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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, pén-
tek 8.00–14.00)

• Víz- és csatornaszolgáltatás – TRV Zrt. hibabejelentő:  
06-80/205-157

JÚLIUSTÓL IS BIZTOSÍTOTT  
A HELYI JÁRAT MŰKÖDÉSE
Az elmúlt időszak munkájának és egyez-
tetéseinek köszönhetően úgy tűnik, sike-
rül biztosítani a helyi buszjárat működését  
július 1-je után is.

Sajnálatos módon az eddigi szolgáltató 
hirtelen felmondta a szerződését, és jelen-
tős többletfinanszírozás mellett sem vállalta 
tovább a helyi járat működtetését júliustól. 
A nemrég lezajlott közmeghallgatást köve-
tően a képviselő-testület döntést hozott 
a polgármester javaslatáról, és a korábban 
már egyszer jól bevált, helyi vállalkozóra 
épülő konstrukciót választotta, hogy a helyi 
buszközlekedés július 1-től is zavartalanul 
működhessen.

A jelentős üzemanyagár és béremelkedés 
miatt éves szinten a bérlet- és jegyeladások-
ból, állami támogatásból befolyó bevételeken 
felül további 25-27 millió forintot kell fordí-
tania a városvezetésnek a költségvetésből a 
helyi buszjárat fenntartására. 

– A helyi buszjárat azonban nemcsak a 
diákoknak vagy helyben közlekedőknek, 
hanem a munkába járóknak is nagy segítsé-
get jelent, ezért mindennél fontosabb szá-
munkra a folyamatos működés garantálása 
– kommentálta Horinka László polgármester 
a helyzetet.

ÚJ PLÉBÁNOS A TÁPIÓSÜLYI PLÉBÁNIÁN
2022. augusztus 1-től Marton Zsolt váci megyéspüspök a Sülysáp-Tápi-
ósülyi plébánia plébániai kormányzójává nevezte ki Pálfalvi Tamás atyát.

Tamás atya hét éve pap, két évig Szolnokon, majd 5 évig Salgótarján-
ban szolgált káplánként, mielőtt Sülysápra érkezett.

Fogadjuk őt szeretettel! Sülysáp-Tápiósülyi Egyházközség

SAJNÁLATOS ESET MIATT ÚJULT MEG
A VÁROS KÖZÖSSÉGI OLDALA
Bár legtöbbször jó, ha valami új 
köntösbe öltözve megújul, Sülysáp 
város közösségi oldalát azonban 
egy kényszerhelyzetben volt kény-
telen a városvezetés újra cserélni. 
Májusban ismeretlen személyek 
ugyanis feltörték és azonnal átne-
vezték az eredeti oldalt, így azt már 
nem tudta használni a település. 
Most új néven építik vissza a közös-
séget segítő információs oldalt. 

Az új oldal létrehozására azért 
volt szükség, mert május 15-én 
ismeretlen személyek feltörték  
Sülysáp város korábbi hivatalos  
Facebook-oldalát. Az elkövetők 
azonnal átnevezték az oldalt „Süly-
sáp Város”-ról „Online Market”-re, 
így az oldalon azóta nem jelennek 
meg a településsel kapcsolatos hí-
rek, sőt semmilyen új információ 

nem kerül ki. A városvezetés egy 
ideig dolgozott az oldal visszaszer-
zésén, hiszen ezzel az ott szereplő 
hírek, információk és követők is el-
vesztek, de sajnos egy idő után úgy 
tűnt, a megoldást egy teljesen új ol-
dal készítése fogja jelenteni. A né-
hány hete „ellopott” „Sülysáp Város” 
oldal helyett így új felületet hoztak 
létre, ez pedig „Sülysáp Város Hiva-
talos Oldala” néven található meg a 
közösségi oldalon. 

Aki szeretné nyomon követni a 
település életét és az azzal kapcso-
latos friss híreket, aktuális, napra-
kész információkat, az a kedvelés/
követés gombra nyomva azonnal 
megteheti. Az oldalt megosztva még 
több sülysápihoz juthat el a hír, hogy 
ismét első kézből értesülhessenek a 
települést érintő eseményekről.



NÉPSZÁMLÁLÁSI SZÁMLÁLÓBIZTOSOK 
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
2022. október 1. és november 28. között 
országos népszámlálást tart, melyhez 
számlálóbiztosok jelentkezését várjuk.

A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 
2022. november 20. között zajló terep-
munka során címellenőrzést végez, és la-
kóegységenként kérdőívet tölt ki tableten, 
amelyet a KSH biztosít.

Jelentkezni az erre szolgáló jelentkezé-
si lap benyújtásával lehet, mely letölthető 
a www.sulysap.hu oldalról. Az adatlapot 
a Sülysápi Polgármesteri Hivatalba (2241 
Sülysáp, Szent István tér 1.) kell eljuttatni 
papír alapon, vagy elektronikus úton a mi-
sinszki.hajnalka@sulysap.hu e-mail-címre. 
Kérjük, hogy a jelentkezés előtt olvassák 

el a város honlapján található felhívásban 
szereplő részletes leírásokat.

További tájékoztatást Szabóné Misinsz-
ki Hajnalka nyújt a 29/635-443 telefon-
számon vagy a fenti e-mail-címen.

Együttműködésüket köszönjük!
dr. Tóth Krisztina, jegyző
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TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

Kisebb javítások  
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com
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ÚJABB SIKERES 
PÁLYÁZAT ZÁRULHAT LE
Még 2017-ben nyújtotta be a város-
vezetés azt a pályázatot, melynek 
keretében a piac területén egy üz-
lethelyiséget és illemhelyeket léte-
sítettek. Az épület műszaki átadá-
sára 2020 októberében sor került, 
azonban a pályázat adminisztrációs 
lezárása még sokáig nem történt 
meg, így a támogatás teljes összege 
sem került kifi zetésre. Úgy tűnik, 
most sikerül ennek is pontot tenni 
a végére. 

A támogatói okirat 2018 novem-
berében született meg, de a több 
mint 5 évvel ezelőtt benyújtott pá-
lyázat adminisztrációs lezárása nem 
fejeződött be, emiatt pedig a támo-
gatási összeg 50%-a, vagyis 25 mil-
lió forint még nem került kifi zetésre. 

„A nemrég lezajlott helyszíni 
szemlén lényegében mindent rend-
ben talált az ellenőrzéssel megbí-
zott szervezet munkatársa, így a 
projekt adminisztratív zárásával 
egyidejűleg néhány hét, vagy egy-
két hónap múlva hozzá is juthatunk 
a támogatás második 50%-os részé-
hez” – írta meg a jó hírt közösségi 
oldalán Horinka László polgármes-
ter, ahol azonban a nehézségekre is 
rámutatott. –  Ez a projekt jól láttat-
ja azt a problémát, amellyel minden 
önkormányzat, vállalkozás és civil 
szervezet is küzd: a pályázat be-
nyújtását követően minimum két év 
telik el, mire sor kerülhet a közbe-
szerzésre és a kivitelezői szerződés 
megkötésére. Ez idő alatt az árak 
jelentősen emelkednek, amire utó-
lag nem igénylehető már pótlólagos 
támogatás, azt a kedvezményezett-
nek önerőként kell biztosítania. En-
nél a projektnél ez a többletköltség 
17,2 millió forint volt.”

FEJLESZTÉSRE KERÜLHET 
A REGIONÁLIS KERÉKPÁRHÁLÓZAT
Június 23-án Sülysáp polgármestere a 
budapesti agglomerációs kerékpárforgal-
mi hálózatfejlesztési stratégia egyezteté-
sén vett részt, melyet Vecsésen tartottak 
meg. A Budapest Fejlesztési Központ 
(BFK) megbízásából készülő stratégia 
elsősorban a vasút könnyebb elérését 
célozza, de települések közötti kapcso-

latokat is létrehoz, ami nagyon fontos és 
hiánypótló lenne a régióban.

A júniusban lezajlott egyeztetés a Dél-
kelet-Pest megyei térség 18 településé-
nek részvételével (Kóka, Sülysáp, Men-
de, Úri, Gomba, Monor, Péteri, Gyömrő, 
Maglód, Ecser, Üllő, Gyál, Felsőpakony, 
Alsónémedi, Ócsa, Csévharaszt, Vasad és 
Vecsés) valósult meg. A készülő stratégia 
úgy érinti a települést, hogy a Sülysápi 
vasútállomás felé hoz majd létre kapcso-
latot Kóka és Úri irányából, de a sápi és 
szőlősnyaralói településrész felől is, vala-
mint kapcsolat létesülne Mende és Tápi-
ószecső felé is.

A következő lépés szerint a stratégiá-
ból tervek készülnek, majd sor kerülhet a 
kivitelezésre is, de természetesen ez egy 
hosszabb folyamat része, így erre még 
nem a közeljövőben lehet számítani.
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Rajt/Cél: Wass Albert Művelődési központ 
Sülysáp Szent István tér 7. 

 
36 km-es táv: 

Indulási idő : 6:30 - 7:30 
Nevezési díj: 1200 Ft 

Szintidő: 9 óra 
Útvonal: WAMK – Csonkás – Tűzberek – Kishársas dűlő – Forró forrás - 

Sápi halastavak – Sándorszállás - WAMK 
 

27 km-es táv: 
Indulási idő: 6:30 – 8:00 

Nevezési díj: 1000 Ft 
Szintidő: 7 óra 

Útvonal: WAMK – Csonkás – Sápi halastavak – Sándorszállás  - WAMK 
 

17 km-es táv: 
Indulási idő: 7:00 - 9:00 

Nevezési díj: 800 Ft 
Szintidő: 4,5 óra 

Útvonal: WAMK - Várakpuszta - Sándorszállás - Besnyői dűlő – WAMK 
 

Sülysápi lakosoknak a nevezési díjból 50 % kedvezmény.  
A túrákon az általános iskolások ingyen vehetnek részt. 

 
 

 
 
     
 

 

Főrendező: Seprős Viktor 
Tel: +36-70 312-9236 

email: seprosviktor@gmail.com 
www.sulysapturak.hu 

 

Szeretettel várunk minden természetet szerető és sportolni vágyó sporttársat  

2022.augusztus 27- én (szombat) megrendezésre kerülő 
teljesítménytúráinkra 
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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

Kéz és körömápoló,  
műkörömépítő vagy egyéb 

szépségipari  
tevékenységre keresünk 

bérlőtársat 
Hair Point  

fodrászüzletbe!
General Office Center Sülysáp, 

Pesti út 76.
Keczán-Jernei Anita 

06-70/226-42-62
anitakeczan@gmail.com

Hirdetés

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: 
csütörtökön, pénteken 8–12, 

szombaton 8–13

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

mminden 
gyógynövégyógynövé

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

Virág-
méz:

990  
Ft/ ½ kg

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

gyógynövé-

ÖNKORMÁNYZAT
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ÚJ JÁTÉKOK KERÜLTEK A BÖLCSŐDÉBE
2021 októberében az egyik, most pedig a má-
sik bölcsődei játszóudvaron került telepítésre 
egy új, kifejezetten a bölcsődés korosztály-
nak készült mászóvár, valamint egy babaház. 
A bölcsőde jelenleg zárva van, de augusztus 
végén már a megújult játszóudvarral várja a 
legkisebbeket. 

A 12 évvel ezelőtt, 2010 őszén átadott bölcső-
de akkor a nagykátai járás első bölcsődéje volt, 
és még hosszú időn keresztül az egyetlen is 
maradt a járásban. Az idő minden fölött eljár, 
a több mint tizenkét éves fajátékok ráadásul az 
időjárás viszontagságainak is ki voltak téve, így 
feltétlenül szükséges volt a bölcsődei játszó-
udvar megújítása.  

A kiadás a költségvetésben tervezett beru-
házási keretből valósulhatott meg. A bölcsőde 
most ugyan zárva van, hiszen jelenleg a nagy-
takarítás zajlik, a bölcsisek majd csak augusz-
tus végén vehetik birtokba az új játékokat, de 
biztosan kedvükre valók lesznek az új udvari 
eszközök.
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ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

Eladó 
ingatlanokat 

kErEsünk
meglévő készpénzes ügyfeleink részére 

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

Ha számít az ár,  
az ingatlanpiaci vár!

JU
TA L É K T Ó

L1%

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

Amennyiben 
gondolkozik lakása, 
háza, telke eladásán,  

forDULJon 
BIzALommAL 

Az
IngATLAnPIAcI 

KözveTíTő  
IroDához!

KÖZÖSSÉG

ELHUNYT BAROTAI PÉTER ENDRE „HULIGÁN” ATYA
A Váci Egyházmegye fájó szívvel tudatta, hogy szeretett 
paptestvérük, Barotai Péter Endre esperes, püspöki 
tanácsos, plébános 2022. július 29-én, életének 87., 
papságának 64. évében elhunyt. Az engesztelő szentmise-
áldozatot 2022. augusztus 10-én 16 órakor mutatták 
be a Maglódi Rózsafüzér Királynője-templomban, 
ahonnan gyalogosan kísérték utolsó útjára, és a helyi 
katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra.

B arotai Péter Endre 1936-ban szü-
letett Kispesten, 1959-ben Vácon 
szentelték pappá. Több helyen 

dolgozott káplánként és plébánosként, 
volt kisegítő lelkész, valamint plébániai 

kormányzó. 1989-től püspöki tanácsos-
ként, majd kállói megbízott kerületi es-
peresként tevékenykedett.

A wekerletelepi népes tisztviselőcsa-
ládból három fi vér vállalta a papi hiva-
tást. A plébános úr haláláig hűséges és 
állhatatos szolgája maradt az egyház-
nak, élete középpontjában a lelkipász-
torkodás állt. Bárhová helyezték hosszú 
élete során, engedelmesen és találéko-
nyan szolgált. Mindegyik szolgálati he-
lyén maradandó nyomot hagyott maga 
után, a közösségek építésében és az 
egyházközség anyagi javainak gyarapí-
tásában egyaránt. 

„Mindig a lényegről beszélt, így is élt: 
puritán módon, egyszerűen, derűsen, 
dolgosan. Születési és papi évfordulóin 
volt hívei, barátai messze vidékekről is 
eljöttek őt köszönteni. Maglódi plébános-
sága során például a templom felújítása és 
eredeti terv szerinti tornya készült el az ő 
kezdeményezése, tevékeny szervezőmun-
kája nyomán. Példájával, vonzó tartásával 
követésre indító, világító egyéniség volt” – 
olvasható gyászjelentésében. Barotai atya 
még az elmúlt hetekben is rendszeresen 
járt a sülyi templomba helyettes papként 
misézni, jelenléte, szolgálata évtizedes 
múltra tekint vissza Sülysápon.
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SÜLYSÁPI FUTÓNAPPAL INDÍTOTTUK A NYARAT
16 éves múltra tekint vissza a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány meghatározó 
rendezvénye, a Sülysápi Futónap, mely ez elmúlt időszak pandémia okozta helyzete miatt 
többször más-más időpontban került megrendezésre. Idén több tényező mérlegelését 
követően a verseny június 12-én kellemes nyárias időjárásban került lebonyolításra. 

A kora nyári időjárási viszonyokhoz 
alkalmazkodva idén megváltozott 
időrenddel vártuk a versenyzőket. 

A nap nyitányaként a felnőttek 3,7 km-es 
futamához álltak rajthoz a frissen ébredő 
futók. A befutónál több sülysápi teljesítő-
nek tapsolhattunk. Első helyezést ért el 
Mácsár Nikolett, Szántai Zoltán és Mányi 
Ildikó. Kategóriájában a dobogó második 
fokára állhatott fel Fucskó Richárd István, 
míg bronzérmet szerzett Vajon Norbert 
Hunor, Gyarmati Gréta, Katus Norbert 
alpolgármester és Szabóné Jandó And-
rea. Ezt követően a legnagyobb kihívását 
jelentő 10,7 km-es és 21,1 km-es futamok 
kezdődtek. A fokozatosan melegedő hő-
mérséklettel dacolva 10 km-en harmadik 
helyezést ért el Szamosvölgyi Attila és 
Csernovszki-Lucz Réka. Horinka László, 
Sülysáp város polgármestere szintén ezt 
a távot teljesítette és 4. helyezést ért el. 
Félmaratonon a dobogó 3. fokára állha-
tott fel Nádai László. A felnőttek prog-
ramját követték a korosztályos gyermek-

futamok. Az ovifutás 300 m-es távján 
több sülysápi gyerkőc állhatott dobo-
góra. Aranyérmet szerzett Józsa Csen-
ge, ezüstérmes lett Fülöp Botond Bence, 
míg a dobogó harmadik fokára állhatott 
fel Pongrácz Noel. Az általános iskolások 
közül is több sülysápi siker született. Első 
helyezést ért el Motolai Bence, Földi Zoé. 
Másodikként ért célba Vajon Noémi Kati-
ca, Komán-Birtalan Zsófia, Tóth Botond, 
míg a dobogó harmadik fokára állhatott 
fel Tóth Karsa, Tóth Ajsa és Vozák Janka. 
A verseny zárófutama a családi futás volt, 
ahol elsőként ért célba Vajon Norbert és 
leánya, Vajon Noémi Katica.

Gratulálunk minden résztvevőnek! 
Családias, vidám hangulatú napot tölt-
hettünk együtt.

Köszönjük a verseny sikeres lebonyo-
lításához nyújtott munkáját önkéntes se-
gítőinknek, Sülysáp Város Önkormányza-
tának, a Szent István Általános Iskolának 
és a Wass Albert Művelődési Központnak 
a támogató együttműködését.

Köszönet a Tápió-vidék polgárőrszer-
vezeteinek: a Sülysáp, a Tápiószecső, a 
Nagykáta, a Tápióság tagjainak az útvo-
nalbiztosításban, a Mentő 911 egészség-
ügyi biztosításban végzett közreműködé-
sért.  Kele János és barátai, Mészáros János 
kerékpáros felvezetők és zárók munkáját, 
a Sülysápi Sportegyesület együttműködé-
sét és mindenkinek, aki valamilyen formá-
ban hozzájárult a rendezvény megszerve-
zéséhez!

Köszönjük az érintett településrész 
lakóinak, és az ott közlekedők megértő 
türelmét a rendezvénnyel okozott kényel-
metlenségek elviseléséért. 

Találkozzunk december 11-én ismét, a 
sülysápi Mikulás-futáson! 

A verseny részletes befutó és ered-
ménylistája megtalálható a Tápiómen-
ti Tömegsport Alapítvány weboldalán a 
www.tapiomenti-tomegsport.hu felüle-
ten. Keressenek minket a facebookon is!  
https://www.facebook.com/tomegsport. 

Tápiómenti Tömegsport Alapítvány
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A HATÁRON TÚL JÁRTUNK
Mi, Mórás, végzős 8. osztályosok, olyan szerencsések voltunk 
tavasszal, hogy (közel százezer magyar diákhoz hasonlóan), 
a Határtalanul program keretein belül ellátogathattunk 
egyik szomszédos országunk magyarlakta területére. 
Az úticélunk az egyik legcsodásabb táj, Erdély volt. 

M ár alig vártuk az utazást, amely 
nemcsak sok kalandot tartoga-
tott számunkra, de egyben az 

utolsó, közös élményünk volt együtt, bú-
csúzás egymástól és az általános iskolás 
éveinktől.

Amikor korán reggel elindultunk, telve 
voltunk várakozással, izgalommal. Négy 
óra múlva átléptük a határt. Az első úti-
célunk Kolozsvár volt, ahol megtekin-
tettük Mátyás király szülőházát, illetve 
a tér közepén álló felújított emlékművet. 
Az egész napos buszozás után kissé el-
csigázottan értünk a szálláshelyünkre, 
Küküllőkeményfalvára, ahol régen látott 
tanárunk, Hunor bácsi panziójában kap-
tunk fejedelmi ellátást. 

A következő napokban végigjártunk 
rengeteg szebbnél szebb tájat, megnéz-
tünk sok híres helyet, épületet. Jártunk 
a parajdi sóbányában, Pongrácz-tetőn, a 

Gyilkos-tónál. Csíksomlyón felsétáltunk 
a „Nyeregbe”. Elképesztő volt megta-
pasztalnunk az 1000 éves határnál, hogy 
milyen sokat utaztunk és csak ezután 
értük el a régi Magyarország határát. 
Körbesétáltuk Szovátán a Medve-tavat, 
vásárolgattunk Korondon. Az egyik legér-
dekesebb program a medveles volt. Sokat 
vártunk csendben a medvékre (ez nem is 
volt 40-50 tizenévessel olyan könnyű), de 
meg is lett türelmünk gyümölcse, amikor 
megláttuk a 4-5 medvét elősétálni a fák 
közül. Fantasztikus élmény volt. 

Megkoszorúztuk Orbán Balázs és Ta-
mási Áron sírját, illetve jártunk Székely-
keresztúron is.

Nemcsak a csodás tájak és helységek 
nyűgöztek le bennünket, hanem nagy 
élményt jelentett az ottani emberekkel 
való megismerkedés is. Hihetetlen volt 
egy idegen ország közepén, olyan helye-

ken utazgatni, ahol mindenki magyarul 
beszél, és odaadó kedvességgel fogad 
minket. Érdekes volt, hogy kicsit bele-
láthattunk az itt élő magyarok életébe, 
mindennapjaiba, megkóstolhattuk az it-
teni ételeket, halhattuk az itt élő magya-
rok „ízes beszédét”, közelről láthattuk, 
hogy ők egy idegen földön is magyarok 
maradtak.

Az 5. nap estéjén fáradtan és millió 
élménnyel gazdagodva érkeztünk vissza 
Sülysápra. Köszönjük Peti bácsinak és kí-
sérőtanárainknak ezt a lehetőséget, és az 
itt szerzett élményeket! Lili és Flóra  

KÖZÖSSÉG

L lla Liget
Lovarda

Lilla 
Liget

Virágméz

Balázs Lilla 
agrármérnök, lovastúra-vezető

06-30/515-3772

Lovaglásoktatás
Monoron

családias környezetben 
7-től 17 éves korig.
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NYÁR SÜLYSÁPON
Igazán izgalmasan telik a nyár Sülysápon és a Wass Albert Művelődési Házban,  
miközben a legnagyobb esemény még hátra van, ugyanis előttünk a 2022-es  
városnapi rendezvény, ami igazán méltó zárása lesz az idei szezonnak.

J únius 11-én tartották a családi na-
pot a védőnők szervezésében az 
Egészségközpont udvarán. A szom-

bat délelőtt az egészség jegyében telt. 
Reggel 8-tól várták az érdeklődőket, akik 
számos program és foglalkozás közül vá-
laszthattak. Népi játéktárral kedvesked-
tek a gyerekeknek, akik kipróbálhatták az 
ugrálóvárat, arcfestésen vehettek részt, 
de kézműveskedhettek is. Mindeközben 
a szülők meglátogathatták az egészség-
sátrat, ahol többek között dietetikus- és 
életmódtanácsadás is várta őket. De ta-
nácsot kaphattak a mosi-pelusok hasz-
nálatáról és a helyes fogápolásról, volt 
szó a babaelsősegélyről, és a várandósok 
szoptatási tanácsadó előadását is meg-
hallgathatták. A legkisebb, 0-3 éves kor-
osztályra Ciróka foglalkozás, míg a na-
gyobbacskákra Kabóca torna várt.

Másnap reggel rajtolt el a 16. Sülysápi 
Futónap, melyről a 8. oldalon részletes 
beszámolót olvashatnak.

A Kapás József Helytörténeti Gyűjte-
mény és udvara tárt kapukkal várja a lá-
togatókat. A nyár elején nagykátai diákok 
látogattak el a múzeumba, ahol tárlatve-

zetést kaptak, kipróbálhatták a korongo-
zást és még finomságokat is kóstolhattak.

Június 24-én a múzeumok éjszakáját 
is a Kapás udvarban tartották. Ez volt 
Sülysápon az első múzeumok éjszakája 
rendezvény. Este az Anima Musicae ka-
marazenekar koncertjét hallgathatták 
meg az érdeklődők, majd pedig helyis-
mereti séta indult Szentiván éjjelén Ka-
tus Norbert alpolgármester vezetésével. 
Az egybegyűltek megnézhették  a Ső-
tér-kastélyt, a Hevesy díszkaput, a Szent 
István-templomot, a Kálvária-kápolnát 
és annak környékét. Emellett egész éjjel 

tárlatvezetés várta a múzeumba látoga-
tókat, akiket a helyi értéktár csapata ve-
zetett körbe.

Július 3-án, vasárnap este kertmozit 
tartottak a Malom utcai focipályán, ahol a 
Jurassic Word – Világuralom című filmen 
borzonghattak a mozizók. A frissítőket és 
finomságokat a Trabibár biztosította.

Július 16-án a Körúti Színház előa-
dásában a Zsákbamacska című darabot 
nézhették meg a sülysápiak Esztergályos 
Cecíliával a címszerepben! Vidám, vicces, 
zenés előadásnak örülhetett a közönség.

A néptánc és élménytábor is a Wass 
Albert Művelődési Központ falai között 
fogadta a táborozókat. 

Augusztusban pedig ismét színházi 
előadás látogatott a városba: Pozsgai Zsolt 
Egy asszon, két asszon – bukovinai dalos 
népi játékára ülhettek be a nézők. A Sze-
kér Színház előadása ingyenes volt.

Augusztus 27-én pedig kezdetét veszi a 
sülysápi Városnap, melynek sztárvendége 
Kasza Tibi lesz.

Egészségnap

Egészségnap

Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény

Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény

Múzeumok éjszakája

Múzeumok éjszakája

Múzeumok éjszakája

Kertmozi

Zsákbamacska

Néptánc és élménytábor
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• cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés
• széldeszkázásszéldeszkázás
• bádogos munkákbádogos munkák
• beázások javításabeázások javítása
• tetőszerkezet, tetőszerkezet, 

ereszcsatorna ereszcsatorna 
javítása, cseréjejavítása, cseréje

Alpin technikávAlpin technikávAAlpin technikávAAlpin technikáv l

kedvező árAk! 

06-30/919-4694iistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társaistván és társai

Generál-

        kivitelezÉS   
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez

AlAptÓl
A tetőiG

ácS-tetőFedő 
tetőtetőtetőtetőFFedőedőedőedő

SzAkkÉpzett

MeSterek

ŐK KAPJÁK AZ IDEI 
KITÜNTETÉSEKET
A képviselő-testület 2022. júniusi munkaterv 
szerinti ülésén döntött az idei helyi 
elismerések odaítéléséről. Idén összesen 
négyen részesülnek városi kitüntetésben, 
az átadási ünnepséget az október 23-i 
városi rendezvényen tartják majd meg.

Sülysápért Emlékérem elismerést kapnak:
– az Anima Musicae Kamarazenekar, magasszintű komoly-

zenei előadóművészeti tevékenységéért és a komolyzene nép-
szerűsítéséért végzett 
fáradhatatlan munká-
jáért, valamint a he-
lyi közösség többéves 
rendszeres kulturális 
szolgálatáért,

– Fodor Antal, a Sü-
lysápi Amatőrcsillagász 
Egyesület elnökeként 
végzett több évtizedes 
fáradhatatlan és elkö-
telezett ismeretterjesz-
tő tevékenységéért, va-

lamint a sülysápi csillagvizsgáló megvalósításában szerzett 
elévülhetetlen érdemeiért, valamint

– Szabó László, a tápiósülyi római katolikus egyházközség-
ben végzett, de annak keretein túlmutató, sok évtizedes, több 
generációra kiható áldozatos és fáradhatatlan közösségszer-
vező-közösségépítő munkájáért.

Sülysápért díszoklevél kitüntetésben Mázás Jázmin része-
sül, aki fi atal népdalénekesként kiemelkedő előadóművészeti 
tevékenységet végez, valamint a Tápió Énekegyüttes tagjaként 
több nemzetközi versenyen is kimagasló eredményt ért el.

Mindannyiuknak szívből gratulálunk!
Katus Norbert alpolgármester

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

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

Szerezzen érettségit a Budakalász Gimnázium
Sülysápi Tagintézményében!

A képzés formája: esti gimnázium, felnőttoktatás.
A képzés négy éves, de korábbi tanulmányokat beszámí-
tunk.
Diákigazolvány és családi pótlék ( 20. év betöltéséig) is jár 
a hallgatóinknak.

Beiratkozás a gimnáziumba: 
2022. augusztus 24–31. 15–18 óráig, 

helye: 
Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp, Malom u. 16–18.

A beiratkozáshoz a személyes okmányokat és a korábbi 
bizonyítványt kell hozni.

Érdeklődni a 06-30/637-9757 telefonszámon lehet.
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FEJEZETEK A MÓRA FERENC 
ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRTÉNETÉBŐL 
5. fejezet: Új iskola születik

A sülysápi Móra Ferencről elnevezett általános iskola jubilál, 
szeptemberben lesz 50 éves. Ebből az alkalomból megemlékezünk 
az 50 évvel előbbi iskolák elavult rendszeréről, ahol külső 
körülmények gátolták a tanítás megfelelő eredményességét, 
és az új központi iskola építésének körülményeiről. 

(Folytatás. Az előző fejezeteket lásd lapunk korábbi számaiban.)

T ápiósülyben még az 1960-as években is öt helyen, egy-
mástól több száz méterre lévő épületben tanultak a 
diákok. A nyolc tanév alatt sok diák mind a négy épületben 

megfordult. Jártak a temető, kultur, öreg és új iskolába is. Az alsó 
és felső tagozatos gyerekek a 8 tanteremben váltott műszakban, 
hol délelőtt, hol délután tanultak. A szőlősi gyerekek 4. osztályos 
korukig a Moller-kastélyban kialakított tanteremben, az úgyne-
vezett szőlősi iskolában tanultak összevont 1-4. osztályig. 

1970-ben újból egyesítették Tápiósülyt és Tápiósápot Sülysáp 
néven, ennek következtében két iskola lett a településen. Meg-
különböztetésül a sülyi az I. számot, a sápi a II. számot kapta. A 
két falu egyesítése felgyorsította egy új, központi iskola építésé-
nek igényét is, hiszen mindenki tudta, hogy tarthatatlan körül-
mények között tanulnak a sülyi gyerekek. A nagyközség vezetői 
megfelelő helyet kerestek az épületnek, amit hamarosan meg 
is találtak. A Malom utcában, a volt katonai barakk tiszti lakó-
épületeit a 2. világháború után lebontották, a terület több mint 
20 éve üresen tátongott. Közel a központhoz, a forgalmas utaktól 
távol és vele szemben a hatalmas focipálya. Ideálisnak bizonyult 
ez a terület.

A munka rohamléptekben indult meg. A tervezést majd a kivi-
telezést a TÖVÁL szakemberi végezték, de a falu minden lakosa 
– közvetve vagy közvetlenül – részt vett benne. Az összefogás 
anyagi téren is jelentkezett. Benkó József, a Virágzó Termelőszö-
vetkezet elnöke az iskola megépítéséhez egymillió forint értékű 
anyagot, társadalmi munkát, segítséget ajánlott fel, mely ösz-
szeg a végén meghaladta a másfél millió forintot. A tsz dolgozói 
az építkezés alatt lajtkocsival minden reggel egy tartály vizet 
vittek a kiszáradt kútba a beton és malterkeveréshez. „A helyi 
ÁFÉSZ 50 ezer forint készpénzt adott, segített a lakosság, a pe-
dagógusok, a gyerekek, mindenki, aki csak segíteni tudott. És 
adta az iskolához Művelődésügyi Minisztérium a maga nyolcmil-
lió forintját.” Az iskola igazgatója, Molnár Istvánné az építkezés 
alatt mindenütt jelen volt, intézkedett, szervezte a munkát.

A nagyszabású összefogás 
eredményeként mindössze 
két év alatt elkészült az új is-
kola. 

Az új központi iskolaavató 
ünnepségére 1972 szeptem-
berének első napjaiban került 
sor. Az ünnepi eseményen ott volt a nagyközség apraja, nagyja. 
A vendégek között Szabó János helyi tanácselnök, Benkó József a 
Virágzó Tsz elnöke mellett Bata János országgyűlési képviselő, a 
Pest megyei Tanács, a megyei művelődésügyi osztály, a Monori 
Járási Hivatal, a Hazafi as Népfront képviselői álltak.

„Kívánom, hogy a pedagógusok megfelelő körülmények között 
még jobb eredményeket érjenek el, ugyanezt kívánom a gyere-
keknek is, s a község lakóinak azt mondom: legyenek büszkék 
az iskolájukra, mert büszkék lehetnek rá. Ez az iskola hirdeti az 
összefogás nagyszerű példáját.” – mondta Guba Pál a megnyitó 
beszédében. 

„Az ünnepség keretében Németh Erzsébet és Faragó György 
nyolcadikos, valamint Majzinger Éva hetedikes úttörők verssel 
köszöntötték a megjelenteket, majd Trepák Rózsa, a II. számú 
általános iskola úttörőcsapata nevében emlékszalagot kötött az 
ünneplő I. számú általános iskola úttörő-csapatzászlajára.”

A bejáratnál elhelyezett nemzeti színű szalagot Guba Pál, a 
monori járási pártbizottság első titkára vágta át, majd Molnár 
Istvánné igazgató átvette az új intézményt a nagyközség nevében. 
A jelenlévők ezek után léphettek be az előcsarnokba, osztályter-
mekbe, folyosókra, korszerű, vízöblítéses mosdókba. Felemelő 
érzés volt „a gyönyörű, emeletes, 8 tantermes, tornatermes, nap-
közi helyiséges, új iskola.” A régi négy iskolaépület ezzel betöltöt-
te rárótt feladatát, a hosszú évtizedekig gyerekek zsibongásától 
hangos termeik végleg elcsendesedtek, új, másfajta teendők vár-
tak rájuk. 

A szőlősi alsó tagozatos tanulók azonban továbbra is a kastély 
egy tantermében tanultak 1991-ig, amikor átadták az új tagisko-
lát. Ebben jelenleg 7 tanterem, 1 számítástechnika-terem, egy kis 
foglalkoztatóterem és könyvtárszoba áll rendelkezésükre. 

Az eltelt 50 évben kibővült és évről évre szépült, vált egyre 
modernebbé a központi iskola. Jelenleg 18 tanterem, 1 könyvtár-
szoba, 1 tornaszoba, 1 számítástechnikai terem, két udvari rész, 
kézilabdapálya fogadja a kb. 400 tanulót. Az iskola 1997-ben fel-
vette a Móra Ferenc nevet.
E sorozatban az iskola történetének csak egyes fejezeteit igye-
keztem feltárni, ezek csak pillanatképek, a teljes történet és az 
elmúlt 50 év bemutatása további levéltári kutatásokat igényel.  
Ajánlom e visszaemlékezést a jelen tanuló ifjúságnak, hogy ér-
tékelni tudják a kényelmes, modern iskolájukat, hogy meglássák, 
átérezzék a nagy- és dédszüleik, őseik nehéz körülményeit, akik 
mindezek ellenére vágyták a tudást. Zemen Pálné

Irodalom: Pest Megyei Hírlap és Molnár Istvánné kézirata
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KÖZÖSSÉG

„Megöregedtem, de a szívem, az még mindig fi atal. Legbelül 
sosem változik a korunk. Tudd, hogy te magad vagy a 
legtökéletesebb kor! Minden egyes évünk különleges 
és értékes, mert csak egyetlenegyszer élhetjük át. Ne 
bánkódj amiatt, hogy idősödsz, mert ez egy olyan kiváltság, 
ami nem mindenkinek adatik meg!” (Richárd Gere)

45 éve alakult meg Sülysápon a 
klub, melyet egy ünnepélyes 
bállal tett még emlékezetes-

sebbé a tagsága. Akik bőszen kiveszik 
a részüket a városi rendezvényekből is, 
ott segítenek, ahol tudnak. Fennállásuk 
majd fél évszázados évfordulóját színes 
programokkal és előadásokkal tarkított  
esttel ünnepelték meg, melyen részt vett 
Czerván György, országgyűlési képvise-
lő, Horinka László polgármester és Katus 
Norbert alpolgármester is, akik dicsérő 

szavakkal méltatták a nyugdíjasklub te-
vénykenységét.

A klub története beszédes, mellyel 
részletesen következő lapszámaink ha-
sábjain fogunk foglalkozni.

„Isten éltesse a Barátság Nyugdí-
jasklub minden tagját, kívánom, hogy 
jó egészségben, vidám kedvvel, soká-
ig maradjanak még közöttünk, őrizzék 
egymást is szeretetben!” – köszöntötte 
közösségi oldalán is Horinka László pol-
gármester a nyugdíjasklub csapatát.

30 ÉVES A SÜLYSÁPI 
HAGYOMÁNYŐRZŐ PÁVAKÖR
„Bizony hajoljatok meg az öregebbek 
előtt, akár utcaseprők, akár 
miniszterek!” (Kosztolányi Dezső)

J úlius 2-án ünnepelte a Sülysápi Hagyományőrző Pávakör 
megalakulásának harmincadik évfordulóját. A nagyszabá-
sú rendezvényen részt vett Horinka László polgármester 

is, aki megható szavakkal köszöntötte a Pávakör tagjait: „Azért 
is vettem részt az ünnepségen, hogy meghajoljak a munkával, 
építkezéssel, fáradtsággal, sokszor bánattal, reménytelenséggel 
és fájdalommal telt sok-sok év előtt. Úgy gondolom, hogy 30 év-
vel ezelőtt azért alakulhatott meg ez a közösség, mert az idős, a 
kultúrát őrizni akaró emberek egymással is közösséget akartak 
alkotni, hogy megtalálják az időskor szépségét, őrizzék a hagyo-
mányainkat. Isten éltesse a Sülysápi Pávakört, kívánom, hogy jó 
egészségben, vidám kedvvel, sokáig maradjanak még közöttünk, 
őrizzék egymást is szeretetben!”

Következő számainkban részletesen is foglalkozunk a Sülysápi 
Hagyományőrző Pávakör múltjával, jelenével és jövőjével.   SH infó

 45 ÉVES A SÜLYSÁPI 
BARÁTSÁG NYUGDÍJASKLUB   

Hirdetés
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CSATORNAHASZNÁLATI ILLEMTAN
Az ember hajlamos azt gondolni, hogy amit a víz levitt a lefolyón, attól egyszer s mindenkorra 
megszabadult. Sokan azt képzelik, a szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatlanít minden 
leeresztett mérget. Az igazság ezzel ellentétben az, hogy a tisztítási technológia csak bizonyos 
határokon belül képes zavartalanul működni, ráadásul sérülékeny is. Ezért kiemelten fontos, 
hogy mindenki tisztában legyen vele: mit szabad és mit nem, ha a csatornáról van szó.

Amit semmiképp sem szabad a csatornába 
ereszteni
1. Mivel a szennyvíztisztító-telepek el-

sősorban élő mikroorganizmusok 
segítségével tisztítanak, a csator-
nahálózatba csak lebomló, őket 
nem károsító anyagok juttathatók. 
Ha a csatornahálózatba méreg ke-
rül, elpusztíthatja a tisztítást végző 
szervezeteket, így a befogadó élővíz 
sérülhet, ráadásul a szennyvízisza-
pot sem lehet hasznosítani a mező-
gazdaságban. Szigorúan tilos a csator-
nába juttatni:
• mérgek;
• gyógyszerek és növényvédő szerek;
• nehézfémtartalmú folyadékok;
• tűzveszélyes anyagok, benzin, higító, festék stb.;
• lebomlásuk során mérgekké, vagy tűzveszélyessé váló anya-

gok.

2. A belvíz, a talajvíz és az esővíz a szennyvízkezelési rendszer 
túlterhelését okozhatja, így azt a csatornába vezetni tilos.

3. A darabos, szilárd szennyeződések üzemzavart okozhatnak: 
elzárják a víz útját és tönkreteszik a szivattyúkat a szennyvízá-
temelőkben. Ezek:
• bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, 

fémkupak, műanyag és üvegpalack stb.;
• macskaalom (még ha természetbarát megjelölést is élvez), 

építési törmelék, homok, kavics;
• vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon 

stb.);
• egyéb háztartási hulladékok (textil, növény, gyümölcsmag, 

szárnyasok tollazata, szőr stb.).

4. Szerves szennyezőanyagok:
• állattartásból származó híg trágya;
• háztartási ételmaradék, még akkor is, ha aprított (konyha-

malac);
• zsírok, olajok;
• háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék, pl.: halfej, 

emlősök belsősége stb.;

• elpusztult kisállatok tetemei;
• emésztőkből szippantott, nagy agresszivitású szennyvíz a 

szolgáltató engedélye nélkül.

Amit okozhatunk, ha legyintünk a csatornahasználati illemre
A zsírok és olajok a csator-
nában kihűlnek, reakció-
ba lépnek a szennyvíz más 
összetevőivel, és kemény, 
szappanszerű lerakódást 
okoznak. A csatorna emiatt 
előbb leszűkül, majd eldu-

gul. A keletkező kénessav 
megtámadja és tönk-

reteszi a házi és a 
közcsatornacsö-

veket egyaránt. 
A rendkívüli du-
gulás-elhárítás 
és a csatornaja-
vítás költségei ráadásul a csatornadíj amúgy elke-
rülhető emelését okozzák. A víztakarékos eszközök 
használata mellett előfordulhat, hogy a szennyvíz 

– főleg családi házas utcákban, ahol kevés a fogyasz-
tó – túl sűrű lesz, így a kis lejtésű csatornákon nem 

folyik el. 

A házi szennyvízcsatorna akkor büdös, ha
• leföldelik az átadási aknát, illetve légmentesen lezárják az 

udvari tisztító aknák nyílásait;
• nem építik meg, vagy üzemen kívül helyezik az épület szenny-

vízlefolyó rendszerének szellőzőjét;
• nem fi gyelnek a lefolyók, padlóösszefolyók bűzelzáróira, és 

eltűnik a víz belőlük.

Csatornabekötés
Ha egy épület csatornára rákötött helyiségének a padlóvonala 
a szolgáltatási pontnál lévő terepszint alatt helyezkedik el, ke-
rülni kell az ilyen helyiségek csatornára kötését, vagy legalább 
a szolgáltató hozzájárulásával szennyvíz-visszacsapó szelepet 
kell beépíteni, esetleg házi szennyvízátemelőt kell létesíteni. 

Hibaelhárítás a szennyvízcsatornán
A házi szennyvízhálózat és az épületek belső szennyvízgyűjtő 
vezetékeinek működéséről és fenntartásáról az ingatlan tu-
lajdonosának, használójának kell gondoskodnia. A közüzemi 
szennyvízhálózat (idetartozik a bekötővezeték is) üzemeltetése 
a szolgáltató feladata. A házi és a közüzemi szennyvízhálózatot 
a szolgáltatási pont választja el egymástól. A szolgáltatási pont a 
bekötő idom, vagy akna elfolyási pontja, ennek híján az ingatlan 
határvonala, zártsorú beépítésnél a falsíktól (a közterület felé) 
egy méter. Ha a közüzemi csatornahálózat bármely pontján, 
vagy berendezéseinél rongálást, meghibásodást észlel, azonnal 
jelezze az üzemeltetőnek! Egy hiányzó aknafedlap például élet-
veszélyt is jelenthet. Forrás: TRV Zrt.

MIÉRT FONTOS? 
Szerencsére egyre szigorúbbak az élővizekbe engedett, 
tisztított szennyvizet illető környezetvédelmi elvárások. 
Ehhez a változáshoz azonban a csatornát igénybe vevő 
emberek szemléletének is változnia kell. A csatornahá-
lózat állapota és a tisztítótelep működése erősen függ 
a csatornába engedett szennyvíz tartalmától. Néhány 
ember felelőtlen magatartása miatt az egész szolgáltatás 
ellehetetlenülhet, károsítva ezzel a többi fogyasztót, és 
végeredményben a természetet.
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 
TUDNIVALÓK
A kommunális hulladékszállítás az egész te-
lepülésen pénteki napokon történik.

Csomagolási hulladékgyűjtés a következő 
időszakban: 2022. augusztus 19-én és szep-
tember 2-án, pénteki napokon lesz.

A csomagolási hulladékok a DTkH emblé-
más, sárga színű zsákokon kí-
vül bármilyen átlátszó zsák-
ban, 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 kerül-
het, de nagyon fontos, hogy ezek minden eset-
ben tiszták vagy kiöblítettek legyenek. Fontos 
a helytakarékosság szempontja is, ezért arra 
kérnek bennünket, hogy a dobozokat, palacko-
kat, fl akonokat minden esetben lapítsuk ki!

Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés a kö-
zeljövőben: 2022. augusztus 26-án és szep-
tember 9-én, pénteki napokon lesz.

Az üveg gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtő-
pont(ok)on történik!

Ingatlanonként lehetőség van évente két-
szer lomtalanítást (3 m3/alkalom mennyiség-
ben) is igényelni az 53/500-152 telefonszámon.

SH infó

AKADOZHAT A HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS – A LAKOSSÁG 
TÜRELMÉT KÉRIK
A szelektív és a zöldhulladék-gyűjtéssel kap-
csolatban is tapasztalható, hogy néhány utca 
kimarad, ezekről a helyekről a szolgáltatónak 
nem sikerül első körben elszállítani a kihe-
lyezett zsákokat, kiüríteni a kék-sárga kuká-
kat. Ilyen esetben a lakosság türelmét kérik a 
DTkH munkatársai.

 A szolgáltató tájékoztatása szerint, amint 
lehetőség nyílik rá, pótolják az elmaradást az 
érintett területeken, így kérik, hogy az elszál-
lításra nem kerülő hulladékot hagyják kint az 
ingatlanok előtt. Az itt élők jelezhetik a fenna-
kadást a polgármesteri hivatalban vagy köz-
vetlenül a szolgáltatónál, hogy ezeket minél 
gyorsabban orvosolni tudják.

A lakosság azonban úgy is a szolgáltató 
segítségére lehet, hogy hajnalban, vagy akár 
előző este készítik ki az elszállításra váró hul-
ladékot, mert nyáron megeshet, hogy a nagy 
hőségre való tekintettel a munkatársak akár 
már kora reggel elkezdik a munkát, hogy a na-
gyobb melegre kevesebb feladat jusson.

NYEREMÉNYJÁTÉKKAL ÖSZTÖNÖZ AZ 
ONLINE CSEKKRE A VÍZSZOLGÁLTATÓ
LED-TV-t, robotporszívót vagy 
tabletet is lehet nyerni a Tiszamen-
ti Regionális Vízművek Zrt. nyere-
ményjátékán. A TRV Zrt. július 1.-i 
kezdettel fél éven 
keresztül zajló nyere-
ményjátékot hirdet a 
szolgáltatási terüle-
tén élő felhasználók-
nak, akiknek mind-
össze annyi a dolguk, 
hogy regisztrálnak 
a Vízcenter oldalá-
ra. Így a vízdíjszámla 
könnyű, online befi zetése mellett 
a nagy értékű tárgynyeremények 
megnyerésére is esélyük nyílik.

A játékban minden olyan 18. élet-
évét betöltött személy részt vehet, 
aki az adott időszakban a társaság 
szolgáltatási területéhez tartozik. 
Ehhez mindössze le kell tölteni a 
TRV Zrt. Vízcenter applikációját és 
regisztrálni a felületen. Mindenki, 
aki ezt a megoldást választja, vál-
lalja, hogy a vízdíjat a regisztrációt 

követő hónaptól már online fi zeti 
be, a társaság pedig már nem fog 
papíralapú csekket küldeni. A nye-
reményjáték fő célja, hogy az online 

csekk rendszerével 
mostantól az elekt-
ronikus ügyintézés és 
egy környezetbarát 
fi zetési mód legyen a 
hangsúlyosabb. A já-
ték 2022. július 1. nap-
jától 2022. december 
11. napjáig tart majd, 
a nyerteseket pedig 

sorsolás útján választják ki 2022. 
december 12-én. 

Az alábbi nyereményekért lehet 
versenybe szállni: 

• 3 darab Samsung tablet, 
• 2 darab Xiaomi robot porszívó, 
• 1 darab 139 cm átmérőjű Sam-

sung smart TV.
További részletek és a regiszt-

rációhoz szükséges segítség is 
megtalálható az alábbi felületen: 
https://trvzrt.hu/nyeremenyjatek/.

ZAJLIK A MUNKA 
A LEENDŐ KÖRFORGALOMNÁL
Ütemesen haladnak a körforgalom 
építési munkálatai a piactérnél. Az 
elmúlt napokban megtörtént az 
érintett vízhálózati szakasz, azt 
megelőzően a telekommunikációs 
vezetékek kiváltása, azóta pedig 
megkezdődött az elektromos háló-
zati munka is.

Mostantól egyre „látványosabb” 
lesz a munkafolyamat, hiszen meg-
kezdték a nagyobb földmunká-
kat is. 

Az építkezés idején minden köz-
lekedőtől nagyobb fi gyelemre és 
türelemre lesz szükség!

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

Dr. Kerékgyártó Rita
ügyvéd

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

Szeretettel várom  
a kedves ügyfeleket!

Tel.: 06-30/655-0782

Összeszerelő 
operátor 
sülysápra

Feladat: 
Ipari ventilátorok 
összeszerelése,  

tekercselés, 
forrasztás.

Munkaidő:
2 műszakos 
munkarend.

FIZETÉS
BRUTTÓ: 386 000–425 000 Ft.

CÉGES 
BUSZJÁRAT:

Tóalmás, Kóka, 
Tápióság, Úri, 

Szentmártonkáta, 
Nagykáta, Tápióbicske, 

Mende, Gyömrő, 
Gomba stb.

06-70/610-2360
06-20/215-0699

JONAS.ELISABETH@HUMILITAS.HU
LUKACS.MARA@HUMILITAS.HU


