kezdték a feldolgo-
zását: a fonallá fonást, mosását a Tápióban és a szövést.

Évszázadokig csak a háziiparban foglalkoztak a kender ter-
mesztésével, feldolgozásával. Finomabb rostjából vásznat, a dur-
vábból zsineget, kötelet, zsákot, ponyvát készítettek. Napjainkban 
már nagyüzemileg termesztik a kendert és a textil-, papír- és épí-
tőipar is felhasználja. 

A Felső-Tápió mentén folytatjuk túránkat.
Zemen Pálné

Irodalom: A Szent István Általános Iskola története, szerkesztett 
Borbás Ágota és Zemen Pálné
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1928-ban a sándorszállási iskola átadásakor készült a fénykép



 A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT ÜNNEPELTÜK 
 A HIMNUSZ SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJÁN
A Magyar Kultúra Napját mi január 20-
án, pénteken ünnepeltük meg. Katus Nor-
bert alpolgármester úr köszöntője előtt a 
Tápiósülyi Gaudete Kórus három tagjával 
együtt, közösen énekeltük el a Himnuszt, 
majd a köszöntő után a kórus a Petőfi  év 
alkalmából a Nemzeti dalt adta elő. Al-
polgármester úr beszédében a Himnusz 
sorait, költőjét, valamint magyar nemze-
ti kultúránk megtartó erejét is méltatta, 
egyben kiemelte a helyi közművelődés 
támogatását is: „Mi itt Sülysápon ezért 
támogatjuk nemzeti kultúránk ápolását, 
legyen szó helyi értékeink megőrzéséről, 
történelmünk megismeréséről, hagyomá-
nyaink ápolásáról vagy rendezvényeken 
keresztül a lehető legszélesebb kör szá-
mára elérhetővé tételéről. Mi nem „köte-
lező feladatként” vagy „mostohagyerek-
ként” igyekszünk kezelni a helyi kultúra 
és közművelődés ügyét. Ezért hiszek én 
is Kölcsey kétszáz évvel ezelőtt lejegyzett 
szavainak, és néhány perccel ezelőtt itt, 

közösen elénekelt, a Himnuszba fogalma-
zott nemzeti ima erejében.”

Ünnepi programunk második részében 
a Kóka Néptáncegyüttes Ifjúsági Csoport-
ja mutatkozott be, egy rendkívül szép, tar-
talmas előadással. Az együttesben táncoló 
Mázás Jázmin és Czira Sára egyben kiváló 
népdalénekesek is. Szívós István művészeti 
vezető citerakíséretével rendkívül szépen 
énekeltek most is.

Nekik, az egész együttesnek, a művésze-
ti vezetőnek és a Tápiósülyi Gaudete Kórus 
tagjainak is köszönjük a közreműködést! 
Köszönjük a Városi Konyha vezetőjének és 
munkatársainak, hogy illő módon tudtuk a 
fellépőket megvendégelni az előadás után!

Tarnavölgyi László, művelődésszervező

KÖZÖSSÉGKULTÚRA
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Hirdetés

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

Eladó 
ingatlanokat 

kErEsünk
meglévő készpénzes ügyfeleink részére 

a Dél-Pest megyei és Budapesten,  
a Dél-pesti régióban

Ha számít az ár,  
az ingatlanpiaci vár!

JU
TA L É K T Ó

L1%

Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.  • Tel.: 06-70-935-5181

Amennyiben 
gondolkozik lakása, 
háza, telke eladásán,  

forDULJon 
BIzALommAL 

Az
IngATLAnPIAcI 

KözveTíTő  
IroDához!

KÖNYVTÁR 
NYITVATARTÁSA
A Wass Albert Művelődési Központ és 
Könyvtár visszatért a korábban meg-
szokott, az ingázókhoz is alkalmaz-
kodó nyitvatartásához.
Hétfő: 12–19 óra
Kedd: 8–17 óra
Szerda: szünnap
Csütörtök: 8–17 óra
Péntek: 10–18 óra
Szombat: 9–12 óra
Vasárnap: Zárva WAMKK
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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
SÜLYSÁPI IPARI PARKBAN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 

AUTÓSZERELŐ MŰHELYÉBE 
A GÁLFI TEAM 

MUNKATÁRSAKAT KERES!

Téged keresünk, ha
• jó autószerelőnek VAGY
• jó autóvillamossági szerelőnek VAGY
• jó karosszérialakatosnak tartod magad 

ÉS szereted a kihívásokat
jó karosszérialakatosnak tartod magad 
ÉS szereted a kihívásokat
jó karosszérialakatosnak tartod magad 

• szeretnél egy jó csapatban dolgozni!

JELENTKEZZ HOZZÁNK!
• versenyképes fizetés
• többletmunka lehetősége kiemelt bérért
• munkaruha
• bejelentett, határozatlan idejű 

munkaviszony

Elvárás: szakirányú végzettség

Előny, de nem feltétel: hasonló munkakörben szerzett tapasztalatElőny, de nem feltétel: hasonló munkakörben szerzett tapasztalatElőny

Ha érdekel, önéletrajzod küldd el 
az allas@gessz.hu címre,

 vagy hívd a 06-70/466-5737 telefonszámot!

Budapesten 20 éve jól működő autószerelő műhely 
hamarosan Sülysápra költözik. Új építésű, tavasszal 
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nyíló műhelyünkbe
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Sér
nyíló műhelyünkbe
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E keresünk munkatársakat 
KiEmELT BérEZéSSEL!

keresünk munkatársakat keresünk munkatársakat keresünk munkatársakat 

PÁLYAKEZDŐKET 
IS VÁRUNK!

ingatlanértékesítő

+36 20 383 0016

https://dh.hu/ingatlankozvetito/lenard-laszlo

lenard.laszlo@dh.hu


