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HASZNOS HÍVÓSZÁMOK
• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 06-29/435-001
• Orvosi ügyelet: 06-29/440-074 (munkanapokon 18.00–8.00, 

valamint hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)
• 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

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS 
HELYI ELISMERÉSEK ÁTADÁSA
B eszédemben az 1848–49-es és az 

‚56-os forradalom és szabadság-
harc párhuzamairól beszéltem, de 

kiemeltem azt is, hogy magyarságunk 
léte a csodának, a Mindenható megtartó 
erejének köszönhető.

„Kedves Barátaim, aligha tagadhatjuk, 
hogy ha a történelmünkre tekintünk, és 
elég csak a legutóbbi száz esztendőre 
gondolnunk, hogy belássuk, a magyar-
ságunk a létét csodának köszönheti. A 
csoda tartott bennünket életben a leg-
válságosabb pillanatokban, ez tette le-
hetővé, hogy túléljük a két világháborút, 
nemzetünk feldarabolását, és túléljük a 
két embertelen diktatúrát is, a nácizmust 
és fasizmust éppúgy, mint a kommuniz-
must.” Beszédem záró gondolatában őse-
ink szabadságszeretetére emlékeztettem: 
a 4̓8-as és az ʼ56-os szabadságharcunk 
közötti sok párhuzam, hasonlóság és 
egyezés nem a véletlen műve: azt mutatja 
meg, ami nem függ a kortól és az időtől, az 
olvasható ki belőle, ami nem változik, ami 
örök: a 48/49-es és ʼ56-os magyar hősök, 
elődeink önfeláldozása és szabadságsze-
retete. Hajtsunk hát térdet előttük, hogy 
tekintetünkkel felnézzünk rájuk!”

A megemlékezést és az ünnepi mű-
sort az ʼ56-os emlékműnél, a Fáklyánál 
tartottuk, ezt követően a művelődési ház 
dísztermében hallgathattuk meg az Ani-
ma Musicae Kamarazenekar koncertjét, 
majd átadtuk a helyi elismeréseket.

Sülysápért Emlékérem elismerést kap-
tak:

• az Anima Musicae Kamarazenekar, 
magasszintű komolyzenei előadóművé-
szeti tevékenységéért és a komolyzene 

népszerűsítéséért végzett fáradhatatlan 
munkájáért, valamint a helyi közösség 
többéves rendszeres kulturális szolgála-
táért,

• Fodor Antal, a Sülysápi Amatőrcsilla-
gász Egyesület elnökeként végzett több 
évtizedes fáradhatatlan és elkötelezett 
ismeretterjesztő tevékenységéért, vala-
mint a sülysápi csillagvizsgáló megvalósí-
tásában szerzett elévülhetetlen érdemei-
ért, valamint

• Szabó László, a tápiósülyi római kato-
likus egyházközségben végzett, de annak 
keretein túlmutató, sok évtizedes, több 
generációra kiható áldozatos és fáradha-
tatlan közösségszervező-közösségépítő 
munkájáért.

Sülysápért díszoklevél kitüntetésben 
Mázás Jázmin részesült, aki fiatal népda-
lénekesként kiemelkedő előadóművésze-
ti tevékenységet végez, valamint a Tápió 
Énekegyüttes tagjaként több nemzetközi 
versenyen is kimagasló eredményt ért el.
Mindannyiuknak szívből gratulálok!

Horinka László polgármester
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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  

villanyszerelési  
munkák

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

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
OKTÓBERI DÖNTÉSEIRŐL
Október 27-én este megtartottuk az októberi képviselő-testületi 
ülést, amelyen több beszámoló elfogadására is sor került.

1. A képviselők elfogadták
• az előző ülés óta történt fontosabb ese-

ményekről szóló tájékoztatást,
• a III. negyedévben átruházott hatáskör-

ben hozott döntésekről szóló beszámo-
lót,

• az oktatási-nevelési intézményekben 
folyó egészségügyi ellátásról szóló tá-
jékoztatást,

• a Sülysápi Csicsergő Óvoda beszámoló-
ját az elmúlt nevelési évről.

2. Döntés született 115 m3 szociális célú 
tűzifa pályázati úton történő tulajdon-
ba vételéről is.

3. Az önkormányzat döntött az előttünk 
álló időszakban alkalmazandó ener-
giatakarékossági intézkedésekről. 
Ennek keretében:

• fűtési korlátozásokról,
• áramfelhasználás csökkentéséről,
• üzemanyagfogyasztás csökkentéséről 

született döntés.
Emiatt a következő, fűtéssel kapcsolatos 

intézkedések születtek:
– gyermek- és idősellátást biztosító épü-

letekben: max. 23 °C;
– egyéb állandó munkavégzésre szolgáló 

épületekben: max. 21 °C;
– időszakosan használt épületekben (fa-

lumúzeum, sportcsarnok, művelődési 
ház): 15 °C;

– használaton kívüli épületekben: max. 
5 °C.

Az áramfelhasználás csökkentése érde-
kében:

– az intézményekben kiemelt fi gyelmet 
kell fordítani a felesleges áramfelhasz-
nálás elkerülésére,

– karácsonyi díszvilágítás ebben az év-
ben nem kerül felszerelésre, beüze-
melésre, kivéve a Szent István téren 
felállított karácsonyfa világítását,

– a közvilágítás korlátozását a közbiz-
tonság fenntartása érdekében egyelő-
re nem tervezzük.

Az üzemanyag-felhasználás csökkenté-
se érdekében:

Az önkormányzati gépjárművek 
üzemanyag-felhasználását átlagosan 
legalább 20%-kal csökkenteni kell.
A gáz- és áramfelhasználás együttes 
csökkentése érdekében egyes intézmé-
nyek működése is átalakul.

A bölcsődében és az óvodában – a téli 
szünetet követően – január első hetében 
csak ügyelet lesz, az azt igénybe vevő 
gyermekek összevont csoportokban ke-
rülnek elhelyezésre.

A polgármesteri hivatal 2022. novem-
ber 14-től 2023. március 31-ig pénteken-
ként home offi ce-ban működik, illetve a 
téli igazgatási szünet – a kormányzati 

szerveknél elrendelt módon – 2022. de-
cember 22-től 2023. január 8-ig fog tar-
tani.

A művelődési központban tömbösí-
teni kell a programokat, a vasárnapi és 
hétfői napokon lehetőleg zárva kell tar-
tani az intézményt.
4. Döntés született arról is, hogy a he-

lyi adók nem emelkednek 2023-ban, 
ugyanakkor az önkormányzati tulaj-
donú épületek egyes helyiségeinek és 
a bérlakások bérleti díja emelkedik.

5. A képviselők döntöttek arról is, hogy 
az ügyeleti ellátást továbbra is a Tá-
pió-vidék településeivel közösen kí-
vánják megoldani és közösen pályáz-
tatják a feladat ellátását a 2023-as évre 
vonatkozóan.

6. Az előzőek mellett döntés született 
arról is, hogy az állami tulajdonban 
lévő Kossuth Lajos utca és Golyófogó 
utca önkormányzati tulajdonba vételét 
kezdeményezzük. 

Horinka László polgármester
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2023-BAN ÉPÜL MEG A VASÚT UTCAI GYALOGOSÁTKELÉSI PONT
Eredménytelenül zárult a Vasút utcai gyalogosátkelési 
pont építésére kiírt pályázat. A Vasút utcai óvoda környe-
zetében (Vasút utca 80. előtt) tervezett gyalogosátkelési 
pont megvalósítására kiírt pályázatra a megjelölt hatá-
ridőre mindössze egy ajánlat érkezett. A költségvetésben 
rendelkezésre álló forrás nettó 10 millió Ft volt, míg az 
egyetlen ajánlat nettó 18,5 millió Ft-os vállalási árat tar-
talmazott. Nem születhetett így más megoldás, mint a 
pályázat eredménytelennek nyilvánítása és új beszerzési 
eljárás lefolytatása, valamint a rendelkezésre álló forrás 
megemelése. A kivitelezésre az önkormányzat még szep-
temberben 9 céget hívott meg.        Sülysáp Város Önkormányzata

ÁTADÁSRA KERÜLT A KASTÉLYKERTI JÁTSZÓTÉR
Az Összefogás Sülysápért Egyesület és Sülysáp Város Önkor-
mányzata együttműködésének és pályázatának köszönhetően 
egy korszerű, biztonságos játszótér kialakítására kerülhetett 
sor a szőlősnyaralói városrészen, a Kastélykertben.

Október 20-án végre birtokba vehették a legkisebbek az új 
játszóteret, melyet a Összefogás Sülysápért Civil Egyesület és 
Sülysáp Város Önkormányzata közös erővel újított fel. 15 millió 
forint támogatást a LEADER Hajt a csapat biztosított, az önkor-
mányzat pedig további 6,5 millió forinttal járult hozzá a fejlesz-
téshez. 

A vadonatúj eszközökkel és öntött gumi burkolattal megé-
pített játszótéren a régi faeszközöket leselejtezték, helyükre új 
játszótéri eszközök kerültek, mint pl. mérleghinta, kötélpiramis, 
homokozó, fészekhinta és játszóvár. Az új eszközök a kor szab-
ványainak megfelelően korszerű strapabíró anyagból készültek 
és ütéscsillapítóval rendelkeznek. Emellett új padok, szemetes, 
valamint ivókút teszi komfortosabbá a parkot és hamarosan ka-
merákat is felszerelnek.

– A rövid átadó ünnepségen részt vett Czerván György or-
szággyűlési képviselő is, aki méltatta az egyesület és a város 
együttműködését, hiszen ez már nem az első ilyen közös, si-
keres projekt az elmúlt időszakból – írta beszámolójában Katus 
Norbert alpolgármester a közösségi oldalán. – Horinka László 

polgármester emlékeztetett, hogy 2006-os, első vállalásai kö-
zött szerepelt a játszótereink fejlesztése. Az azóta megépült 
négy játszóteret folyamatosan fejlesztjük, ennek legújabb eleme 
a most átadott modern, de a környezetbe illeszkedő, hangu-
latos játszótér. A magam részéről örülök, hogy az Összefogás 
Sülysápért Egyesület elnökeként, Sülysáp alpolgármestereként 
szolgálhatom, előmozdíthatom az ilyen közösségi fejlesztéseket. 
Jó volt látni, hogy a gyerekek milyen örömmel vették birtokba az 
eszközöket – zárta sorait.

Czerván György országgyűlési képviselő beszédében további 
fejlesztésekről is szót ejtett. – Hamarosan lesz egy gyönyörű 
városközpontja Sülysápnak, melynek kialakítására 300 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást nyert a település. A 
Szent István utca megújítása is a közeljövőben fog megvalósul-
ni. Szintén Uniós forrásból 10 darab buszmegálló fog elkészülni, 
ennek kivitelezése már megkezdődött. A Családsegítő Szolgálat 
a polgármesteri hivatalhoz fog kerülni, erre 400 millió forint 
támogatás érkezik, belterületi utca építésére, felújítására 150 
millió forintot, és az intézmények – az általános iskola és az idő-
sek otthona – energetikai korszerűsítésére további 127 millió Ft 
vissza nem térítendő támogatást fog kapni a város – mondta el 
beszédében az országgyűlési képviselő. SH infó
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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:  

Sülysáp, nagykáta, 
Szentmártonkáta, tápiószecső, 

Sülysáp, Mende, Gyömrő 
irányából megoldott. 

Érd.: 06-70-419-0680

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!

MEGVÁLTOZOTT A HELYI AUTÓBUSZJÁRAT 
MENETRENDJE ÉS ÚTVONALA
2022. október 24-től három fontos változás 
lépett érvénybe a helyi autóbuszjárattal kap-
csolatban:
• A körforgalom építése miatt egyirányúsí-

tásra került a Szent István út egy szakasza, 
ezért a helyi járat a „szőlősi kör” teljesítése 
során visszafelé a Magdolna utcáról nem 
kanyarodik le a Balassi utca felé a Magdol-

na utca–Balassi utca–Mátyás király utca 
kereszteződésnél, hanem a Magdolna utca 
– Vasút utca útvonalon tér vissza a (sülyi) 
vasútállomásra. A módosított útvonalon a 
meglévő buszmegállókat fogja használni a 
járat, azaz a Magdolna utca 30. után a Vas-
út utca 138-nál és a Vasút utca 76-nál lesz 
lehetőség a le- és felszállásra.

• Hétköznapokon a „sápi kör” egy további já-
rattal gazdagodik. A délelőtti időszakban 
eddig 7:40-kor, 9:50-kor és 11:50-kor indult 
járat. Október 24-től a felsoroltak mellett 
10:50-kor is lesz egy járat Sáp irányába. A 
járatra elsősorban az orvosi rendelésre/
rendelésről utazók miatt van szükség.

• A „szőlősi kör” 13:10-kor induló járata tör-
lésre kerül, azaz október 24-e hétfőtől nem 
közlekedik, mivel üresen jártak a buszok 
minden nap. www.sulysap.hu

ŐRTŰZ LOBBANT SÜLYSÁPON IS 
A SZÉKELY AUTONÓMIÁÉRT
„A madárnak szárnya van és szabadsága, az 
embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok 
kötelessége.” /Tamási Áron/

– Minden év október havának utolsó va-
sárnapján – ami egyben a Székelyföld au-
tonómiájának napja is – őrtüzek lobbannak 
Székelyföld településein ezzel is megmutatva 
a világnak a székelyek összetartásának ere-
jét. Magyarországon és Felvidéken is több 
település csatlakozik ilyenkor az őrtüzek-
hez, kifejezve ezzel szolidaritásukat a székely 
autonómia ügye iránt. A felhívás szerint 
imádsággal és őrtűz gyújtásával lehet csatla-
kozni a mozgalomhoz. Aki tehát nem tudott 
ma ott lenni a sülyi temetődombon, az otthon 
is csatlakozhat egy imával!

„Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!” – 
írta közösségi oldalán Horinka László polgár-
mester október 30-án, vasárnap.

VÁLTOZÁS A KÖZPONTI ORVOSI 
ÜGYELET ELÉRHETŐSÉGÉBEN
Megváltozott a központi orvosi ügyelet telefonszáma. 
Az új szám a város honlapján és a CityApp Sülysáp alkal-
mazásban is módosításra került.

Az új szám: +36-30-113-6733
(A sülysápi ügyelet által ellátott települések: Sülysáp, Kóka, 
Tóalmás, Úri, Tápiószecső, Szentmártonkáta, Tápióság)
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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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LEHET JELENTKEZNI AZ ARANY JÁNOS 
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMBA
Az Oktatási Hivatal felhívást tett közzé 8. évfolyamos tanu-
lóknak az Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvételre. A program keretében lehetőség nyílik arra, 
hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan kö-
zépiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, amelyek célul 
tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra 
való eredményes felkészítést. A pályázat beadási határideje: 
2022. december 9. További és részletes információk találha-
tók, valamint a jelentkezési lap letölthető a www.oktatas.hu 
oldalról.

MOZOGJ EGYÜTT 
A TTA-MIKULÁSSAL DEC. 11-ÉN!
A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány ismét mozgásra 
hívja Sülysáp lakóit, kicsiket és nagyokat, gyermekeket és 
felnőttek egy évadzáró, és egyben ünnepváró futásra. A 
12. TTA Mikulás-futáson idén is több gyermek- és felnőtt-
kategóriában mérhetik össze tudásukat, győzhetik le ön-
magukat és a TTA Sportos Mikulását a sportkedvelők. A 
verseny helyszíne, a rajt-cél zóna és az útvonalak az előző 
évek bevált hagyományai alapján kerülnek kialakítása. 

A versenyre kedvezményes online előnevezési lehetősé-
get biztosítunk december 5-ig. Sülysápi lakosokat további 
kedvezménnyel várjuk a rendezvényre! Készülj és fussunk 
együtt a 12. TTA Mikulás-futáson!
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NAGY SIKERREL ZAJLOTT 
AZ I. OVIOLIMPIA
Október 11-én délelőtt a Malom utcai sportpályát ovisok lepték 
el: az I. Oviolimpia zajlott, melyen közel 80 kisgyerek vett részt. 

Amintegy 80 óvodás játékos 
sportversenyeken bizonyíthatta 
ügyességét a sportpályán Süly-

sáp első oviolimpiáján. A gyerekek csa-
patokba rendeződve türelmesen várták 
az instrukciókat, hogy utána pályára 
lépve a lehető legjobb eredményt ér-
jék el. Bár a feladatok kissé eltértek az 
eredeti olimpiai versenyszámoktól, ez 
mit sem vont le az ovisok emberfeletti 
teljesítményéből. A lelkesedés gyorsan 
a tetőfokára hágott, de csapatszellem-
ből és becsületességből sem volt hiány, 

így a szervezőknek már csak az a feladat 
maradt, hogy a jóhangulatú versenyeket 
levezényeljék.  

Az esemény végén minden gyermek 
oklevelet és érmet kapott. A díjátadóra 
Horinka László polgármester is meghí-
vást kapott, így ő adta át az oklevelet, 
melyen a szervezők mind a részvételhez, 
mind a sportszerű magatartáshoz gratu-
láltak a gyerekeknek. Az esemény sike-
rét nézve bíznak benne, hogy Sülysápon 
nem csak négyévente rendeznek majd  
olimpiát. 

A MOZGÁS FONTOSSÁGA 
ÓVODÁS KORBAN
A gyerekek mozgásfejlődésének 
rendkívül nagy jelentősége van már 
a születéstől kezdve. A mozgás fejlő-
dése mindig együtt jár az idegrend-
szer fejlődésével is, az idegpályákon 
a mozgásformák tökéletesedésével 
egyre gyorsabb és könnyebb lesz 
az információáramlás, ezáltal az 
értelmi képességek fejlődésére is 
nagyon nagy hatással van. Óvodás-
korban rendkívül nagy jelentősége 
van annak, hogy elegendő időt, te-
ret, és változatos mozgásformákat 
biztosítsunk a gyerekeknek, mert 
ezáltal: fejlődik a fizikai erőnlétük, 
tapasztalatokat szereznek a kör-
nyezetükről, fejlődik a térérzékelé-
sük, tájékozódásuk, időben is javul 
a tájékozódásuk, matematikai ta-
pasztalatokat is szereznek.

VALÓBAN „TÖK JÓ” DÉLUTÁNT 
TÖLTHETTÜNK EGYÜTT! 
Nagyon szépen összejöttünk és igen 
csak sokan voltunk a családi délutánon 
a Kapás udvarban! Gyerekek és szüle-
ik nagyon szép töklámpásokat faragtak, 
mindeközben a Városért Asszonykör jó-
voltából mogyorókrémes kenyér, sült tök, 
meleg tea és a felnőttek számára forralt 
bor szolgált frissítés képpen. A kemen-
cében mindeközben sültek a kovászos 

kenyerek, amit köszönünk Szücsi Balázs-
nak, hogy nagy gondoskodással készített 
nekünk, így mindenki meg is kóstolha-
tott egy kemencés zsíros kenyeret! Aki 
kilátogatott erre a délutánra mindenki jól 
érezhette magát, köszönjük a kicsiknek 
és nagyoknak, hogy velünk tartottak, ta-
lálkozzunk a többi rendezvényen is!

Puskás Réka WAMKK mb. intézményvezető
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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
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Bontás nélküli
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SZÍNVONALAS SZAKMAI ELŐADÁSOKAT 
SZERVEZ SÜLYSÁP VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA
A védőnők hazánkban több mint 100 éve segítik a szülőket, kisgyermekeket a mindennapokban. 
Sülysáp Védőnői Szolgálatának munkatársai számos területen működnek együtt a 
családokkal, legutóbb például egy színvonalas szakmai előadást szerveztek a gyermeknevelés 
témája iránt érdeklődőknek, ami a visszajelzések alapján igen sikeresnek bizonyult.

A hogy a város lakosságának növe-
kedése szükségessé tette, idén 
májustól már három és fél körzet 

működik Sülysápon, ezt jelenleg három 
munkatárs látja el, míg az egyik kolléga-
nő gyesen van. A három kolléganő egy 
csapatban, együttműködve dolgozik, se-
gítik, kiegészítik, támogatják egymást a 
munkában, az általuk megálmodott ren-
dezvények megvalósításában.

Mottójuk: Legyen jó gyermeknek len-
ni Sülysápon! Kovácsné Girán Eleonóra 
közel hat éve dolgozik védőnőként Süly-
sápon. Számos feladatkör tartozik hoz-
zájuk. 

– A védőnő legfontosabb feladata a 
prevenció, vagyis a betegségek megelő-
zése, rizikótényezők feltárása. A váran-
dós kismamák mellett a gyermekek gon-
dozása is hozzánk tartozik, 0-16 éves kor 
között foglalkozunk velük. A családgon-
dozás a nővédelem, egyéb szűrővizsgála-
tok végzése, szervezése is feladatunkhoz 
tartozik. Látogatjuk a családokat és ta-
nácsadást tartunk. 

Rendelet rögzíti, hogy a gyermekeknél 
mely életkorokban milyen vizsgálatokat 
kell elvégezni: a védőnők a csecsemők-
nél 1-2-3-6-9 és 12-18 hónaposan, majd 
6 éves korig évente végzik a szűréseket. 
Ezek a kornak megfelelően mindig mást 
foglalnak magukba, de alapvetően a tes-
ti- és a pszichomotoros fejlődést követik 
nyomon, természetesen az egyéni fejlő-
dési sajátosságokat is fi gyelembe véve. 

A védőnők feladatai közé tartozik a 
védőoltások szervezése, nyilvántar-
tása, illetve a szülők tájékoztatása 
az érintett kérdésekben. A család-
látogatás és a családgondozás kere-
tein belül a nevelés témakörében is 
sok kérdés szokott felmerülni, a vé-
dőnők ebben is próbálnak a szülők 
segítségére lenni.

– Régen több generáció élt együtt, 
így az idősek sokkal többet tudtak 
segíteni a gyereknevelés terén a fi -
atal szülőknek. Ma már sokkal több 
család él külön illetve a világ is sok min-
denben változott. A legújabb kutatások is 
sok újdonságot tárnak elénk, például azt, 
hogy az intelligencia mellett az érzelmi 
intelligencia is legalább annyira fontos. 
Nagyon kevés nevelési útmutató létezik 
ezek fejlesztéséhez, ezért szervezünk a 
legutóbbihoz hasonló előadásokat. Ezek 
segítségével is új információkhoz szeret-
nénk juttatni a szülőket. Természetesen 
hozzá kell tenni, hogy nem tudnánk eze-
ket sikeresen megszervezni az önkor-
mányzat támogatása nélkül.  

A Védőnői Szolgálat első saját nagy-
szabású rendezvénye az idén nyáron le-
zajlott családi nap volt, mely az Egész-
ség Központban kapott helyet. Bár első 
alkalom volt, de így is szép számmal lá-
togattak el az érdeklődők az eseményre. 
Tanulhattak elsősegélynyújtást, de volt 
szoptatási tanácsadás, babatorna, a csa-
ládoknak pedig ügyességi vetélkedő is. 

Legutóbb, október 19-én dr. Kádár 
Annamária népszerű pszichológus, író, 
megbecsült szakember látogatott el a 
városba a sülysápi védőnők meghívására 
A sikeres gyermeknevelés kulcsa című 
előadásával. Életszerű, gyakorlatias pél-
dáit saját életéből, tapasztalataiból vette. 
Nevelési kérdésekben is számos hasznos 
tanáccsal érkezett, így az összes részt-
vevő élvezettel hallgatta az előadást. 

A helyi Védőnői Szolgálat munka-
társai fontosnak tartják, hogy elismert 
szakemberek is segítsék a szülőket, 
érintett szakembereket, így korábban is 
szerveztek már hasonló előadást: akkor 
dr. Donauer Nándor neuropszichológus 
a mozgás fontosságáról, illetve az ideg-
rendszer érésében, a tanulási képessé-
gek fejlődésében betöltött szerepéről 
beszélt. A tervek szerint a jövőben is vár-
hatók hasonló színvonalú rendezvények 
és előadások. 



ÁTADTÁK A KÖZÖSSÉGI CSILLAGÁSZATI TÁVCSÖVET
Október 13-án átadták a Tápiómenti Bemuta-
tó Csillagvizsgáló tetején álló, újonnan felsze-
relt közösségi csillagászati távcsövet. A félmé-
teres tükrű távcső eredetileg 1966-ban készült, 
és a Piszkés-tetői Obszervatóriumban műkö-
dött 2017-ig. Felújítása után robotizált vezér-
léssel csillagászati felvételek készítésére hasz-
nálják majd. A távcső a Magyar Asztrofotósok 
Egyesülete és a Sülysápi Amatőrcsillagász Köz-
hasznú Egyesület együttműködésében újult meg. 
A Magyar Asztrofotósok Egyesületének honlapja 
szerint augusztus 26-án készültek el az új távcső 
első – nem teszt – felvételei az égbolt jelensé-
geiről. A célpontokat az északi féltekéről válasz-
tották ki: az Észak-Amerika-ködben a Cygnus-fal 
és az NGC 206 csillagcsoportosulás az Andromé-
da-galaxisban.          MTI/Komka Péter, Travelo.hu
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Október végén az Almáskerti játszótérre vártak 
minden kicsit és nagyot, akik nem riadtak vissza 
egy kis közösségi munkától. A fő feladat most a 
sövényültetés és a játszótér nagytakarítása volt. 

K erti szerszámokat – gereblyét, kapát lapátot, na meg munkakedvet kel-
lett magával hoznia annak, aki szeretett volna részt venni az Almásker-
ti játszótér közösségi megszépítésében. Összesen a nap végére több 

mint 150 tuját és facsemetét ültetett el a lelkes csapat. A munkától a legkiseb-
bek sem riadtak vissza, bátran kaptak ásót a kezükbe és dolgoztak egy szebb 
környezetért. 

„Köszönjük szépen mindenkinek, aki fontosnak érezte, hogy környezetünk 
szebb, biztonságosabb és zöldebb legyen. Köszönjük a vendéglátást Munk-
hártné Szántai Márta képviselőnek, a WAMKK-nak, Hédi kisboltjának az in-
nivalókat. Köszönöm Somodi Alexnek a rendkívül gyors és hatékony gépi földi 
munkában való segítségét!” – volt olvasható Süli 
Richárd képviselő közösségi oldalán. 

A jövőbeni tervek között szerepel a gyöngy-
kavics kiváltása gumi burkolatra, illetve parkolók 
kialakítása és a parkosítás is. 

ÉLJÜK OKOSABBAN 
A MINDENNAPJAINKAT!
Rengeteg aprósággal lehetne tenni a kör-
nyezet megóvásáért – ilyen a közterületek 
tisztán tartása, a szelektív hulladékgyűjtés, 
a közösségi terek eszközeinek megóvása és 
az odafi gyelés egymásra.   
• Ha odafi gyelünk természetes és épített 

környezetünkre, rengeteg pénzt, időt és 
energiát lehetne megtakarítani, amit most 
az állandó takarításra, újjáépítésre, pót-
lásra fordítunk.

• A szemetet, hulladékot ugyanannyi ener-
giába kerül az út szélére dobni, mint a ku-
kába, pedig a játszóterek környékén min-
dig szép számmal megtalálhatók a hulla-
dékgyűjtők. 

• Nagyon fontos, hogy a legkisebbek minden 
szempontból biztonságos környezetben 
tudjanak élni, játszani. A rongálás, sze-
metelés, veszélyes anyagok a játszóterek 
közelében különösen nagy veszélyt jelent-
hetnek rájuk. 

• A városi épített környezet zöldfelületei 
kulcsfontosságúak a minőségi élet 
szempontjából. A növények, fák ápolása, 
pótlása, a helyes vízgazdálkodás és a 
vizek megóvása elengedhetetlen és 
mindannyiunk érdeke. 

KÖZÖSSÉGI MUNKÁVAL SZÉPÜLT MEG 
AZ ALMÁSKERTI JÁTSZÓTÉR KÖRNYEZETE



TÁPIÓ MENTÉÉRT-DÍJ 2022
November első hétvégéjén a Wass Albert Művelődési 
Központban került sor a 2022-es Tápió mentéért-díj átadására. 

A Tápió mentéért-díj kurátorai 2019 óta a Tápió-vidék ér-
tekeit gazdagító, őrző, támogató kiválóságoknak ítélik 
oda ezt a civil elismerést. Jelölt lehet bármilyen termé-

szetes személy, aki a Tápió mentén, vagy a tájegységen kívül él, 
elévülhetetlen érdemei alapján pedig méltó lehet a kitüntetés-
re. Az elismerésre javasolt személy bármilyen területen végzett 
kimagasló munkássága felterjesztésre érdemes, ha az a Tápió 
mente valamelyik településén vagy a Tápió mentéért valósult 
meg. 

Idén is az elmúlt években megszépült intézmény biztosí-
totta a méltó körülményeket és a vendégszeretetet, mellyel a 
meghívottakat fogadták. A rendezvény előtt az egybegyűltek 
közösen emlékeztek meg az ʼ56-os emlékműnél a forradalom 
áldozatairól és hőseiről. Ezt követően a művelődési központ 
nagytermében Terék József adta elő saját szerzeményét, a Pest 
megye verbunkját. Horinka László, Sülysáp polgármesterének 
és a Tápió mentéért-díj kuratóriumának elnökének, Terék Jó-
zsef köszöntőivel kezdetét vette a díjátadó ünnepség. Az ese-
ményen fellépett többek között az Animae Kamarazenekarból 
G. Horváth László és Borsos Kata, a Kisboldogasszony-templom 
énekkara, a Tápió Énekegyüttes Czira Sárával, Mázás Jázminnal 
és Sass Évával. 

A benyújtott jelölések elbírálásánál kiemelt fi gyelmet kapnak 
azok a jelöltek, akiknek tevékenységi körébe tartozik a kulturális 
örökségvédelem, a néprajzi értékek, helyi hagyományok őrzése, az 
épített örökség védelme, a szellemi örökség átörökítése, termé-
szeti értékeink megőrzése, az oktatás, valamint az identitástudat 
erősítése, illetve mindezek megvalósításának segítése. További 
elbírálási szempont, hogy a jelölt személy és munkássága helyi, 
regionális, országos vagy nemzetközi szinten szerzett-e hírnevet 
a Tápió mentének. 

Az idei év díjazottjai:
Tápió mentéért díjat Bodrogi Györgyné, Füri And-

rás és Horváth Lajos kapták. A Tápió mentéért díj posz-
tumusz kitüntetését Tóth Ferencnek, a Tápió mentéért 
díszoklevelet Walter József posztumusz ítélték. A Tápió men-
téért díj Fiatal tehetség kitüntetést Czira Sára és Kácsor Gréta 
vehették át.

A díjátadó ünnepséget Sülysáp Város Önkormányzata támo-
gatta, fővédnökei Czerván György országgyűlési képviselő, Szabó 
István Pest Megye Közgyűlésének elnöke és Horinka László Süly-
sáp város polgármestere.  SH infó
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•  Számítógépek adás-vétele
•  Szerviz, laptop szerviz
•   Memória bővítés (számítógép, 

laptop, notebook, netbook)
•  Vírusirtás, kémporgramok 

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

patronok, tonerek, számítógépek és 
laptop alkatrészek teljes kínálata

•  Monitorok nagy választékban 

Számítógép–laptop 

Szerviz
nyiTVATARTáS:

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

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

• Számítógépek adás-vétele

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

KÖZÖSSÉG
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JÖVŐ A TÁPIÓ NATÚRPARKBAN
A Tápió Natúrpark területe a Gö-

döllői-dombság és az Alföld ta-
lálkozásánál fekszik az Alsó- és 

Felső-Tápió mentén, Sülysáptól egészen 
Tápiógyörgyéig. Különlegessége, hogy 
viszonylag kis területen számos külön-
böző élőhely található itt a dombvidéki 
tölgyesektől, löszgyepektől a Kiskun-
ságra emlékeztető homokbuckákon át 
a tiszántúli szikesekig. De miért is fon-
tos ez nekünk? 2022-es évünk a kiemelt 
marketingtevékenységről szólt, valamint 
arról, hogy minél szélesebb látókörben 
megismertessük a térségi és nem térségi 
lakosokkal a Tápió Natúrpark fogalmát.

2022. október 2-án adománygyűjtő 
kerékpáros túrát szerveztünk a Ma-
gyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
és az Aktív Magyarország támogatásá-
val a farmosi békák megmentéséért. Az 
elmúlt évek csapadékszegény, aszályos 
időjárása miatt egyre kevesebb békával 
találkozhatunk a farmosi békamentésen, 
mely minden év március–áprilisában ke-
rül megszervezésére. Az adománygyűj-
tésünk fő célja az volt, hogy 2023–ban a 
Boros Ádám Ifjúsági Szálláshely udvarán 
egy tavat létesítsünk, illetve egy esővíz-

gyűjtőt építsünk ki, mely biztosítaná a tó 
vízutánpótlását. A jövőben szeretnénk a 
farmosi békapopuláció növelését bizto-
sítani. 2023 márciusában ismét várnak 
minden kedves látogatót a megszerve-
zésre kerülő Farmosi Békamentésre.

2022 novemberétől több hónapban is 
tájsétát szervezünk ahol, szakvezetett 
terepbejárás során a résztvevők meg-
ismerkedhetnek egy-egy település ter-
mészeti látnivalóival, valamint kulturális 
állomásaival (tájház, kúria, kastély) is, 
valamint a program helyi vendégasztal-
lal fejeződik be, ahol lehetőség van helyi 
termék megtekintésére, kóstolására és 
vásárlására is egyaránt.

A Tápió Natúrparknak és munkaszer-
vezetének fontos a meglévő természeti 
értékek megóvása, így 2023-ban szeret-
nénk felújítani a tanösvényt, amelyet a  
Tápió Közalapítvány 2003-ban hozott 
létre azzal a céllal, hogy a Tápió-vidék 
homokbuckáinak és vizenyős rétjeinek 
élővilágát mutassa be egy rövid séta 
keretében. A Nőszirom tanösvény meg-
rongált tábláinak cseréjét szeretnénk 
elvégezni, valamint a tablók tartószerke-
zetének ápolását. 

A helyi termelők szélesebb körben való 
megismertetésére, szeretnénk a Farmosi 
Vízparti Élet Házában Gasztro Esteket 
szervezni, ahol svédasztalos vacsora 
mellett a Tápió-vidék zenéi garantálják 
a kellemes hangulatot. A Gasztro Estek 
témája a Tápió-vidék egy-egy települé-
sének helyi termékeinek megismerése, 
első kézből megtudhatjuk, miért olyan 
különlegesek a Tápió-vidék ételei. A cso-
dálatos tájak és kedves emberek mellett 
a térség gasztronómiája is lenyűgöző. 
Hiszen biztosan mindenki hallott már a 
Lázok-birtok borairól, a térség híres sajt-
jairól, mézeiről, vagy éppen a Napkirályfi  
Udvarház gyümölcsleveiről.

2023-ban is szeretettel várunk min-
den csoportot Természetvédelmi Ok-
tatóközpontunkban és egyéb program-
lehetőségeinken is.  Valamint várjuk a 
Tápió-vidéken található általános isko-
láink jelentkezését Natúrparki Vetélke-
dőnkre, ahol a legjobb 3 fős csoportnak 
lehetősége nyílik 2023 júniusában az Or-
szágos Natúrparki Vetélkedőn részt ven-
ni Békéscsabán. 

Gulyás Mercédesz és Szarvas Angéla
Tápió Közalapítvány munkatársai

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-
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ISMERJÜK MEG A HUMÁNSZOLGÁLTATÓ 
KÖZPONT FELADATAIT!
A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ olyan személyeknek 
nyújt szociális alapszolgáltatásokat, akik Sülysáp közigazgatási területén 
rendelkeznek bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel, 
településszintű bejelentéssel és életvitelszerűen a településen élnek.

Tanyagondnoki szolgáltatás 
2022. június 1-től érhető el Sülysápon az 
ún. tanyagondnoki szolgáltatás, melynek 
célja, hogy segítse a város külterületi ré-
szén élőket az alapvető szükségletek ki-
elégítésében, a segítő szolgáltatásokhoz 
való hozzájutást, a közszolgálatokhoz 
való hozzájutást, megoldja a rászorult 
személyek szállítási problémáit. A tanya-
gondnokság ingyenesen vehető igénybe 
annak, aki jogosult rá.

– Alkalmilag vagy tartósan jogosulttá 
válik a szolgáltatás igénybevételére az, 
aki a tanyagondnoki körzet területén 
életvitelszerűen tartózkodik, és szociális 
körülményei, ezen belül kora, egészségi 
állapota és egyéb aktuális élethelyzete 
ezt indokolttá teszi – fejti ki Mészáros 
Mónika intézményvezető.

 A szolgáltatás biztosítja az egészség-
ügyi ellátáshoz való hozzájutást, a bete-
gek elszállítását háziorvosi rendelésre, 
valamint a gyógyszerek kiváltását és a 
gyógyászati segédeszközökhöz való hoz-
zájutást. A külterületen élő gyermekek 
szállításával az esélyegyenlőséget segítik 
elő azzal, hogy biztosítják számukra a kü-
lönböző szolgáltatásokhoz való hozzáju-
tást. Segítséget nyújthatnak a rászorultak 
fizikai erejét és/vagy mozgásképességét 
meghaladó kisebb feladatok megoldá-
sában, a ház körüli, szakképesítést nem 
igénylő munkálatoknál, illetve a szük-
séges alapvető élelmiszerek, vegyiáruk, 
fogyasztási cikkek beszerzésében is a 
napi életvitel fenntartásához. A hivatalos 
ügyek intézésében is támogatják a külte-
rületen élőket. 

A tanyagondnokok az alábbi telefon-
számokon érhetők el: 06-30/670-9896, 
06-30/670-9891.

Idősek nappali ellátása
Az ezt igénybe vevők köre az időskorúak, 
az egészségi állapotuk miatt rászoruló 
18. életévüket betöltött személyek, akik 
egészségi állapotuk miatt szociális és 
mentális támogatást igényelnek. 

– Az ellátottak részére napi életritmust 
biztosító szociális, egészségi és mentá-
lis állapotuknak megfelelő szolgáltatást 
nyújtunk hétköznapokon nappali bent 

tartózkodással az intézményben. Igyek-
szünk segíteni a létfontosságú személyi 
szükségletek kielégítésében. A személyi 
higiéné megtartása érdekében lehetőség 
van tusolásra csúszásmentes környezet-
ben, szükség szerint segítséggel és sze-
mélyes ruházat tisztítására. Emellett a 
lelki sérülések megfelelő gondozása, se-
gítségnyújtás a környezettel való kapcso-
lattartásban, krízishelyzetek megelőzése 
is a mi feladatunk. A testi-lelki egészség 
fenntartása, valamint a mentális meg-
betegedések kialakulásának megelőzése 
érdekében az ellátottak részére elfoglalt-
ságot is biztosítunk, segítünk a hivatalos 
ügyek intézésében, szolgáltatókkal való 
kapcsolatfelvételben, követjük a pénzbe-
li- és természetbeni juttatások feltételeit, 
beszerezzük a nyomtatványokat, és segí-
tünk az igénylésben is.

 

Szociális étkeztetés 
Ennek keretében legalább napi egysze-
ri meleg étkezést biztosítanak azoknak, 
akik szociális rászorultságuk, koruk vagy 
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 
pszichiátriai betegségük, szenvedélybe-
tegségük vagy hajléktalanságuk miatt 
önmaguk részére más módon nem képe-
sek étkezést biztosítani. 

Idősek nappali ellátása és a szociá-
lis étkeztetés a Vasút utca 24/A szám 
alatti épületben található. Telefonszám:  
06-29/744-986. 

Házi segítségnyújtás 
A munkatársak az igénybe vevő önál-
ló életvitelének fenntartása érdeké-
ben szükséges ellátást lakásán, lakó-
környezetében is biztosíthatják. Ennek 
keretében gondoskodnak az időskorú 
személyekről, pszichiátriai betegek-
ről, fogyatékos személyekről, valamint 
szenvedélybetegekről, akik állapotukból 
adódóan az önálló életvitellel kapcso-
latos feladataik ellátásában segítséget 
igényelnek, de egyébként önmaguk el-
látására képesek. Azok is ide tartoznak, 
akik bentlakásos intézményi elhelyezés-
re várakoznak, vagy a rehabilitációt kö-
vetően a saját lakókörnyezetükbe törté-

nő visszailleszkedés céljából támogatást 
igényelnek.

– Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját 
kezdeményezésre vehető igénybe, kezde-
ményezheti még a háziorvos és a lakókör-
nyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy 
szociálisan rászorult emberről tudomást 
szerez. 

Család- és gyermekjóléti szolgálat 
A szociális, mentálhigiénés problémákkal 
küzdő vagy egyéb krízishelyzet megol-
dásához segítséget igénylő gyermekek, 
egyének, családok számára ingyenesen 
vehető igénybe a szolgáltatás. A családse-
gítés keretében a munkatársak biztosítják 
a szociális, életvezetési és mentálhigiénés 
tanácsadást, a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokhoz, valamint a szociális szol-
gáltatásokhoz való hozzájutás megszer-
vezését, szociális segítő munkát, közös-
ségfejlesztő, egyéni, csoportos preventív 
programokat és szolgáltatásokat, a kr-
íziskezelést, valamint a nehéz helyzetben 
élő családokat segítő szolgáltatásokat.

– A gyermekjóléti szolgáltatás a gyer-
mek testi és lelki egészségének, család-
ban történő nevelkedését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszünte-
tését, illetve a családjából kiemelt gyer-
mek visszahelyezését segíti. A család- és 
gyermekjóléti szolgálat helyi szinten a 
gyermek veszélyeztetettségét, illetve a 
család, személy krízishelyzetét észlelő- 
és jelzőrendszert működtet, melyet járási 
szinten a család- és gyermekjóléti köz-
pont által biztosított folyamatos szakmai 
háttér egészít ki – magyarázza az intéz-
ményvezető.

Család- és gyermekjóléti szolgálat iro-
dája: Sülysáp Szent István tér 17/a (volt 
gyermekorvosi rendelő). A szolgáltatá-
sokkal kapcsolatban érdeklődni lehet 
Mészáros Mónika intézményvezetőnél az 
alábbi telefonszámokon: 0630/604-1590; 
0629/435-384.

Az ellátások igénybevételéről, a jo-
gosultak köréről és a térítési díjakról a  
Dr.  Gáspár István Humánszolgáltató 
Központ munkatársainál érdemes ér-
deklődni. 
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SÜLYSÁPKERÜLÉS 1. 
– OSZLÁRTÓL A FORRÁSIG
A második szakasszal folytatjuk városunk képzeletbeli körülkerülését. Az előző alkalommal a 
Szőlő utcából indulva bejártuk a hét dombot, eljutottunk az egykori Tápiósüly határát jelölő 
Sárkány hegyig. Most innen folytatjuk jelképes túránkat a tápiósápi városrész nyugati határa 
mentén szelídebb dombok és völgyek között. Előbb azonban át kell jutnunk a Sárkányhegyen.

A Sárkányhegy (1) neve hátborzongatóan hangzik. Lehet-
séges, hogy egykor hétfejű sárkányok tanyáztak ezen a 
területen? Lehet, hogy Sárkány nevű tulajdonosa után 

kapta a nevét, vagy a hegy formája ihlette meg az egykor itt la-
kókat? De az is lehet, hogy a széljárás miatt kapta a nevét. Nem 
tudjuk. Az 1808-as térképen a „peres” megjegyzés áll alatta. A 
per már 1719-ben kezdődő határvita Sárkányszakasztás hegy-
ről szól, mely területet ősidők óta „kétfelé való szakasztás előtt 
a sülyiek addig bírták és élték a maguk határát”.

Átkelve a Sárkány hegyen jutunk el Oszlárig. A terület a kö-
zépkorban falu volt. Oszlár régi magyar személynév, ami utalhat 
ősi tulajdonosára is. 1252-ben IV. Béla király adománylevelében 
Uzlar, majd ,,villa”-nak nevezik. A török hódoltság előtt templo-
mos helyként szerepelt és még a török világ kezdetén is lakott 
hely, faluként említik, de a török megszállás utolsó évtizedeiben 
puszta lett. A török megszállás után az újratelepült Tápiósáp 
külterületi részeként említik az anyaegyház fi liájaként (fi ók- 
vagy leányegyháza) 99 római katolikus, 15 református és evan-
gélikus lakossal félóra távolságra a falutól. Templomának romjai 
még az 1800-as évek végén láthatóak voltak. A XX. században 
már Nagyoszlár és Kisoszlár pusztaként külön-külön szerepel.

Kisoszlárt (2) érjük el a Sárkányhegyen átjutva. Az egykori 
uradalmi ház, a cselédházak és a dolgozók házai mára már nem 
látszódnak, lebontották, néhány kerítésdarab utal az egykori 
lakott helyre, és a park egypár különleges fája még elüt a kör-
nyező fák közül. 

A 31-es úton, az Alsó Tápión és a vasúton is átkelve Nagyosz-
lárra (3) érünk. Nagyoszláron sem látható már a kastély, de a 
gazdasági épületek még állnak. Jelenleg lovasközpont üzemel 
itt. E két oszlári birtokhoz egy-egy mesterséges tó is tartozott 
a 31-es út és a vasút közötti részen.

1907-ben épült itt egy tanyasi iskola tanítói lakással. Na-
gyoszlárról, Kisoszlárról, Szentistvánról és a környező tanyák-
ról járt ide 20, 30, 40 tanuló az 1-4. összevont osztályba, a be-
írási körzet 2-3 km távolságra is lehetett.  Az 1970-es évek elején 

szűnt meg a tanítás. Ezután a falusi iskolába kellett járni ismét a 
gyerekeknek. Az 1960-as népszámláláskor Nagyoszláron 140 fő, 
Kisoszláron 40 fő lakott. 

Oszlártól északi irányban kezdődik egy ÉNy-DK fekvésű 
völgy, mely egészen a vasútig húzódik le, ez a Bensevölgy (4). A 
területet szántóföldként használják jelenleg is. A Zemen család 
gazdaságának részét képezte a tsz megalakulásáig. A férjem apai 
dédnagyapja szolgált Mária Terézia császár és királynő nevét 
viselő 32-es gyalogezredben. A dédnagypapa egy kimagasló tet-
téért kapta a Tápiósáp külterületéhez tartozó kis birtokot, mely 
sokáig az ő nevét viselte.  

A Bensevölgyön áthaladva ÉNy-i irányba, a Mogyorósivölgy-
ben (5) haladunk tovább, mely nevét feltehetően a mogyoró bok-
rairól kapta.

A Mogyorósivölgy és az Alsó Tápió közötti területet nevez-
ték Tályának (Talla=magas), Hrabinának (6), amit magyarul 
gyakran Rabinának is mondtak. Tápiósápon szlovák, tót anya-
nyelvű emberek éltek, a szó (Hrabina) magyarul grófnét jelent. 
Más értelmezésben a „hrab”, gyertyán szó alapján Gyertyános 
is lehetett. Páratlan innen a táj, belátható a kis patak völgye és 
a távolban a Szent István templom. Túránkat a Cickai utat ke-
resztezve folytatjuk átkelve a nagy Szárazhegyen. Meredek ös-
vényen lejutunk a patakhoz.

Manapság csak Sápi-pataknak (7) hívják a tápiósápi városré-
szen keresztülfolydogáló patakocskát. Régi katonai térképeken 
ezt az ágat Alsó-Tápióként jelezték, a körülötte lévő területet 
Alsó-Tápió völgyének. A Tápió–Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet 
elnevezése szerint lett ez az ág Sápi-patak 1998-tól. A patak fel-
ső szakaszán az 1970-es években gátakat építettek, így a Tápió 
vizét három tóvá duzzasztották. 

A Sülysápi Horgásztavakat (8) a környező dombok oldalá-
ból több forrás is táplálja. Az 1990-es évekig a tsz halastóként 
használta. Az 1-es, 2-es és 3-as tóban különböző méretű hala-
kat neveltek. Évente lehalászták és a halakat értékesítették. A 
privatizáláskor magánkézbe kerülő tó napjainkban a horgászok 
birodalma. Növény és állatvilága igen gazdag.

Kistelekre (9) érünk a horgásztavak vizét őrző gáton átkelve. 
Említik Kisteleg néven is. Idilli, viszonylag új külterülete a váro-
sunknak. A házak a völgyben csordogáló patakocskára és a tóra 
néznek, a kertek a dombon lévő erdőbe olvadnak.

Forró-forrás, Forrópuszta (10) irányába folytatjuk képzelet-
beli utunkat a Horgásztavakat elhagyva, az egykori Alsó-Tápió 
(most Sápi-patak) forrása felé. Lassan kiérünk Sülysáp határán, 
de a forrást még látni szeretnénk. A szomszédos Isaszeg hatá-
rában megpillantjuk a forrást. Már a neve is beszédes, vonat-
kozhat az időjárásra vagy a forrásból bugyogva előtörő vízre is. 
Mára kissé elhanyagolt a környezete, nehezen megközelíthető. 
Egykor egy uradalmi épületegyüttes, (8-10 ház) állt a forrástól 
északra lévő domb tetején, Forrópuszta. A helybeli emlékezet 
szerint csővezetéken keresztül a forrás vizét is felvezették oda. 
A 2. világháború után bontották le az uradalmi házat a gazdasági 
épületekkel együtt. Folytatjuk. Zemen Pálné
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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!
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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!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK
A kommunális hulladékszállítás az egész 
településen pénteki napokon történik. 
EBBEN VÁLTOZÁS VÁRHATÓ!

Csomagolási hulladékgyűjtés a követ-
kező időszakban: 2022. november 11-én 
és 25-én, pénteki napokon lesz.

A csomagolási hulladékot a kék-sárga 
kukában kell kitenni, a többlethulladékok 
pedig  bármilyen átlátszó zsákban is kihe-
lyezhetők. A DTkH munkatársai cserez-
sákot már nem biztosítanak! 

A kék-sárga edényzetbe papír, 
műanyag, emellett fém- és italos kar-
tondoboz kerülhet, de nagyon fontos, 
hogy ezek minden esetben tiszták vagy 
kiöblítettek legyenek. Fontos a helytaka-
rékosság szempontja is, ezért azt kéri a 
szolgáltató, hogy a dobozokat, palacko-
kat, fl akonokat minden esetben lapítva 
tegyük a kukába!

Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés 
2022. november 4-én és 18-án lesz, az 
évben utoljára.

A kertgondozás során levágott füvet és 
egyéb lágyszárú növényeket, illetve a le-
hullott falevelet a DTkH Nonprofi t Kft. által 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott 
zöld színű lebomló műanyag zsákban, il-
letve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 
kötegekben összekötve (alkalmanként ma-
ximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák 
mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közte-
rületet nem szennyező módon.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 
2 db ingyenes zsák, valamint további „kor-
látlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, 
DTkH-emblémás lebomló zsák helyezhető 
ki. Amennyiben szabványos gyűjtőedény-
zetben történik a zöldhulladék kihelyezé-
se, úgy az edényzetet jól látható módon 
„zöldhulladék” felirattal kell ellátni.

Üveggyűjtő pont Sülysápon a Szent Ist-
ván tér 17/C alatt, a Fittwell Center udva-
rán található.

Ingatlanonként lehetőség van éven-
te kétszer lomtalanítást (3 m3/alkalom 
mennyiségben) is igényelni az 06-53/500-
152 telefonszámon.

NOVEMBERBEN 
RENDKÍVÜLI 
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS 
A lombhullás elhúzódása miatt 
egyeztetést kezdeményeztem a 
DTkH Kft.-vel, hogy november 4. 
után még legalább egy zöldhulla-
dék-gyűjtési alkalmat illesszünk be 
a gyűjtési naptárba, mivel sok lomb-
hullató fa még csak részben hullaj-
totta el a leveleit. A szolgáltatóval 
sikerült megegyezni, így 2022. no-
vember 18-án is a szokott feltéte-
lekkel végzi a DTkH a zöldulladék 
gyűjtését. 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

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. 


