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SMS-BEN IS LEHET CSEKKET
KÉRNI A GÉPJÁRMŰADÓ
BEFIZETÉSÉHEZ
Lassan újra elérkezik a gépjárműadó befizetésének határideje.
A gépjárműadót már nem a polgármesteri hivatalok szedik be,
hanem a NAV, a 410-es adónemkódra többféleképpen is be lehet
fizetni, aki nem szeretne utalni, annak idén is lehetősége van
csekket igényelni, ezt sms-ben tudja megtenni.
Átutalással a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számla) lehet átutalni az aktuális
összeget. Ha azonban valaki természetes személyként csekken
szeretne fizetni, az 2022. február 15-től SMS-ben is igényelhet
csekket a 06/30 344-4304-es telefonszámon.

Fontos!

• A szolgáltatást csak természetes személyek vehetik igénybe,
akik pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek.
• Egy naptári évben, egy adóazonosító jellel, ebben a formában
maximum kétszer igényelhető csekk.
• A benyújtott igényre 2 gépjárműadó-csekket postáz a NAV.
• A csekket a NAV a bejelentett lakcímre küldi a következő sorrendben:
– levelezési cím,
– ha az nincs bejelentve, akkor a tartózkodási hely,
– ha az sincs, akkor a lakóhely címe.
Fontos tudni, hogy SMS-ben kizárólag a 410-es adónemkódú
gépjárműadó befizetéséhez lehet csekket kérni, máshoz nem!
Az SMS-be a „CSEKK” szót, utána egy szóközt, majd az
adóazonosító jelet kell beírni.
Az alábbi mintában a 9999999999 számjegyek jelölik az
adóazonosító jelet az SMS szövegében:
CSEKK[szóköz]9999999999
A „CSEKK” kis- és nagybetűvel is írható.

A KOMMUNISTA DIKTATÚRA
SÜLYSÁPI ÁLDOZATAIRA IS
EMLÉKEZTÜNK
Február 25-én a világviszonylatban 100 millióra becsült, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt embertársainkra, a koholt vádak alapján mészárszékre küldött
emberekre, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre emlékeztünk. Ezen a napon felidéztük mindazok emlékét, akik az
erőszakrendszer áldozataivá váltak, családtagjaikra és szeretteikre gondoltunk, akiket a kommunista rezsim meghurcolt és
kiszolgáltatott.
Ezen a napon, Sülysápon is megemlékeztünk és fejet hajtottunk az áldozatul esett honfitársaink, különösképpen a
sülysápi áldozatok előtt. Rendhagyó módon a megemlékezésen
Szántai István sülysápi lakost kértük meg, hogy mesélje el nekünk, őt hogyan érintette meg édesapja elvesztésén keresztül
a kommunista diktatúra kegyetlensége. Egy nagyon megindító
és szívtől szívig szóló beszédet hallgathattak meg azok, akik
velünk emlékeztek ezen a napon. Ezúton is köszönjük, hogy
megosztotta velünk, milyen volt abban az időben gyermeknek,
lenni és miként árnyékolta be ez a véres ideológia a gyermek-,
ifjú- és felnőtt korát egyaránt.
Ezt követően Pelyhe Virág előadásában hallgathattuk meg
Rácsai Róbert – Kötél általi című versét. Kelédi Márton baptista
lelkipásztor imádságába bekapcsolódva gondoltunk az áldozatokra, családtagjaikra és hazánkra. A Hősi Emlékműnél elhelyeztük az emlékezés koszorúit, majd ezt követően mécsesgyújtással tisztelegtünk a Szent István téren található Mártír
Főjegyzők szobrainál.
Ezek az emléknapok álljanak előttünk bizonyosságul, és
mindig emlékeztessenek bennünket arra, hogy soha többé ne
tűrjük el, hogy ilyen megtörténhessen velünk!
Puskás Réka mb. intézményvezető
WAMKK
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• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 06-29/435-001
• Orvosi ügyelet: 06-29/440-074 (munkanapokon 18.00–
08.00, 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 08.00–18.00,
kedd, szerda, csütörtök 08.00–16.00, péntek 08.00–14.00)
• Víz- és csatornaszolgáltatás – TRV Zrt. hibabejelentő: 0680/205-157
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Szerezze be most tűzifáját!

számlával
garantált mennyiség!
Kiszállítással

tavasz i
TŰZIFAVÁSÁR

EUTR szám: AA5856576

ÖNKORMÁNYZAT

Tel.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689
Konyhakészre
hasított

aKÁC

3 500 Ft/q

Konyhakészre
hasított

tÖLGY, BÜKK

3 300 Ft/q

Erdei m3-ben is kapható.

HÁ ZHoZ
SZ ÁllíTÁS!
A némediszőlői
telephelyen hitelesített
hídmérlegen ellenőrizheti
a megvásárolt
mennyiséget!

MEGÚJULT A BÉKE UTCAI JÁRDA

A település egyik legnagyobb gyalogosforgalmat bonyolító utcájában, a Béke utcában épült új, térkőburkolatos,
széles járda.
A több mint fél kilométer hosszan újjáépült járófelület
kialakítása 35 millió forintba került, amihez Sülysáp Város
Önkormányzata 20 millió forint támogatást nyert a Belügyminisztérium pályázatán. Az elmúlt években eddig így már
több mint 5,5 kilométer gyalogos járdát sikerült felújítani
önkormányzati kivitelezésben, a városvezetés célja pedig a
felújítások folytatása.
A járda megépítése mellett a kivitelezéskor jelentős figyelmet fordítottak a különböző utcaszintek és lakossági
bejárók közti – mindenki számára elfogadható – térkapcsolatok kialakítására, valamint a keletkező csapadékvíz menynyiségének megfelelő kezelésére egyaránt.
A Kiskókai utca felől néhány tíz méteren egyelőre a régi
járda használható, hiszen a közterület szűkössége nem tette
lehetővé az ottani járda átépítését. A Teleki és Balassi utcák
között az önkormányzat a tavasz folyamán fogja megépíteni
a még hiányzó szakaszt, hiszen az nem része a támogatással
érintett projektnek. A rosszul belátható „S” kanyarba pedig
a napokban tükröket is elhelyeznek, növelve az arra
közlekedők biztonságát.
A beruházás eredményeképpen már biztonságosabban, kényelmesebben közlekedhetnek a Béke
utcai útvonalat igénybe
vevő gyalogosok.

ingatlanértékesítő

+36 20 383 0016

lenard.laszlo@dh.hu

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

Katus Norbert alpolgármester
2022. MÁRCIUS
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JÖN A TAVASZ SÜLYSÁPON
A városi virágszigetek idén is nagyon szépek lesznek – ígéri Munkhártné Szántai Márta
képviselő. A csapat ebben az évben is az örökbefogadók segítségével oldja meg a tavaszi
növénytelepítést. Ha minden jól megy, két virágsziget meg is újul: látványosabbak
lesznek, valamint az egyikben egy pados-fás pihenőrész kialakítása is tervben van.

A

lakosság is aktívan részt vehet
abban, hogy a település színes,
élénk arcát mutassa minden évszakban.
– A munkálatok kezdetét természetesen most is az időjárás határozza meg.
A virágágyásaink java részében az ős�szel telepített árvácskák még mindig
gyönyörűen élnek, ezeket fogjuk majd
egynyári növényekre cserélni ugyanúgy, ahogy tavaly, illetve idén is pótoljuk majd azokat az évelőket és cserjéket,
amelyek esetleg a tél során elfagytak –
mesélte Márti, aki a települést járva úgy
látja, szerencsére nagyon sok kertbarát
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ember lakik Sülysápon, és nem csak a
régi lakosok számítanak annak, hanem azok is, akik újonnan költöztek be.
Véleménye szerint legtöbben nagyon
szépen gondozzák a kertjüket, sokan
az utcafrontot is gyönyörűen rendben
tartják, szívesen ültetnek virágokat, fákat, bokrokat. Vannak helyenként olyan
porták, ahol ez nem történik meg, ott
igyekszik a városvezetés segíteni a látképen, például az árkok fűkaszálásával.
A régiónak is megvannak a maga klímabeli jellemzői, amihez érdemes igazodni
ültetéskor. – Úgy látom, sokan követik
azt a példát, amit a virágszigetekben

2022. MÁRCIUS

mi is alkalmazunk: azokat az egynyári
növényeket választják a kertekbe, mint
mi, ilyen például a begónia, a vinka és
a büdöske, melyek nagyon népszerű
és kedvelt növények. Ezek mind jellegzetesen szárazság- és melegtűrők, javarészt a földigényük sem különleges,
szinte bárhol megmaradnak. Homokosabb részekre ajánlanám egynyáriként
a porcsinrózsát is, ami elszórt magjaiból
következő évben is gyönyörű tud lenni,
ráadásul számtalan színben pompázik.
Érdemes azért azt is figyelembe venni, hogy milyen helyre ültetünk: árnyékosabb helyeken nagyon szép tud
lenni például a vizike (törpe nebáncsvirág), a fukszia, és az udvarokban
vagy balkonládákban a gumós begónia
– részletezte.
Az önkormányzat munkatársai folyamatosan figyelik és megragadnak
minden olyan lehetőséget, ahol jutányos áron vagy akár pályázati forrásból juthatnak növényekhez, melyekkel
szebbé tehető a város. – Országosan
volt már lehetőség például az ún. Településfásítás programban részt venni,
mi ezt településként meg is pályáztuk
a tavalyi év folyamán. A megnyert fák
elültetésére pedig közösségi megmozdulásokat szerveztünk. Ezek a Hevesy
parki játszótéren és környékén, illetve
az Almáskerti játszótéren és környékén
kerültek kihelyezésre. A lakosságnak is
érdemes figyelnie, hátha van hasonlóra
lehetőség magánszemélyek részére is.

KÖZÖSSÉG

LEZAJLOTT AZ IDEI ÉV
ELSŐ VÉRADÁSA SÜLYSÁPON

A SÜLYSÁPI ÓVODÁK
NYÁRI ZÁRVATARTÁSA

Február 17-én rendezték meg az első véradást a településen az idei évben. Szerencsére a rendszeres véradók mellett új
vállalkozó kedvű lakosokat is köszönthettek.
„Gratulálunk a ma megjelent véradóknak! Vérükkel 252 életet tudnak megmenteni! A véradók között 10 új hőst is
köszönthettünk. Köszönjük a helyszín
biztosítását Sülysáp Város Önkormányzatának, és köszönjük a véradás lebonyolításában részt vevő munkatársaknak,
önkénteseknek a segítséget” – írta közösségi oldalán Horinka László polgármester.
A következő véradás május 19-én lesz!

Bár az iskolák a nyári időszak alatt zárva tartanak, óvodáinkban a szünidő alatt is biztosítják a gyerekeknek az óvodai ellátást. A Csicsergő Óvoda és minden tagóvodája úgy készülnek
a nyári szünidőre, hogy folyamatosan legyen
olyan intézmény, ami tudja fogadni a gyermekeket.
Ennek fényében a központi óvodában az utolsó nap június 17-re esik, ezt követően június 20.
és július 22. között zárva tart, nyitás pedig július
25-én lesz. A Mátyás Király utcai 1. számú tagóvodában július 4. és augusztus 26. között lesz
szünet, így az utolsó nap július 1-re, az első pedig
augusztus 29-re esik. A 2. számú Dózsa György
utcai tagóvoda július 25. és augusztus 26. között
tart zárva, az utolsó nap július 22-re, az első pedig augusztus 29-re esik. Végül pedig a 3. számú
Balassi Bálint utcai tagóvoda június 13. és július
15. között tart zárva, az utolsó nap június 11-re,
az első pedig július 18-ra esik. A 3. számú tagóvodában július 4-től július 15-ig ügyeletet tartanak
az 1. és a 3. számú tagóvodák gyermekei részére.
Az óvodák fokozatos zárásának célja, hogy a
nyári szünidő alatt mindig legalább egy, de inkább két óvodába vihessék a szülők gyermekeiket, így biztosítva számukra a nyári szünet alatt
is az óvodai ellátást.

Érdemes tudni: oltás és fertőzés után is lehet vért adni
Az Országos Vérellátó Szolgálat Kommunikációs Igazgatóságának
állásfoglalása szerint a jelenleg használt vakcinák nem befolyásolják
a véradást, már az oltás utáni napon lehet vért adni. Aki koronavírus-fertőzésből felgyógyult és tünetmentes, az a gyógyulást követően három hét múlva (21 nap) adhat vért. Továbbá akinek a garatminta
PCR-vizsgálat negatív eredményt mutatott, annak a gyógyulást követően már két hét múlva (14 nap) lehetséges a véradás.
Hirdetés

Legyél Te is
gépbeállító
a P&G csömöri
gyárában!

building
tomorrow.

Küldd el önéletrajzodat
a jelentkezz.im@pg.com
email címre!
PGCAREERS.COM/
MAGYARORSZAGIALLASLEHETOSEGEK
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HATALMAS ÖSSZEFOGÁS A DOWN-SZINDRÓMÁS
SÜLYSÁPI FIATALEMBER MEGSEGÍTÉSÉRE

S

ülysáp lakosai már többször
megmutatták, hogy a bajban
kiállnak egymásért. Most,
hogy ismét összefogásra, támogatásra van szüksége egy sülysápi, nehéz sorsú családnak, a város
képviselő-testülete gyűjtést indított a megsegítésükre. Sokan álltak a jó ügy mellé, így hamar tényleges megoldás lehet az össznépi
támogatásból.
Sülysápon él az a Down-szindrómával küszködő sülysápi fiatalember, aki néhány hónapja árván
maradt: nemrég veszítette el az őt
egyedül gondozó édesanyját, aki régóta súlyos beteg volt. Halála után idős
nagymamáját jelölték ki a fiú gondnokául, ráadásul a házat, ahol eddig a fiú
az édesanyjával lakott, a hitelező bank
heteken belül elárverezi. A nagyszülő
nyugdíjából és a fiú ellátási díjából kell
havonta boldogulniuk. A fiatalember
lakhatása a nagymama Széchenyi utcai
ingatlanában megoldott ugyan, azonban annak az épületnek a tetőszerke-

zete rendkívül rossz állapotban van,
beázik, sürgős felújításra volna szükség. A tető felújítása sajnos sokszorosan meghaladja az idős nagymama és
a fiatalember anyagi vagy fizikai lehetőségeit.
– A felújításra már kerestünk szakembert, aki megfelelő állapotba hozza a tetőt, de az anyagköltségek és a
munkadíj fedezésére adományokra van
szüksége a családnak – állt a polgár-

Hirdetés
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mester korábbi beszámolójában.
– Ezért a képviselő-testület gyűjtést hirdetett a megsegítésükre. A
testület tagjai összesen 300 000  F t
felajánlást tettek a cél érdekében, és
várják a további nagylelkű felajánlásokat. A felhívás hatására nagyon
sokan siettek segítséget nyújtani. A
rászorulók nevében is köszönetemet
fejezem ki minden támogatónak, a
legkisebb összeg adományozójától
a legnagyobb támogatást nyújtóig!
Alig pár nappal a felhívás után,
február 16-án már 581  500 forintnál
tartott a felajánlott adomány összege. Tizenhárom nappal később pedig már
1  091  500 forint gyűlt össze a nagymama
és unokája megsegítésére.
A Down-szindrómás fiatalember családjának indított gyűjtést március elsején
lezártuk. A továbbiakban a Sülysáp Város
Önkormányzatának 10403071-5050485554521171 bankszámlájára beérkező adományokat a kárpátaljai/ukrajnai menekültek
javára továbbítjuk. Köszönjük mindenki
áldozatos segítségét!

KÖZÖSSÉG
KÖZÖSSÉG

FOGJUNK ÖSSZE ÉS SEGÍTSÜNK
A HÁBORÚ ELŐL MENEKÜLŐKNEK!
A háború elől sokan menekülnek Ukrajnából Magyarországra, akik megsegítésére Sülysápon is gyűlnek az
adományok.

SÜLYSÁP IS SEGÍT A KÁRPÁTALJAIAKNAK
Március 4-én, péntek reggel útnak indult az első sülysápi
adományszállítmány Kárpátaljára.
Sülysáp ismét megmutatta: ha baj van, érkezik a segítség is!
Az önkormányzati szervezésű adománygyűjtésre folyamatosan érkeztek és érkeznek a felajánlások, amiket
Farkas Gábor segítségével, a Karitász együttműködésével
igyekszünk célzottan eljuttatni a rászorulóknak. Az első
szállítmányban leginkább tisztasági szereket, tartós élelmiszert, takarókat és némi ruhaneműt indítottunk útnak,
mert a Kárpátaljáról érkező hírek és közvetlen információk alapján ezekre van leginkább szükség.
Aki szeretne adományt felajánlani, az a művelődési központban adhatja le azt.
Hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét!
Katus Norbert alpolgármester

Sülysáp Város Önkormányzata és a
gyűjtést segítő további szervezetek (a
FIDESZ és a KDNP sülysápi szervezetei) köszönettel várják adományaikat.
Tárgyi adományaikat a Wass Albert
Művelődési Központban adhatják
át hétköznap 8:00 és 18:00 között,
szombaton 8:00 és 12:00 között.
Elsősorban:
– takarók, hálózsákok, szőnyegek,
matracok, esőkabátok, párnák, ruhaneműk;
– tisztálkodószerek, fogkrémek és fogkefék, pelenkák és
betétek, papírtörölközők, antiszeptikumok, alkohol, többször felhasználható és eldobható maszkok;
– összekötöző eszközök, oldatok, sátrak, terepágyak,
kályhák, bográcsok, mikroszálas törölközők, újrafelhasználható étkészletek;
– elemek, gyertyák, zseblámpák;
– palackozott víz, gyorsételek, energiaszeletek, szárított gyümölcsök, diófélék, konzervek, cérnametélt, instant
gabonafélék.
Ha pénzzel kíván segíteni, hívja a 1357-es adományvonalat vagy keresse a civil szervezeteket!

Hirdetés

Termálvizünk
ízületi, mozgásszervi
és nőgyógyászati
problémák
kezelésére
alkalmas.

Wellness napijegyek
Felnőtt 3000 Ft • Diák: 2000 Ft
Nyugdíjas/gyerek: 1500 Ft
Családi jegy: 8500 Ft
10 alkalmas wellnessbérlet mellé
ajándék 30 perces masszázs
Aromaterápiás,
vagy gyógymasszázs:
25 perc 5000 Ft
Svédasztalos vacsora
4900 Ft/fő előzetes
bejelentkezés alapján

Pihenje ki magát
és töltődjön fel a
Vesta Hotelben,
Tápiószecsőn!

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

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

Nyugdíjasoknak

www.ifarbau.com

%
15
ezmény!

kedv

INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd
06-30/475-2917

SzobafeStő,

mázoló, tapétázó
Gipszkartonozás, külső-belső
hőszigetelés, díszítő burkolás

info@vestahotel.hu
06-20/452-0788

www.vestahotel.hu

Díszítőmunkák, szegők, rozetták, rejtett
világítások, rejtett karnisok kialakítása.
Kerítés és korlát mázolása. Parkettázás.
Lovas László
Mobil: 06-30/577-0564 • Tel.: 06-29/429-359
E-mail: l.laci@indamail.hu
2022. MÁRCIUS
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ÉPÜLETEK ÉS LAKÓIK
Tápiósülyi Kisboldogasszony
templom és lakói, a harangok

A

Tápiómente egyetlen gótikus műemléktemploma a több mint 500
éves Kisboldogasszony templom.
„A templom már a középkorban is állt,
valószínűleg Szent István király templomépítő törvénye eredményeként is épült
itt egy kis templom, mely azonban teljesen megsemmisült. (...) Össze van benne
keveredve a román és a gót stil, ami a XIII.
század építészetére vall. A tornyot és az
oldalkápolnát csak későbben építették
hozzá és pedig, ha helyesen van megfejtve a toronyablak alá vésett évszám, 1498ban.”
Az épület a 150 éves török megszállást
túlélte, csak a boltozata szakadt be. A törökök kiűzése után a korábban többször
elmenekült, de újból visszatelepült „nép áldozatkészségéből restaurálták”. A rombolásokat kijavították, a falakat újjáépítették,
a bejáratot is helyreállították 1690-ben. A
főhajó bal oldalát lebontották és egy kápolnát építettek hozzá. Ekkor épülhetett a
kripta is. „Sőtér Gábor generális osztozott
másokkal a sülyi földeken, azokkal együtt
állították helyre a török kivonulása után
maradt templomot, ezt igazolja, hogy a
többi birtokossal együtt osztozott a Sőtér
család a kriptán.” A falu földesurai: a Bosnyák, gróf Koháry és Eszterházy család.
A XVIII., XIX. és a XX. században folyamatosan végeztek állagmegóvó javításokat,
bővítéseket. A kegyurak és feleségeik rendszeresem megajándékozták templomukat
lámpákkal, gyertyatartókkal, ostyatartó
kelyhekkel, miseruhákkal, lobogókkal,
oltárterítőkkel, így a templom egyre csi-
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nosabb lett. Hasonló célokra adakoztak a
helyi jobbágyok, parasztok és a helyi plébános is.
Tornyát 1819-ben mélyre megvizsgáltatták, majd két öllel megemelték, hogy
a harangszó elhallatszon a határba is, az
ott dolgozóknak híreket vigyen. A tetejét
zsindellyel fedték be.
1933. karácsonyára villanyvilágítást
szereltettek be. 1937-ben a templom bal
oldali toldalékrészén a famennyezet feletti
kápolna oratóriumát lebontották, és ekkor
épült meg a jobb oldali kereszthajószárny
is. Ezzel lényegében elérte mai külsejét a
templom.
1976-ban történt egy nagyobb belső
renoválás, amikor belsejét fehérre meszelték, a szószéket és az áldoztató rácsot elbontották, ezek helyére szembemiséző
oltár készült és új stációképek kerültek a
falra.
Utolsó külső felújítást 2010-2011-ben
végeztek, ekkor a templom külsejét is fehérre meszelték, a teljes tetőszerkezetet,
tetőfedést lecserélték. A megújult egykori
barokk oltár a jobb oldali hajóban kapott
méltó helyet. A templom búcsúja szeptember 8-án van.

„Szálljon hangod Istenhez” – harangok

A Históri Domus alapján egy kis harangtörténelem. Az 1767-ben öntött, 266 fontos (120,66 kg) harang megrepedt ezért
ezt 1825-ben újra kellett öntetni. Az előző
harang anyagának a felhasználásával a hívek a régi helyébe 271 ¼ fontos (123,04 kg),
Szeráﬁ Szent Ferenc tiszteletére szentelt
Es-dúr hangzásút öntettek.
1903-ban a kisebb harangot, („aminek
ugyan évszáma nincs, de úgy véljük első
volt a törökjárás után a sülyi templomban”),
is újra kellett öntetni, mert ez is megrepedt. Ezt a másikhoz G hangra hangolták.
Ekkor egy harmadik harang is a toronyba
került a haldoklók védőszentjének Szt. Józsefnek a tiszteletére. B hangon szólt.
1917-ben két harangnak is be kellett vonulnia a világháborúba. Január 15-én katonák szerelték le a nagyobbik Es-dúr és a
kisebb B hangút. A toronyablakon kidobták és másnap felvirágozva, hívek kíséretében vitték az állomásra.
1925-ben a plébános új harang adakozására szólította a tápiósülyi híveket. Az öszszegyűlt pénzből egy 163 kg-os, Magyarok
Pátronájának (D hangú) és egy 51 kg-os, a
betegek patrónusának Szt. Józsefnek tiszteletére szentelt harangot öntettek.

2022. MÁRCIUS

Jelenleg a toronyban három harang lakik.

Nagyharang: 335 kg, átmérője 85 cm,
hangja b1, felirata: „Magyarok nagyasszonya könyörögj érettünk sülysáp 2008 öntötte Gombos Miklós harangöntő mester
Őrbottyánban”.
Középharang: 70 kg, átmérője 53 cm,
hangja g2, felirata: „Magyarországnak a
török hadaktól történt felszabadítása után
1696-ik év táján újból felépített tápió-sülyi
rom.kat templomnak ezen régi harangja
a templom pénzén és a buzgóbb községi
lakosok adományából újra öntetett 1903-ik
évben. Szt. Pál apostol tiszteletére öntötte
és felszerelte Thúri J és fia Ferencz B.Pesten 1903”.
A kis, lélekharang: 48 kg, átmérője
44 cm, hangja b2, felirata: „Szent Józsefnek a haldoklók védőszentjének tiszteletére öntette a tápiósülyi kat. hitközség az
1925. évi szent évben Eklézsia harangművek Budapest”.
A kripta a templom bal oldalszárnya
alatt található. „Lakóit”, a Sőtér, Rakovszky
és Tarkó család tagjait igen régen temették ide. A 12 nagy és 2 kis koporsó az eltelt
másfél-két évszázad alatt már összeroskadt. A templom közvetlen környékén lévő
sírokból előbukkanó csontokat is a kriptában helyezték örök nyugalomra.
Köszönet a Kocsis Lászlónak és Dinynyés Ferencnek, hogy felkísértek a két
templom tornyába.
Forrás: História Domus,
A váczi egyházmegye történeti névtára 1915.

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK
A KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE
A 31-es út Sülysáp központjába tervezett
körforgalom építésének kezdetét egyszerre
várják és félik a helyiek. Kétség sem fér hozzá,
hogy az elkészülte meg fogja könnyíteni a
közlekedést, de sokan tartanak az építkezés
idején várható terelésektől, forgalmi dugóktól.

H

orinka László polgármestert kérdeztük, mit gondol a
várost átszelő úton épülő körforgalom munkálatairól, hogyan halad a kivitelező? – A munkakezdés ideje
március 23-a lesz, ami azt jelenti, hogy ettől a dátumtól kezdve fognak zajlani az út előkészítő, a régészeti, a lőszermentesítési, valamint a bontási munkák, addig pedig még a tervezés
folyik. Készülnek a hírközlési tervek, a vízelvezetési tervek,
magát az útépítési tervet is át kellett dolgozniuk. Illetve a TRV
Zrt. kikötötte, hogy közel 300 méter szakaszon a vízvezetéket
is ki kell cserélni, viszont előbb azt is meg kell tervezni. Azaz
jó pár szakági tervet kell még a munkálatok előtt elkészíteni
– részletezte a városvezető. – Ezek nagy része már elkészült,
a vízcsőkiváltás nem várt fordulat volt, de helyesnek tartom,
hogy az új körforgalom alatt ne maradjanak régi vezetékek,
amelyek a későbbiekben komoly fennakadást okozhatnának.
A tervek elkészülte után be kell adni őket engedélyezésre.
Van, amelyiket már beadták, és vannak olyanok, amelyek még
folyamatban vannak. A felsorolt munkák mind engedélykötelesek, az engedélyek megérkezése után fognak elkezdődni a
látványosabb munkálatok. Addig pedig többek között az említett bontási feladatok között el kell végezni a piac sarkának
bontását is. A körforgalom átadásának határideje 2023. június
26., de nagyon valószínű, hogy ettől hamarabb el fognak készülni vele – mondta el a polgármester, aki kitért a sülysápiak
legnagyobb félelmére is. – Attól senkinek sem kell tartania,
hogy a 31-es út forgalmát máshova fogják terelni, hiszen ezt
a szabályok sem teszik lehetővé. Teljességgel kizárt, hogy egy
országos főút forgalmát belterületi utakra tereljék át. Az építkezés ideje alatt biztosítani kell a forgalmat, legalább egy sávon váltott irányú forgalomszabályozással, lámpával vagy kézi
irányítással – részletezte Horinka László.
A körforgalom építésekor több megoldás közül is választhat a kivitelező, amellyel biztosítani tudja az építési területen való áthaladást. Amennyiben az eredeti nyomvonal a
körforgalom közepén halad át, aköré építik a két félkört, majd
utólag bontják el körforgalom középső részét. De az is előfordulhat, hogy a fél pályát megépítik, majd elbontják a régi
sávot és a megépült fél pályán fog haladni a közlekedés, amíg
a másik fele el nem készül. Ami biztos, hogy a 31-es út forgalma nem terelhető át a belterületi önkormányzati utakra.
A 31-es út felújításához hasonlóan fog váltott sávokon folyni
a forgalom. A helyismerettel rendelkezők feltehetően mentesítő útvonalat fognak keresni maguknak, de ez sem lesz
számottevő, tudtuk meg.
Sh infó
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A SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉS IDŐPONTJAI BŐVÜLHET A SÁPI TAGÓVODA
A kommunális hulladékszállítás az egész településen csütörtöki
napokon történik.
Az év elején a szolgáltató minden felhasználó számára kiküldte a
2022. évre érvényes matricát, amely igazolja a hulladékszállítás jogos
igénybevételét. A matricákat a kommunális hulladéktároló edényekre, jól látható helyre kell felragasztani. Az új matricák felhelyezésére
a kézhezvételtő számított 30 nap áll rendelkezésre.
Csomagolási hulladékgyűjtés: 2022. március 17. és 31., április 14.
és 28. csütörtöki napokon lesz.
A csomagolási hulladékok a DTkH emblémás, sárga színű zsákokon kívül bármilyen átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék
gyűjtésére használt edénytől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhető.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg pedig szállítási alkalmanként
1 db cserezsákot adnak a DTkH munkatársai. A sárga zsákba papír,
műanyag, emellett fém- és italos kartondoboz is kerülhet, de nagyon
fontos, hogy ezek minden esetben tiszták vagy kiöblítettek legyenek.
Fontos a helytakarékosság szempontja is, ezért arra kérnek bennünket, hogy a dobozokat, palackokat, flakonokat minden esetben
lapítsuk ki!
Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés április 28-tól lesz.
Az üveg gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!
Ingatlanonként lehetőség van évente kétszer lomtalanítást (3 m 3/alkalom mennyiségben) is igényelni az
53/500-152 telefonszámon
SH infó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük, mindazoknak, akik eljöttek Salvári György
temetésére, együtt
éreztek velünk és
elhozták a szeretet
virágait.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük, mindazoknak, akik eljöttek Dinnyés István temetésére,
együtt éreztek velünk és elhozták
a szeretet virágait.
Dinnyés család
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Az óvodai ellátás fejlesztésére irányuló pályázatot
nyújtott be az önkormányzat, mely értelmében bővíthetik a sápi tagóvodát.
– A sápi településrész tagóvodája ugyan néhány évvel
ezelőtt már átesett egy felújításon, amikor tetőt és
nyílászárókat cseréltünk, homlokzati hőszigetelést
és napelemeket helyeztünk el az épületen, valamint a
padlóburkolatok is megújultak az akkori felújítás keretében, azonban továbbra is hiányzik egy fejlesztőhelyiség – részletezi Horinka László polgármester a
közösségi oldalán. – Most az ovi udvarán lévő, egykor
szolgálati lakásként is működött, cca 45 m2-es épület
felújításával egy fejlesztő- és tornaszobát szeretnénk
kialakítani. A beruházással megfelelő körülmények
alakulnának ki a sápi oviban a fejlesztőpedagógiai és
logopédiai ellátások számára, valamint a mozgásfejlesztés is sokkal jobb körülmények között működhetne a projekt megvalósulása esetén.
A pályázatot a Belügyminisztérium írta ki Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022.
címmel. A megpályázott felújítás mintegy 36 millió
forintba kerülne, amiből 85%-ot, azaz kb. 30 milliót
finanszírozna a Belügyminisztérium, a fennmaradó 6
millió forintot pedig az önkormányzat biztosítaná saját költségvetéséből – fejtette ki a városvezető. SH infó

MEGOLDÓDOTT A RÁKÓCZI UTCÁBAN
LERAKOTT ILLEGÁLIS SZEMÉT KÉRDÉSE
A Rákóczi utcába ismeretlenek tavaly
szeptemberben 6-8 m3 szemetet helyeztek el, amely most kacifántos úton, de
végre a lerakóba került.
Horinka László polgármester tavaly
számolt be arról, hogy a Rákóczi utca
legvégén illegális szemetet jelentettek az
arra járók az út mellé leborítva. – A szemét származási helye gyorsan beazonosításra került, mivel több levél, vízszámla,
bankszámlakivonat és egyéb, névre szóló
dokumentum is megtalálható volt a kupacban. A szálak Gyömrőre vezettek. A
szemét eredeti tulajdonosa egy konténeres vállalkozóval szállíttatta el a hulladékot – írta a városvezető a közösségi
oldalán. – Az ügyet a Pest Megyei Kormányhivatal vette kézbe, kötelezve a konténeres vállalkozót a szemét összeszedésére és lerakóba szállításra. Számtalan
telefonhívás, sok-sok levél megírása után,
ha lassan is, de ez a kötelezés végül eredménnyel járt. A vállalkozó elszállította a
hulladékot – részletezte a polgármester.
Az eltelt fél évben sokakban merülhetett fel a kérdés, hogy az önkormányzat miért nem szállíttatta el korábban a
szemetet önköltségén? Ennek oka, hogy
egyrészt a kormányhivatal eljárásrendjét

2022. MÁRCIUS

kellett követni, hiszen az ő hatáskörükbe tartozott az ügy, a lakossági nyomás
viszont az önkormányzaton volt. A kormányhivatal novemberben kötelezte a
hulladékot kiszállító vállalkozót a szemét
összeszedésére, melyre decemberig adtak neki határidőt, amit nem tartott be.
Végül februárban szállította el a hulladékot, amit ha korábban megtesz az önkormányzat, nem tudja behajtani a szállítás
költségeit. Azaz, ahogyan a polgármester
fogalmazott, a társadalmi béke kedvéért
megérte volna, de a társadalmi igazságosság nagyban sérült volna.
Az illegálisan szemetelő felkutatásában nagy segítséget jelentett a felszerelt
kamerarendszer, melynek célja többek
mellett az illegális hulladéklerakás csökkentése, megszüntetése volt.

ÖNKORMÁNYZAT

760 DARAB SZELEKTÍV KUKÁT
ADTAK ÁT A TELEPÜLÉSEN
Február 12-én vette kezdetét a szelektív kukák kiosztásának folyamata. Aznap
főképp a sápi településrészről érkező
lakókat várták a Kapás-udvarba az előkészített szerződésekkel, összeszerelt
edényekkel, akik a DTKH Kft. szerződött
partnereiként, vagy meghatalmazottjaiként átvehették a szelektív hulladékgyűjtőt. Az új, ingyenesen biztosított kukákkal egyszerűbbé és kényelmesebbé válik
a helyi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Sülysápon.

Hirdetés

JÓ TUDNI!

A 760 kuka átadása alatt előfordultak
fennakadások: volt, hogy az adatok nem
egyeztek, így azoknak a jelentkezőknek
nem tudták átadni a kukát. – Az évtizedekkel ezelőtt elhunyt előfizető feleségének, vagy a meghatalmazás nélkül
érkező férjnek nem tudtuk átadni a szelektív hulladékgyűjtőt. De volt olyan eset
is, amikor az ingatlantulajdonos nem is
rendelkezett szerződéssel, évek óta díjfizetés nélkül veszi igénybe a szolgáltatást, értesítést sem kapott és megjelent
a szelektív kukáért. Természetesen ő
sem kaphatott – írta meg tapasztalatait közösségi oldalán a polgármester. – A
920 kiértesített személy közel 83%-ának
át tudtuk adni az új, sárga fedelű kukát,
ami igen jó eredmény. Persze kaptunk
javaslatokat, hogy miért nem visszük
mindenkinek házhoz és ehhez hasonlók.
Csak jelzem: több mint 2700 kukát kell
összesen átadni. Házhoz vinni és háznál
papírozni ekkora mennyiséget lehetetlen! Köszönöm a szervezést és a sikeres
lebonyolítást a TÁVÜSZ Kft., a Művelődési
Központ és a Sülysápi Polgármesteri Hivatal munkatársainak, valamint az ő ellá-

A szelektív hulladékgyűjtéssel vásárlási szokásaink megváltoztatása
mellett nagyban csökkenthetjük a
szeméttelepekre kerülő hulladék
mennyiségét. Az így gyűjtött hulladék biztosan nem szennyezi a környezetünket, hiszen a begyűjtéstől
a feldolgozásig ellenőrizhető az útja,
ráadásul nem szükséges új nyersanyagokat létrehozni, ha a meglévő
anyagokat hasznosítani tudják, ezzel a gyártás költsége és energiafelhasználása is csökken.
tásukról gondoskodó Városért Asszonykörnek! Mindannyiunk érdeke a tiszta,
rendezett város!
A kukák kiosztása március 5-én a sülyi településrészen, majd március 19-én
Szőlősön folytatódik. Aki az adott napra értesítést kap, de nem tud elmenni
a kukáért, az később a polgármesteri
hivatalban fogja tudni átvenni ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-18.00; szerda:
08.00-16.00; péntek: 08.00-14.00). Akinek a szerződését át kell írni, vagy még
megkötésre vár, ők a DTKH-s ügyintézést
követően válnak majd jogosulttá a sárga
zsákot kiváltó kukára és szintén a polgármesteri hivatalban vehetik majd át.

hunyadi

sírkő

gránit – márvány – mészkő
jöjjön el,
nézze meg
széles választékunkat!

10
%
kedvezményt adunk

februári–márciusi
megrendelt síremlék árából!

A kedvezményt a készlet erejéig tudjuk biztosítani!

sírkőfelújítás!

Hunyadi györgy
g
Kóka, Táncsics M. u. 22.
hunyadi.kofarago@gmail.com
Tel.: 06-29/428-542, 06-20/585-3940
www.hunyadikofarago.hu
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VÉLEMÉNY

JÓ VAGY NEM JÓ?

Gondolatok az országgyűlési választások előtt…

J

elenleg a világban – és településünkön is – az orosz-ukrán háború van
a figyelem középpontjában.
Mi magyarok azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy április 3-án országgyűlési választások lesznek. Ugyan a
háborúnak ehhez nincs köze, ám az ellenzék elég ostoba és gusztustalan módon
– ami tőlük sajnos várható – vonja bele
az eseményeket a kampányba. És ahogy
szoktak, hazudnak reggel, éjjel meg este
– hogy a klasszikust idézzem –, és gyűlölködnek folyamatosan, lejáratnak minden helyes értéket. Ez jellemüknek sajnos
lényeges részévé vált. Semmi sem drága
nekik. Brüsszelnek való megfelelési kényszerből mindent feladnának: a hazát, a
biztonságot, a magyar életeket.
Az egyesült ellenzék által mozgatott
helyi akciócsoport is az országos ellenzéki kampánylogikát követi: lejáratni mindent és mindenkit.
Az ellenzék helyi jelöltje úgy kezdte
kampányát a közösségi médiában, hogy
„2022-ben leváltjuk a Fideszt Sülysápon
is”. Mintha helyi önkormányzati, nem pedig országgyűlési választások lennének
áprilisban…
Mióta a parancsot kiadta, felkért aktivistáik gőzerővel dolgoznak a helyi vezetés lejáratásán. (Egyikük egyenesen
féregnek nevezte a polgármestert nagy
nyilvánosság előtt az interneten. Ezt az
embert utólag az elvtársai megvédték,
sőt azt mondták, lehet, hogy csúnyán beszél, de igazat…) A taktikájukban – lássuk
be – van logika. Ez pedig egyszerű: ha
Sülysápon a jelenlegi, vállaltan jobboldali
vezetést sikerül besározni, akkor ez a térség kormánypárti országgyűlési képviselőjére is kihat, vélhetően gyengítve őt. Az
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eddigi közös, település- és térségfejlesztési munkát és az elért eredményeinket
is igyekeznek semmissé tenni. Persze,
mindig van még mit csinálni, mindig lehet
hibát találni. De hol nem?
Folyamatosan csúsztatások, hazugságok hangzanak el az online és a nyomtatott felületeken, bármikor néz is rá az ember. A helyi vezetés viszont rendre cáfolni
tudja azokat, és közzéteszi a tényeket, az
igazságot. Azzal már nem lehet vitatkozni! Talán ennek is köszönhető, hogy már
a saját ellenzéki köreikben is többen elpártoltak a csapat vezetőjétől, így igencsak megfogyatkozott a létszámuk. Mert
azért vannak még bőven, akik a valóságban élnek, aminek az az eredménye, hogy
már az ellenzéki felmérések is csökkenő
támogatottságot jeleznek az ellenzéki jelöltnek.
Ezzel nem is akarok több szót vesztegetni rájuk.
Csak egy csöppet elviekben visszatérve: vannak, akik önigazolás helyett a valóságot nézik.

Nézzük meg ebből az aspektusból az
országos választásokat!

S itt engedje meg a tisztelt olvasó, hogy
egy sajátos kategorizálást tegyek a választók körében. Nem lesz bonyolult. És
„nem fog fájni”, hogy ismét a klasszikust
idézzem.
Vannak az Orbán-hívők, és mellettük
a Fidesz-KDNP egyéb szavazói, vegyük
őket egy csoportnak: ők a nemzetiek.
Aztán ellenpólusként vannak a Gyurcsány-hívők, és a DK-Jobbik-MSZP valamint a statisztikailag mérhetetlen pártok
szavazói, vegyük ezeket is egy csoportnak: a globalisták. Ez eddig két csoport.

2022. MÁRCIUS

Mi van közöttük?

Vannak a közönyösek és a hezitálók.
A közönyösek, akik nem mennek el
szavazni. Az én nézőpontomból ők azok,
akik a közönyösségükkel végső soron a
győztest támogatják. Ugyanis nem teszik
meg, hogy a szavazatukkal a vesztest támogassák, ami esetleg ellentétes eredményt hozna. Tehát ez egyértelműen a
győztesnek jó.
Tegyük fel a kérdést: tudható-e előre,
hogy ki lesz a győztes? NEM! Nem tudható. Ezért a közönyösöknek, szerintem,
nincs is erkölcsi alapjuk az eredményeket
követően hőbörögni.
Velük nem is érdemes tovább foglalkozni, sokkal érdekesebb a hezitálók köre.
A politikai elemzők szerint a harc értük
folyik, sokak szerint ők döntik el a választások kimenetelét, mert – bár érthetetlen
és megdöbbentő –, de a rendszerváltozás
nem eredményezte a bolsevikok kilúgozódását, sőt globalistává tette őket. Itt
vannak, de újak is jönnek (lásd a Mindent
Tagadók Pártját: a Momentumot). Így aztán még mindig sokan vannak, akik folyamatos és erős hangjukkal a független és
objektívnek nevezett sajtó támogatását
élvezve, a folyamatos és erős hangjukkal
sokakat tudnak becsapni a hezitálók közül is. És itt van az eb elhantolva.
Az itt a kérdés, hogy a hezitálók miként
döntenek. A média nyomása, hangerő
alapján, vagy gondolkodnak.
Elgondolkodnak-e a tényeken a kilátásokkal összevetve, hogy mi a jó nekik?
Előre vetve, hogy tökéletes párt, ember
nem létezik: most jó az irány, vagy nem
jó? A másik irány a jó? Vagy a másik irány
nem jó. Harmadik nincs.

Aprópénzre váltva:
jó a családpolitika, vagy nem jó?

Jó, hogy 25 éves korig adómentességet
kapnak a fiatalok, vagy nem jó?
Jó, hogy munkaalapú a juttatási rendszer, vagy a munkából élőktől vegyünk el,
és segélyezzünk?
Jó, hogy a rendszerváltás óta nem dolgoztak annyian, mint most, vagy nem jó?
Jó, ha a legérzékenyebbeket érzékenyítik egy öngyilkos ideológia mentén, vagy
ellen kell állni?
Jó, ha behódolunk, feloldódunk, vagy
nem jó? És folytathatnám még…
Lehet, hogy a kedves hezitáló olvasónak úgy hozta az élet, hogy ezek közül
semmi sem érinti, vagy van, ami épp negatívan. De Magyarország – természetesen – az ő hazája is. Az ország viszont nem
egy emberből áll, közösség vagyunk, sok,
eltérő tapasztalattal.
Magyarország mindannyiunk hazája. Egy nemzethez tartozunk. Vigyázzunk rá!
Cseri Péter képviselő

KÖZÖSSÉG

FARSANGI MULATSÁG A TÁPIÓ
KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN

Alsónémedibe keresünk

csomagszortírozó

A

z idei év fő célkitűzése számunkra az,
hogy a társadalom minden szereplőjének szeretnénk értékes programokat
kínálni. A tavalyi évben egy térségi rajzpályázati versenyt hirdettünk meg az általános
iskolásoknak és középiskolásnak, mely számunkra pozitív visszajelzéssel zárult. Ebből
energiát merítve álmodtuk meg a farsangi
gyermekprogramunkat, melyet 2022. február
19-én Tápiószentmártonban tartottunk meg.
A legkisebb gyermek 5 éves és a legidősebb 14
éves volt.
A mulatság egy napközis program volt, így a gyerkőcök reggel
érkeztek és délután mentek haza élményekkel tele. Eseményünkön 16 szorgos kis méhecske vett részt, akik számára különböző
programokat biztosítottunk.

munkatársat

1 műszakos állandó délutános
munkavégzésre
(16.30–01.30).
Átlag nettó bérezés

230 000–246 000 Ft.
Céges busz Sülysápról megoldott.

Érd: 06-70/419-0680
Rendezvényünket egy ismerkedős körjátékkal kezdtük, majd
mindenki saját névjegykártyát készített, melyet egésznap viseltünk. A folytatásban farsangi szokásokról beszélgettünk, valamint közösen készítettünk díszeket, amivel az egész termet farsangi hangulatba varázsoltuk.
Mindenki készített egy saját farsangi álarcot, melyek zsűri elé
kerültek és négy alkotás helyezést is szerzett. Mindenki más emléklapot kapott arról, hogy részt vett a „házi álarcversenyünkön”.
A program csúcspontja a fánksütés volt, ahol az alapanyagokból a gyerekek készítették el a kész tésztát. A sütésben ők
nem vettek részt, mivel téli madarászás volt kint, ahol távcsővel
figyelték a környék madarait, illetve madárhangokat kellett felismerniük. A sütés után közösen leültünk az asztalhoz és jóízűen
fogyasztottuk el munkánk gyümölcsét.
A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány munkatársai ezúton is szeretnék megköszönni a szülők bizalmát, valamint a gyerekeknek a jó hangulatot
és a közös munkát. Továbbá szeretnénk megköszönni minden felnőtt
segítségét, aki részt vett a farsangi
mulatság lebonyolításában.
A jövőben tervezzük több gyermekprogram szervezését, melyről
online felületeinken fogunk információt közzétenni, s amelyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Gulyás Mercédesz és Antalicz Csaba
Tápió Közalapítvány munkatársai

IDÉN MEGÚJULHAT A RÉGI ÚRI ÚT
FŐ UTCA ÉS A CSILLAGDA KÖZTI SZAKASZA!
Sülysáp Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program
Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázatán nyert
el 93 millió Ft támogatást.
A beruházás megvalósításához további 5% önrészt kell biztosítania a városnak.
A fejlesztés során aszfaltburkolatot építünk a Fő utcától
egészen a Csillagdáig. Ezzel egyszerűbbé és gyorsabbá válik a bővülő temető felső bejáratának elérése, hiszen a sírhelyek jelentős része inkább a felső részről közelíthető meg
kényelmesebben, valamint javítjuk az elérhetőségét a település egyik legfőbb turisztikai attrakciójának, a Tápiómenti
Bemutató Csillagvizsgálónak is.
Sülysáp Város Önkormányzata
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KÖZÖSSÉG

EBOLTÁS 2022

– ISMÉT NAPIRENDRE KERÜLT
A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA
Az állategészségügyi hatóság felhívja a figyelmet a rókákról emberre
és a háziállatokra (kutya, macska) terjedő veszettség járványügyi veszélyére.
E veszély kizárólag a kutyák kötelező – valamint a macskák számára ugyan nem
kötelező, de ajánlott – veszettség elleni rendszeres oltásával csökkenthető.

A

veszettség elleni védekezés
részletes
szabályairól
szóló 164/2008 (XII.20.) rendelet
egyértelműen kimondja, hogy valamennyi három hónaposnál idősebb
ebet veszettség ellen a tulajdonos saját
költségén bármely szolgáltató állatorvossal köteles beoltatni az alábbiak
szerint: a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, majd az első oltást
követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként.
A rendelet alapján az eb tartója köteles az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvosnak bejelenteni, ha az állata a három
hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került.
A változást az új tartási helyen az
állata állategészségügyi felügyeletét
ellátó szolgáltató állatorvos felé az új
tulajdonosnak is be kell jelentenie. A
bejelentésnek tartalmaznia kell a veszettség elleni legutóbbi immunizálás, időpontját, helyszínét és az immunizálási végző állatorvos kamarai
bélyegzőjének számát és nevét is. A
bejelentés történhet az oltási könyv
bemutatásával is.
Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a
kormány rendezvényekre és gyülekezésre vonatkozó korlátozása enyhítésre került, azaz a 488/2020. kormányrendelet már nem tartalmaz tiltást az
összevezetett oltásokkal kapcsolatban. A fentiek alapján az ebek veszett-

ség elleni kötelező védőoltása a humán
járványügyi szabályok szigorú betartásával az alábbiak szerint történik:
2022. március 30. szerda Sülysáp,
Pesti út 60. állatorvosi rendelő, 8-10
óráig.
2022. április 09. szombat Sülysáp,
Pesti út 60. állatorvosi rendelő, 8-10
óráig.
Veszettség elleni oltás kedvezményes költsége az összevezetett eboltás során: 5000 forint.
A fenti időpontokon túlmenően
Mende, Fő u. 46./A sz. alatti állatorvosi rendelőben az alábbi rendelési
időben az egyéb állatorvosi beavatkozások mellett a veszettség elleni oltás
is elvégeztethető:
csütörtök: 16-18 óra között,
szombat: 08-12 óra között.
Egyben tájékoztatjuk önöket sülysápi rendelőnk új címéről:
2241 Sülysáp Pesti út 60 (Villamossági Bolt mögött).
A rendelő nyitvatartása:
hétfő 16:00-18:00,
kedd 8:00-10:00 16:00-18:00,
szerda16:00-18:00,
csütörtök 8:00-10:00,
péntek16:00-18:00,
A sülysápi rendelőben a petshoprészleg (gyógytápok, vitaminok egyéb
nem receptköteles állatgyógyászati termékek kiadása) reggel 8 órától
egész nap rendelkezésre áll.

TELTHÁZAS MESEJÁTÉK
Az idei első teltházas rendezvényünk a művelődési házban a Lázár Ervin program keretein belül a Ceglédi Tankerülettel közösen valósult meg. A környező települések
Mende, Úri és a sülysápi két általános iskola második osztályos diákjai vettek részt az előadáson. Utazás a szempillám mögött című zenés mesejátékon szórakozhattak az
iskolások a Zichy Szín-Műhely társulatnak köszönhetően.
A Lázár Ervin program folytatódik, reméljük, még sokszor
töltik meg a művelődési ház nagytermét a gyermekek nevetésükkel és jókedvükkel.
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Dr. Popovics László elérhetősége: 0620-555-8264.
Sülysápi rendelő elérhetősége: 0630-413-9018.
Felhívjuk a figyelmet, hogy veszettség elleni oltást kizárólag állatjelölő
transzponderrel (chip) megjelölt állat
kaphat. Ennek behelyezése és a regisztráció elvégezhető az állatorvosi
rendelőben, vagy az állat tartási helyén.
Minden eb az oltás során testsúlyának megfelelő féregtelenítő tablettát
kap, amelynek költségét az oltási díj
tartalmazza.
Egyéb költségek (opcionális):
• Új oltási könyv kiállítása: 550 Ft.
• Oltási könyv pótlása: 1100 Ft.
• Kombinált oltás (kölyökkori): 7370 Ft.
• Kombinált veszettség elleni oltás:
12320 Ft.
A veszettség elleni oltás alól elvont
állatokat a hatósági állatorvos határozata alapján be kell oltani, és az állat
tulajdonosával szemben a külön jogszabályban foglaltak szerint bírság kiszabására kerül sor, illetve az emberre
egészségügyi szempontból veszélyes,
valamint az állatok egészségét veszélyeztetető beteg vagy betegségre gyanús ebet a települési önkormányzat
állami kártalanítás nélkül köteles kiirtatni és szabálysértési eljárást lefolytatni.
Dr. Tóth Krisztina, jegyző és
Dr. Popovics László, állatorvos

KÖZÖSSÉG

KÉTÉVES AZ EGÉSZSÉGKÖZPONT
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017 őszén hirdetett pályázatot Pest megyei települések számára az egészségügyi alapellátás feltételeinek javítására. Sülysáp akkor egy új egészségcentrum
kialakítását célozta meg, amely modern környezetben biztosít helyet két felnőtt háziorvosi, két
gyermekorvosi és egy fogászati körzetnek, valamint mindhárom védőnői körzetnek.

A

z egészségház elhelyezése során figyelembe kellett venni azt a
szempontot is, hogy minden településrészről jól megközelíthető helyszínen kerüljön kialakításra, ezért az épület
a település központjában, a Vasút utcában, az ott lévő patika szomszédságában
kapott helyet. Az egészségközpont elmúlt
két éves működéséről dr. Molnár Tímea
családorvostan szakorvossal beszélgettünk.
– Milyennek értékeli az elmúlt két évet?
– Meglehetős izgalommal vártuk már
az egészségközpont elkészülését, mikor
két nappal a tervezett beköltözésünk előtt
a tisztifőorvos asszony bejelentette az
egészségügyi vészhelyzet beálltát. A polgármester úrral egyeztetve az átköltözés
elhalasztása mellett döntöttünk. Pár hónappal később viszont, amikor kissé enyhült a járványügyi helyzet, gyorsan összepakoltunk és önkormányzati segítséggel
egyetlen délelőtt alatt átköltöztünk.
– Milyen volt az új épületben lenni?
– A környezet pozitív változásai jót tettek meggyötört pszichénknek. A korábbi,
Losonczi utcai rendelői szobához képest
a tér megnyílt, a rendelői szoba tágasabb,
napfényesebb lett, a váró pedig összehasonlíthatatlanul szellősebb. Az egészségközpont megközelíthetősége is sokkal
jobb, parkolni is szépen, kulturáltan lehet.
Bár a rendelőnk az első emeleten van, a
két szint közötti felvonó akadálymentesíti a hozzánk fordulók útvonalát, így gond
nélkül feljuthatnak.

– Hogyan tudná megfogalmazni, miért volt
szükség egy ilyen központ kialakítására a
településen?
– Véleményem szerint egy központosított orvosi ellátó intézmény a gyors és
hatékony, akár többrétű ügyintézést is lehetővé tesz, de járványügyi szempontból
is fokozott jelentőséggel bír. A hely fertőtlenítése az épület kialakításának köszönhetően hatékonyan kivitelezhető, a szakszemélyzet időben és kellő hozzáértéssel
képes ellátni a feladatot. Az egy helyen
rendelő gyermekorvosok és védőnők között élőbb a kapcsolat, és a szülők is egy
helyen tudják intézni ügyeiket, ha családi
problémáról van szó. A patikák is központi elhelyezésűek, tehát ellátás után akár
pár lépéssel odébb meg is lehet vásárolni
a szükséges gyógyszereket vagy gyógyhatású készítményeket. Az egészségközpont nem csak alapellátó orvosi rendelők
számára épült. Védőnői tanácsadásoknak,
kisgyermekeket gondozó nevelőszülők
oktatására is helyet tud biztosítani. Ezen
felül tüdőszűréseknek és terveink szerint
egyéb, még tárgyalások alatt álló szűréseknek is otthont ad majd.
– Milyen visszajelzések érkeztek a betegektől, a lakosságtól önök felé?
– Egyetlen rossz szájízű megjegyzés
sem érkezett, a betegeink elégedettek az
épület adottságaival, megközelíthetőségével, kialakításával.
– A tapasztalatok alapján milyen változtatásokra lehet majd szükség a jobb működéshez?

– A járványhelyzet megszűnésével
rendszeres szűrési
programokat tervezünk. Sajnos az
összes szükséges
eszköz még nem áll
rendelkezésünkre, de dolgozunk a
terveink megvalósításán. Szeretnénk
rendszeres vastagbéldaganat-szűréseket, végtagi ütőérszűkület-szűréseket,
csontsűrűség-méréseket végezni egyéb
egyszerűbben kivitelezhető program mellett.
– Hogyan látja a helyben telepíthető szakrendelés lehetőségét?
– Azt gondolom, hogy nagyon nehéz
kérdés a szakrendelők ügye. Az ingatlanügyek még csak-csak kivitelezhetők,
de benne működőképes szakembert már
sokkal nehezebb lenne „kihozni”. Nemcsak
mi, alapellátók fogyunk nagy számban
hónapról hónapra, hanem a szakrendelői
kollégák személyi állománya is egyre inkább korosodik, és nem kíván még többet
vállalni, mint eddig vállalt. Pluszvállalások nélkül pedig nem megy. És itt nem az
anyagi megbecsülésről, a személyzeti díjazásról van szó, hanem mindannyiunk fizikai és lelki kapacitásáról, ami egyre inkább
fogytán van. Bízom benne, hogy az eddigi
erőfeszítéseink nem vésznek kárba, a pácienseink pedig a szép, új környezetben
gyorsabban nyerik vissza egészségüket!

Hirdetés
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KeréKgyártó ügyvédi iroda
POLGÁRI JOG
• Ingatlanjog
• Társasági jog és cégjog
• Követeléskezelés
• Társadalmi szervezetek
• Családjog
• Közigazgatási jog

Szeretettel várom
a kedves ügyfeleket!

Dr. Kerékgyártó Rita
ügyvéd

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

Tel.:

06-30/655-0782
ŐFeDŐ

DOLGOZZ TE IS MAGLÓDON!

Rek
MeSte

Munkarend: 2 vagy 3 műszakos munkarend
Munkanapok: hétfőtől – péntekig
Munkaidő: napi 8 óra, mely magában foglalja a szüneteket!
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• cserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
• bádogos
munkák
• beázások
javítása
• tetőszerkezet,
ereszcsatorna
javítása,
cseréje

Munkakör:
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Alpin technikáv
technikávAl

Kedvező áraK!
06-30/919-4694

ács kapocs Építő kft
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BÉR- ÉS MUNKAREND VÁLTOZÁS!

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR

Feladatok:
• autóipari (műanyag) alkatrészek
összeszerelése csapatmunkában,
• legyártott termékek vizuális ellenőrzése
Elvárás: alapfokú számítógépes ismeret
Előny: hasonló területen szerzett
tapasztalat
Amit kínálunk:
• Kereseti lehetőség:
nettó 260 000–350 000 Ft (eltöltött idő
alapján sávosan emelkedik)
• 100%-ban bejelentett, határozatlan idejű
munkaviszony,
+ cafetéria (bruttó: 33 500 Ft/hó)
+ túlóralehetőség
+ egészségbiztosítás
+ év végi jutalmazás
+ stabil vállalati háttér
+ karrierlehetőség
+céges rendezvények

JELENTKEZÉS,
INFORMÁCIÓ:
HUMILITAS Kft.:
06-70/903-9037;
e-mail-cím:
david.eva@humilitas.hu
2022. MÁRCIUS

Céges buszjárat
a következő területekről:
Nagykáta, Szentmártonkáta,
Tápiószecső, Sülysáp, Mende,
Gyömrő, Maglód, Dány,
Isaszeg, Pécel, Monor, Üllő
A céges buszjárattal nem
érintett területekről érkezők
számára utazási költségté
költségtérítés (MÁV, Volán, gépjármű
max. 30 km távolság)
Szállást nem biztosítunk!

