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MENTÉSI PONT LÉTESÜL SÜLYSÁPON
Sülysápon komoly problémát okozott,
hogy a statisztikai adatok szerint a mentőegységek kiérkezési ideje sok esetben
elérte vagy meghaladta a fél órát. Ennek
orvoslására kezdeményezte az önkormányzat egy sülysápi mentési pont létrehozását.
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) vezetésével folytatott tárgyalások alapján
kiderült, hogy egy sülysápi mentőállomás
létesítéséhez nem állnak rendelkezésre a
feltételek. Azonban az OMSZ által működtetett mentési pont orvosolhatja a legégetőbb problémát, azaz a kiérkezési idő
jelentősen lecsökkenhető.
A mentési pont valamely szomszédos
(Nag ykáta, Monor) mentőállomáshoz
tartozik majd, és napi 12 órában teljesít
szolgálatot Sülysápon és a környéken. A
Fő utcai orvosi rendelő mögötti épületrészben kap helyet, ahol korábban a védőnői szolgálat is működött. A mentőbeálló elkészült, melyet a bejárás során

leteszteltek: mind a beállási fordulókat,
mind a töltőcsatlakozást rendben találták.
A mentési pont megnyitásának időpontjáról hamarosan tájékoztatni fogják a lakosságot – írta Horinka László polgármester a
SH infó
közösségi oldalán.			

KÖZMEGHALLGATÁS

Értesítem, hogy Sülysáp Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2021.
október 25-én (hétfőn) 18 órakor közmeghallgatást tart a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében, melyre ezúton tisztelettel
meghívom.
A közmeghallgatás napirendje:
1./ T ájékoztató az Önkormányzat
pénzügyi helyzetéről és a folyamatban lévő önkormányzati beruházásokról. Előterjesztő: Horinka László
polgármester
2./ Lakossági közérdekű bejelentések,
javaslatok, kérdések.
A közmeghallgatással kapcsolatban
további információ a 06-29/635-435
számú telefonszámon kérhető.
Szíves megjelenésére számítva, tisztelettel:
Horinka László polgármester

SEGÉDMUNKÁS KOLLÉGÁT
KERESNEK
A TÁVÜSZ Kft. (sülysápi városüzemeltető) munkalehetőséget kínál segédmunkás
munkakörben. B kategóriás jogosítvány
előny, de nem feltétel. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet hétköznap
8-14 óra között Lovass Beátánál a 0630/903-3730 telefonszámon.

HASZNOS
TELEFONSZÁMOK
• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 06-29/435-001
 rvosi ügyelet: 06-29/440-074
•O
(munkanapokon 18.00–08.00 óráig,
valamint hétvégén, munkaszüneti és
ünnepnapokon)
• Önkéntes tűzoltók: 06-30/528-5493
• Polgárőrség 06-30/466-1677
 özterület-felügyelet:
•K
06-30/391-7331
 özvilágítás: 06-29/635-449
•K
(hivatali időben: hétfő 08.00–18.00
óráig, kedd, szerda, csütörtök
08.00–16.00 óráig,
péntek 08.00–14.00 óráig)
 íz- és csatornaszolgáltatás – TRV
•V
Zrt. hibabejelentő: 06-80/205-157
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BURSA HUNGARICA: A FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓKÉRT
Idén is részt vesz Sülysáp város a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázaton, melynek célja az esélyteremtés érdekében
a szociálisan rászoruló fiatalok támogatása a felsőoktatásban. A pályázat a 2021/2022. tanév második és a
2022/2023. tanév első félévére vonatkozik, amire kizárólag a felsőoktatási
intézményekbe jelentkező és oda járó
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók pályázhatnak. Fontos még tudni

a jelentkezéshez, hogy az igénylő személynek a települési önkormányzat
területén, tehát Sülysápon állandó
lakhellyel kell rendelkeznie, illetve nappali képzésen kell végeznie tanulmányait. Három forrásból tevődik össze
az ösztöndíj: önkormányzati, megyei
és minisztériumi támogatásból. A pályázatokat 2021. november 5-ig lehet
benyújtani, melyek részleteit a www.
sulysap.hu oldalon lehet elolvasni. SH infó
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ISMERJÜK MEG A VÁROS KÉPVISELŐIT!
SÜLI RICHÁRD
Süli Richárd a testület legfiatalabb tagja, és bár nem tősgyökeres sülysápi, már hosszú évek óta
itt él a családjával. Nagyon fontosak számára a település közösségi ügyei, ha nem lenne képviselő,
civilként is mindent megtenne azért, hogy jó közösséget alakítson ki.
– Mi köt Sülysáphoz?
– Anyukám sülysápi volt, én a szomszéd
településen nőttem fel, Úriban. A rokonság
egy része Sülysápon lakik, így viszonylag
sok időt töltöttem itt gyerekkoromban, majd
később ide nősültem. Most pedig már itt
élek, itt van vállalkozásom és a családom is.
– Hol végezted a tanulmányaidat?
– Általános iskolába Úriban jártam, a középiskolát pedig Monoron végeztem el,
utána marketing- és reklámügyintéző,
majd azt követően konferencia- és rendezvényszervező szakon tanultam.
– Mi az, amit különösen szeretsz Sülysápban?
– Rengeteg olyan dolog van, ami szerintem nagyon szerethetővé és nagyszerűvé
teszi ezt a települést, a gyönyörű természeti adottságok, részben a közlekedés, a
modern piacunk, amit én személy szerint
nagyon szeretek, szinte minden vasárnap
ki szoktam menni. Nagyon sok a kedves
ember, Sülysápot rendkívül vendégszerető településnek tartom. Az új mottónk, azt
gondolom, teljes mértékben megállja a helyét, miszerint „Sülysáp – Itt vagy otthon.”
– Jelenleg a képviselőség mellett mivel foglalkozol?
– 2013-ban alapítottam a Népi Játéktár nevezetű vállalkozásomat, amivel az ország
számos pontjára járunk különböző rendezvényekre. Elsősorban eszközbérbeadással
foglalkozunk, mindenféle gyerekjátékokat,
népi játékokat, légvárakat adunk bérbe.
Ezáltal rengeteg önkormányzattal, művelődési központtal és céggel vagyok kapcsolatban az ország minden pontjáról és
nagy örömmel tölt el, hogy ezáltal valahogy
vihetem Sülysáp hírét is. Ilyenkor mindig
szóba kerül, hogy honnan jövünk, én pedig
minden alkalommal büszkén válaszolom,
hogy Sülysápról. Ebből adódóan rengeteg
településvezetővel állok összeköttetésben, így gyakran tudom kamatoztatni az
ott látottakat itthon, Sülysápon. Emellett
másodállásban gépjárművezető-oktatással
foglalkozom, hogyha időm engedi.

– Mikor és miért döntöttél úgy, hogy képviselő szeretnél lenni?
– A kampányok során egyébként is sokszor
besegítettem a polgármester úrnak, valamint mindig érdekelt a helyi és az országos
politika is. Innen ismerem a helyi vezetést,
gyakran jártam szórólapozni, aláírásokat
gyűjteni, és még rengeteg dologban részt
vettem ezek mellett. Kialakult egy jó kapcsolat, később pedig a polgármester úr kért
fel, hogy induljak képviselőként. Néhányan
ismertek már az autósiskolából és a különböző rendezvényekről, ezért elindultam,
aztán végül sikerült bejutni. De igazából
úgy gondolom, ha nem lennék képviselő,
civilként akkor is ugyanúgy tennék a településért, ahogy azt tettem azelőtt is, csak
így valamivel mégis könnyebb.
– A rengeteg teendőd mellett marad időd
pihenni?
– Konkrétan hobbim nincsen. Egyszer írtam egy motivációs levelet és az első sorát
azzal kezdtem, hogy „a hobbim a munkám”,
ami azóta is érvényes. A rendezvények
kapcsolnak ki, azok, amikben kiélhetem a
kreativitásom is. A csapatépítők és egyéb
hasonló rendezvények ilyenek, ezekben kicsivel szabadabb vagyok és tulajdonképpen
ez már egyfajta hobbi számomra.
– Melyik volt a legemlékezetesebb ilyen rendezvény?
– Talán, amikor az egyik cégnek éjszakai
csapatépítő túrát szerveztünk egy elhagyatott szőlőbirtokon. Kukoricamezőn,
présházak közelében voltunk, mindenféle
hangeffekteket használtunk, egy igazi paratúra volt. Ez szerintem elég extrém volt,
de előfordult olyan is, hogy tankot béreltünk legénybúcsúra, ami szintén nagyon
emlékezetesre sikerült, de egy egyszerű kis
rendezvény is ad gyakran olyan impulzust,
ami emlékezetessé tudja tenni az adott
eseményt.
– Mik a terveid a jövőre nézve?
– Mivel úgy gondolom, a közösség- és csapatépítésben vagyok a legerősebb, így a
terveim és céljaim nagy része is ezzel kap-

csolatos, de nagyon hosszú távú terveim
nincsenek. Most például a szüreti felvonulás és a Mackófesztivál az, amit kitűztem
magamnak. Ha képviselő vagyok vagy ha
nem, akkor is azt gondolom, hogy tenni fogok azért, hogy olyan közösségi terek alakulhassanak ki Sülysápon, ami lehetőséget
ad az embereknek arra, hogy találkozzanak és ne egy képernyő mögül nézzék a
települést. TeSzedd! szemétszedési akciót
szervezünk most az országos kampányhoz
csatlakozva. Minden közösséggel kapcsolatos dologban teljes mellszélességgel
próbálok kiállni, és igazából ezt tervezem a
jövőben is: amiben tudom, segítem a települést, hogy épüljön, szépüljön és élhetőbb
legyen.			
Antal Fanni
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KÖZÖSSÉG

DOLGOZNAK A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁN
Az elmúlt hónapokban számos probléma jelentkezett a hulladékszállítás folyamatában, így nemrég Horinka László polgármester
a DTKH termelésvezetőjével és szállításvezetőjével tartott megbeszélést a helyzet mielőbbi megoldására.
Ez év júliusában vette át a települést a DTKH
Kft. gödöllői régiója, így a változás együtt jár
bizonyos kezdeti nehézségekkel. Sok panasz
érkezik az elmaradt begyűjtésekről foltszerűen és a város egy-egy területén. A közös
cél mindenképp az, hogy a szolgáltatás
gördülékenyen és minél kevesebb hibával
működjön, ebben a polgármester szerint a
DTKH is partner kíván lenni és a jogos elvárásoknak meg akar felelni.

MEGÚJULNAK
A VASÚT UTCA KRITIKUS
SZAKASZAI
A Magyar Közút 2021. október 11–18. között saját beruházásában felújítja a 31104
j. Sülysáp bekötő út 0+760 – 1+135 km
szelvényei – Losonczi u. és Petőfi Sándor u. – közötti útszakaszt. Az útépítési
munka tervezett ütemezése: burkolat
előkészítése és marása október 11–13.,
aszfaltréteg terítése, tömörítése 2021.
október 18.
A közel 400 m hosszban megvalósuló
burkolatfelújítás részeként 300 tonna
aszfaltot dolgoznak be. A pályaszerkezet kopórétegének cseréje után a teljes
felújítási hosszon nemesített padkát alakítanak ki.
Mindeközben folynak a vízelvezetési
munkálatok is a Vasút utca központi részén, a 0+461-0+487 km sz. között jobb
oldalon. Komoly tervezési szakasz után,
mely megrendelője az önkormányzat,
a Vasút utcai üzletekkel is egyeztetve
és együttműködve oldják meg az utca
régóta problémás vízelvezetését. A gondot a régi árkok szabálytalan betemetése okozza. Megoldásként terepszint
alatti, gépkocsival átjárható formában
építhető meg a csapadékvíz-elvezetés.
A kötelező közműegyeztetés során a
TRV Zrt. előírta az ivóvízvezetékek kiváltását, mely szeptemberben megtörtént. Október elsejével kezdődött meg
az árok-, szegélykő- és burkolatépítés,
melynek határideje november 30.
SH infó – www.sulysapma.hu

4

SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS |

Új napon és hamarabb kell kitenni
a hulladékot

– Ahhoz, hogy ez teljesüljön, fontos néhány szolgáltatási körülményt nekünk
is betartanunk: az egyik és legtöbbünk
számára mára már egyértelmű ilyen körülmény, hogy 2021 júliusától csütörtöki
napon történik a gyűjtés – írja közösségi
oldalán Horinka László. – A másik a gyűjtés
kezdésének időpontja. Korábban azt kérte
a szolgáltató, hogy a gyűjtés napján reggel
7 óráig kell kitenni a gyűjtőedényt. Mivel a
gödöllői régióból érkező munkatársak hamarabb ideérnek, korábban kezdik a gyűjtést. Ezért a továbbiakban arra kérjük a lakosságot, hogy reggel 6:00-ig szíveskedjen
az edényzetet és a zsákokat is a közterületre kihelyezni, mivel a reklamációk jelentős
része abból adódott, hogy a járat hamarabb
elment az utcában, mint ahogy a hulladék
kikerült a házak elé.

Ingyenesen elérhetők lesznek a zsákok

Fontos a csomagolási és zöldhulladék gyűjtéséhez juttatott zsákok kérdése is. Rendre
felmerül problémaként a lakosság körében,
hogy valaki nem kap zsákot, esetleg elfújja
a szél, a kutya széttépi vagy ellopják azt.
Ezeknek a problémáknak a kezelésére a
polgármester megállapodott a szolgáltató munkatársaival abban, hogy a Polgármesteri Hivatalban mindkét zsáktípusból
elérhető lesz egy megfelelő nagyságú
készlet, hogy az ilyen eseteket helyben,
gyorsan orvosolni tudják majd. Ezzel az intézkedéssel annak is elejét kívánják venni,
hogy a zsákok a begyűjtő személyzet és a
lakosság között adásvétel tárgyává váljanak: mivel a zsákok ingyenesen elérhetők
lesznek a Polgármesteri Hivatalban, nem

2021. október

szükséges pénzért megvenni a járaton lévő
dolgozóktól.

Ingatlanonként két zöldhulladákos zsák

A zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatban
abból is adódnak reklamációk, hogy nem
a gyűjtési szabályoknak megfelelő men�nyiség kerül ki. A szolgáltató alkalmanként
legfeljebb 2 db zöldhulladékos zsákot szállít el egy-egy címről, így kérik a lakosság
együttműködését abban, hogy ne helyezzenek ki akár 5-6 zöld zsákot is alkalmanként, mert csak kettőt fognak elvinni.
Megoldás lehet a helyzetre annak, akinek
mégis több zöldhulladéka keletkezik, hogy
olyan szomszéd vagy ismerős elé helyezi el
a plusz zsákokat, aki azon a héten nem él
ezzel a lehetőséggel és beleegyezik ebbe.
A polgármester szerint a DTKH Kft. munkatársai mindent megtesznek azért, hogy
a szolgáltatás javuljon, a lakosság ellátása
pedig problémamentes és gördülékeny legyen.
• A házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés és a
házhoz menő csomagolási hulladék gyűjtésének időpontjai: október 14. és október 28.
• A csomagolási hulladékot bármilyen átlátszó zsákban ki lehet rakni.
• A zöldhulladékot „Zöldhulladék” felirattal
ellátott kukában vagy lebomló, zöld, DTKH
logós zsákban lehet kihelyezni.

ÖNKORMÁNYZAT

ZAJLANAK A MUNKÁLATOK
KISTELEGEN

ELSŐ HELYEZETT KAKASPÖRKÖLT
A Nagykátán szeptemberben rendezett Tápiófeszten a Sülysápért Asszonykör tagjai idén is megmérettették főzőtudásukat. Hagyományos roma kakaspörköltjükkel az első helyezést
érdemelték ki.
A Tápiófeszt Hagyományőrző és Gasztronómiai–Kulturális Fesztiválon nemzetközi
főzőversenyt tartottak Tápió-menti ízek
szlogennel. A Sülysápért Asszonykör azzal
a céllal alakult, hogy Sülysápon és a városért tevékenykedjenek: virágot ültetnek,
takarítanak és olykor, ha kedvük tartja,
főzőversenyekre mennek. A csoport tagjai, Horváthné Erzsike, Kovácsné Zsuzsa,
Szárazné Marika és Vargáné Irénke az idei
versenyre hagyományos roma kakaspörköltet főzött. Az elkészítési módban a
Sülysápon élő roma közösség tanácsai
segítették őket, akik azt javasolták, hogy
saját alapanyagokból főzzenek. A nyertes
pörköltben szinte minden hozzávaló házi
volt, a hagyma, a paradicsompüré, amit
előző nap Erzsike főzött be, a fehér paprika és a három házi kakas is teljes egészében, természetesen fej nélkül. – Ahhoz, hogy igazán finom legyen a pörkölt
vagy bármilyen étel, nem szabad spórolni
az alappal. Sok hagymát kell megdinsztelni, hogy jó ízt adjon a főztünknek. A titok legfőképp a saját, általunk nevelt állat
húsa, amiről tudjuk, hogy mivel etettünk
– mesélte Erzsike. A csapat rendkívül jól
működött, mindenki a saját feladatára
koncentrált. Persze a köretről sem feledkeztek meg, vágódeszkán nokedlit szaggattak, és ott, helyben, vason sütöttek
hozzá még cigány bodagot is.
A Sülysápért Asszonykör korábbi versenyeken is jól teljesített, minimum különdíjjal távozott, így volt ez Gyálon és a
Tápiószentmártonban rendezett libafőző
versenyen is.

Elkezdődött az útépítés a Kisteleget Jakabszállással összekötő úton, mely előzménye
a még 2016-ban megpályázott 90 millió Forint támogatás. A projekt első lépéseként két
kisajátítási eljárást követően kezdődhetett
csak el a megvalósítás.
A szeptemberi 11-i kivitelezési szerződés
aláírása után megtörtént a munkaterület
átadása, majd zúzottkő-darált beton felhasználásával útalap és vízelvezetés épült
az 5 km-es szakaszon.
Az útépítéssel egy időben jelenleg elektromos hálózatépítés is zajlik Kistelegen. A
munkálatok megnehezítik az ott élők és arra
közlekedők dolgát, ezért is kérik a türelmüSH infó
ket az építkezések befejezéséig.

Az Asszonykör nagyon boldog, hogy elhozhatták az első helyezést, amiért nagyon megdolgoztak, ezután is szívesen
neveznek majd hasonló versenyekre.
Jurik Bianka

KERÉKPÁROS KÉRDŐÍV

TANYAGONDNOKI
SZOLGÁLTATÁS
INDULHAT A VÁROSBAN
Sülysáp Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2021. szeptember 23-án
tartotta soron következő ülését, egyik
napirendi pontja az önkormányzati tanyagondnoki szolgáltatás beindítása volt.
A testület elfogadta az indítványt, mely
értelmében az önkormányzat vizsgálni
fogja a jövőbeni tanyagondnoki szolgáltatás beindítását Sülysáp területén.		
		
SH infó

Sülysápot is érinti a Budapest Fejlesztési
Központ regionális kerékpáros stratégiája. A stratégia célja, hogy Budapest agglomerációjában javuljanak a kerékpározás
feltételei: minden közlekedési eszközt,
amivel el lehet jutni a fővároshoz, biztonságban el lehessen érni kerékpárral is,
ezzel összefüggő kerékpárút-hálózatot
alkotva.
Térképes kérdőíves felmérés indult, melyben a budapesti agglomerációban élők és az
onnan ingázók véleményét kérik. Sülysápon
elsősorban arra kíváncsiak, hogy a vasútállomás és a buszmegállók felé vezető utakon
milyen problémákat érzékelnek a helyiek.
Az észrevételek, vélemények és a javaslatok
nagyban segítik a probléma megoldását, a
tervezési munkálatokat, ezért arra kérik a
lakosságot, hogy aki teheti, mondja el véleményét a www.kerekparoskertvaros.hu oldalon található utasítások alapján. A térképes funkció miatt valószínűleg egyszerűbb
lehet a kitöltőknek nagyobb monitorú eszközön, például számítógépen vagy laptopon
megjelölni a probléma helyszínét és leírni
észrevételeiket. 				
				
J.B.
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BECSENGETTEK A MÓRÁBAN

„Itt van az ősz, itt van újra…” nemcsak Petőfi versében, hanem a mi naptárunkban is. Szeptember
1-jén megtartotta iskolánk mindkét épületében a tanévnyitó ünnepségét, melyen a már 3. osztályosok adtak színvonalas műsort.
A tanévnyitó további részében Hidvégi
Melinda intézményvezető ismertette a
2021/2022-es tanév rendjét és az előttünk
álló feladatokat. Külön szólt a nyolcadikos
gyerekekhez, akik pályaválasztás előtt állnak. A nyár vége miatt szomorkodhatnánk,
de tanévkezdő programjaink a „Boldog iskola” címhez hűen igen színesen sikerültek.

De mi is történt szeptemberben?

Sikeres pályázatot nyert iskolánk két felső
tagozatos osztálya: az Erzsébet program
keretein belül 46 tanuló 4 kísérővel utazhatott Zánkára háromnapos osztálykirándulásra. Meglátogatták a tihanyi Garda
Múzeumot és az apátságot, utaztak Dottó
vonattal, hajókiránduláson vettek részt,
trambulinoztak, koncerten és diszkóban
is jártak. A balatonfűzfői bobozás sem maradhatott ki hazafelé. A Balatonban nem
tudtak fürdeni az időjárás miatt, ezért szívesen mennének legközelebb is, ha adódik
rá lehetőség.
A Vörösmarty utcai diákok egynapos
kiránduláson vettek részt a szentendrei
Skanzenban. Minden osztály két előre
meghatározott programon vehetett részt,
melyen megismerkedhettek a múlt eszközeivel, néphagyományaival, és kipróbálhatták elődeink mesterségeit, belekóstolhattak életmódjukba.
A Ceglédi Tankerület szervezésében a
7. évfolyamos diákok Budapestre utaztak a
Várkert Bazárba. Az Új világ született című
kiállítás a gyerekek számára modern, interaktív eszközökön keresztül mutatta be
a korszakra jellemző viszonyokat, a háborút és az azt követő éveket. A nemrégiben
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felújított Bazárt is körbejárták, gyönyörködhettek a dunai kilátásban. Az első világháborús kiállítás megtekintése után egy
színvonalas étteremben ebédeltek.
Egy civil szervezet által megrendezésre
került mindkét iskola udvarán az őszi papírgyűjtés. A két nap alatt közel 4 tonna papír gyűlt össze. A bevételből a Diákönkormányzat labdákat, sporteszközöket vásárol.
Bábozd zöldre! elnevezésű klímatudatossági foglalkozáson vettek részt tanulóink. A foglalkozásvezetők játszóházzal,
szerencsekerékkel, bábos öko-mesekuckóval készültek erre a napra. A gyerekek
megismerkedhettek Ficakkal és Cserkével,
akiknek bőrébe bújva drámafoglalkozáson
önmaguk érzéseit, gondolatait fejezhették
ki.
Mindkét épületben megrendezték szeptember 24-én az Európai Diáksport Napja
felhívására iskolánk sportnapját, melyen a
gyerekek csapatokba rendeződve, különböző versenyszámokban mérhették ös�-

2021. október

sze erejüket. Mindenki a győztesnek járó
diadalért küzdött. Jutalmul játszhattak az
ugrálóvárban, melyet a Népi Játéktár biztosított iskolánk részére. Ezúton is köszönjük
nekik ezt a lehetőséget!
A hónap zárásaként szeptember 30-án
megünnepeltük Benedek Elek születésnapján a népmese napját. A 7 próba forgatagától
nyüzsgött az egész iskola. A telephelyen a
tanító nénik közösen olvastak fel mesét a
gyerekeknek, akik a tornateremben pléden
fekve, plüssökkel a kezükben hallgatták
őket.
Ezeknek a napoknak a varázsereje körbejárja iskolánk mindennapjait, hisz mi
pedagógusok akkor örülünk, ha jókedvű,
boldog gyerekekkel dolgozhatunk együtt.
Ezek a programok arra jók, hogy a gyerekek ismereteit bővítsük, segítsük személyiségük fejlődését, hagyományainkat ápoljuk,
miközben közösséget formálunk.
A Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusai nevében: Angyal Bernadett

KÖZÖSSÉG

SZARVASBŐGÉS SÜLYSÁP HATÁRÁBAN
A Sülysápi Szent Hubertus Vadásztársaság rendhagyó biológiaórát tartott egy nyolcadikos osztálynak: idén 3. alkalommal volt természetvédelemről, vadgazdálkodásról, az erdőben való tartózkodás szabályairól, mindezt pedig este, a rengeteg kellős közepén szarvasbőgést hallgatva.
Itt az ősz, és a hőmérséklet is jelentősen
esett szeptember végére. Ennek következtében nemcsak az erdők lombja vált
temperálttá, de a szarvasbikák is úgy
érezték, elérkezett az idejük és bőgni
kezdtek. A sülysápi Szent István Általános
Iskola 8. évfolyamának érdeklődő diákjait szakemberek vezették be a rengetegek
misztikus világába.
Délután hat órakor várta a tanulókat
Horvát-Kulcsár István, a vadásztársaság
természetvédelmi felelőse. Az iskola elől
indult a csapat három terepjáróval, helyi
vadászok vezetésével. A társasághoz később csatlakoztak még erdészek és újabb
vadászok, hogy együtt kísérjék a fiatalokat
a Pilis Parkerdő isaszegi disznós kertjébe,

ahová más esetben szigorúan tilos a belépés.
Már az utazás is izgalmas volt a Sülysáp
menti lankákon. A disznós kert elérése
előtt István eligazítást tartott: az erdőben
egyébként sem szabad hangoskodni, most
különösen nem – síri csendben fognak
gyalogolni, hogy megfelelő helyet találva
hallgassák a szarvasokat. A diákok rendkívül fegyelmezetten követték az utasításokat, szinte hangtalanul suhantak az erdei
utakon. Láttak közben a vadállatok számára kialakított etetőket, dagonyázókat.
A csöndben hallani lehetett a már bősz
bikákat, s a messze távolból az agancsok
csattogását. Hegynek fel, cserkelő utakon
jutottak egy tetőre, ahonnan a vadászok

éjjellátó készülékeinek és hőkameráinak
segítségével vadászlesből vizslathatták
az amúgy koromfeketévé vált tájat. Bár a
bikák hallatszottak, a csapatnak mégsem
volt szerencséje hozzájuk. Láttak azonban
a készülékek segítségével őzeket, a talajt
túró vaddisznókat és baglyokat vadászat
közben.
Jövőre egy újabb osztály számára nyílik
meg az erdő és kaphatnak bepillantást a
mélyére úgy, ahogyan az csak bennfentesek segítségével lehetséges. A vadásztársaság nagyon fontosnak tartja a fiatalok
edukálását és ehhez nagyszerű módszert
választottak: az esti program felejthetetlen élményekkel volt tele.
2K

ÚJABB LÁTHATÓ LÉPÉSEK
A NATÚRPARKI FEJLESZTÉSEK TERÉN
A nyár folyamán a Tápió-vidék településein kihelyezték a natúrpark információs tablóit, valamint a
térség határán elhelyezkedő települések fő bekötőútjain megjelentek az üdvözlő táblák is, melyek
a Tápió Natúrparkba érkezőket köszöntik.
Az információs táblák egyik oldalán a település legfrissebb térképe és főbb turisztikai látnivalói, szolgáltatói szerepelnek
piktogramokkal és fényképekkel. A modern
technika lehetőségeit kihasználva a fotók
mellett QR-kódok is segítik az okostelefont használókat, hogy több információt
hívhassanak le az adott látnivalóról, programról. Összesen 21 települési információs
tabló és 14 üdvözlő tabló került ki Gombától egészen Tápiógyörgyéig.
Az információs tabló másik oldalán a Tápió Natúrpark térségi térképe látható a
natúrparkot megalakító települések címereivel. A térképen a Tápió Natúrpark
kiemelkedő látnivalói, bemutatóhelyei,
turisztikai szolgáltatói és túraútvonali
szerepelnek, melyekről további információk tölthetők le a www.tapionaturpark.
hu honlapról.
A Tápió Natúrparkban ezzel egyidejűleg
elkészítettük a térség zöldútvonal-hálózatát, melyek a gyalogosan, lóval és kerékpárral bejárható alternatív, általában
természetközeli útvonalakat jelölik. Ezek
ráépülnek a Tápió mentén már régóta

meglévő országos (sárga, zöld sáv) turistautakra, így egy sokkal sűrűbb hálózatot kialakítva a kirándulást tervezőknek.
A zöldútvonalak tervezése során figyelembe vettük a még nem jelzett turisztikai látnivalókat, szép tájképi elemeket,
tanösvényeket, valamint a rendszeresen
megrendezett túrák útvonalát is. Emellett
az is szempont volt, hogy biztonságos,
csekély forgalmú mellékutakat, földutakat
jelöljünk ki a települések között, melyeken
gyerekcsoportokkal is gyalogos, kerékpáros túrákat tervezhetünk a forgalmas
közutak elkerülésével. A zöldútvonalakat
hullámos „Z” betű jelöli országszerte. A
zöldútvonal hálózathoz a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával és a Tápió
Közalapítvány támogatásával egy okostelefonra letölthető túratervező applikációt
is készítettünk, mely hamarosan elérhető
lesz az internetről Tápió Natúrpark néven.
A fenti projektek a települések arculatfejlesztését célzó Leader támogatásokból,
valamit a natúrparki önkormányzatok
hozzáadott önerejéből valósultak meg. A
táblarendszer elkészítésére, valamint a

zöldúthálózat megtervezésére, kijelölésére összesen 9 441 802 Ft-ot nyertünk el az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alap támogatásából, melyet 25% önerővel
kellett kiegészíteni.
Reméljük, mind a táblarendszer, mind a
zöldúthálózat hasznos lesz nemcsak az ide
érkezőknek, hanem a helyi lakosságnak
is. Vigyázzunk rájuk, hogy minél tovább
használhassuk őket!
Antalicz Csaba és Gulyás Mercédesz,
Tápió Közalapítvány
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FELAVATTÁK
A FÉNYKAPU PÁRJÁT IS
Nagy ünnepség volt szeptember 25-én az erdélyi Városfalván,
Sülysáp testvértelepülésén. Felújították az unitárius templomot,
a régóta használaton kívüli orgona is újra megszólalt, az ünnepség
fénypontjaként pedig átadták a Fénykapu nevű trianoni emlékművet is.
A városfalvi ünnepi rendezvényen Sülysáp is képviseltette magát,
a Fénykapu emlékmű is a település ajándéka. A nemzeti összetartozást jelképező művet szintén Szórádi Zsigmond szobrászművész készítette, tükörképmását pedig alig egy hónappal korábban, augusztus 27-én avatták fel a Pest megyei településen.
Mindkét műalkotás a Fénykapu nevet kapta, formavilága – melyben több generáció alakja és a tükröződések mellett helyet kapott
a növekvő hold és csillag motívuma is – egyszerre koncentrál a
jelenre és a múltra, a trianoni fájdalomra és a magyar nemzet
egységére. – Az emlékmű egyszerre emlékeztet az elszakításra
és az összetartozásra – emelte ki Horinka László polgármester.
Az ünnepséget végül egy közös ebéddel zárták a városfalviak és
a meghívott vendégek.
SH infó – www.szekelyhon.ro

Hirdetés

SzobafeStő,

mázoló, tapétázó
Gipszkartonozás, külső-belső
hőszigetelés, díszítő burkolás
Díszítőmunkák, szegők, rozetták, rejtett
világítások, rejtett karnisok kialakítása.
Kerítés és csatorna festése.
Lovas László
Mobil: 06-30/577-0564 • Tel.: 06-29/429-359
E-mail: l.laci@indamail.hu
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ÉRZÉKENYÍTÉS
AZ ÓVODÁBAN
A „másság” elfogadtatását sohasem lehet elég korán kezdeni. A
gyermekek életének legérzékenyebb korszaka – a 3-6 éves kor
közötti időszak – erre kiválóan alkalmas. A Sülysápi Csicsergő
Óvoda valamennyi dolgozója magáénak érzi ezt a gondolatot, így
éltünk a lehetőséggel és meghívtuk mind a négy óvodánkba Száraz Evelin (egyébként tápiószecsői születésű) paralimpikon úszót.
Amikor a 16 éves lány átlépte az óvoda kapuját, mosolygós, közvetlen személyiségével rögtön maga köré vonzotta a gyerekeket.
Kíváncsian nézegették a kerekes székét, többen az ölébe szerettek volna ülni. Megmutatta a gyerekeknek, hogyan kell mozgatni
a karjukat, ha a mellúszást, a gyorsúszást vagy a hátúszást szeretnék megtanulni. Elmesélte egy napját és megtudhatták tőle, hogy
2 éves kora óta kitartó munkával érte el az eredményeit. Érmeit a
gyerekek megérinthették, s ez nagy örömet okozott nekik.
Evelin kedves, barátságos kisugárzásával elvarázsolta a gyerekeket, akik rövid idő alatt megkedvelték ezt a nagyszerű lányt.
A rövid látogatás után rajzokkal, énekkel búcsúztak tőle.
Nagyon hálásak vagyunk Evelinnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, s látogatásával hozzájárult az óvodás gyermekek érzelmi
intelligenciájának, befogadó, elfogadó szemléletének alakításához,
fejlesztéséhez.
Varga Renáta, szakmai vezetőhelyettes

KÖZÖSSÉG

ÖSSZEFOGÁS AZ ÓVODÁÉRT
Október első hétvégéjén valóban kemény munka folyt a Sülysápi
Csicsergő Óvoda 1. Tagóvodájában. Szeptember végén egy ellenőrzés során felhívták a figyelmünket arra, hogy a borostyán
potenciális veszélyforrás az udvarunkon. A borostyántengert a
kerítésről lefejteni nem lehetett, és a kerítést is megrongálta, így
végül a drótháló teljes cseréje mellett kellett döntenünk. Köszönjük Szabóné Selmeci Marianna vezetőasszonynak, hogy támogatta, Sülysáp Város Önkormányzatának pedig, hogy finanszírozta a
nem tervezett váratlan kiadásokat. A legnagyobb elismerés mégis
a szülőket illeti! Példás összefogással a nagypapától kezdve, édesanyákon, édesapákon, szomszédokon keresztül, szakgimnáziumi
diákokon át, aki csak tehette részt vállalt a probléma megoldásában. Hálásan köszönjük a gyermekek nevében is, hogy környezetünk biztonságosabb és esztétikusabb lett az összefogás
eredményeként!
Mészárosné Simon Tünde, tagintézmény-vezető óvodapedagógus

ÚJABB ILLEGÁLISAN LERAKOTT HULLADÉK JELENT MEG A VÁROS SZÉLÉN
Korábban a Rákóczi utca legvégén 6-8 m³ szemetet találtak járókelők az út mellé leborítva. A szemét származási helyét gyorsan
beazonosították, mivel több levél, vízszámla, bankszámlakivonat
és egyéb, névre szóló dokumentum is volt a kupacban. A szálak
Gyömrőre vezettek.
A polgármesteri hivatalban azonnal intézkedtek, és megkeresték a
hulladék tulajdonosát a leveleken és számlákon szereplő információk alapján. Az illető elmondta, hogy egy konténeres szemétszállítót
bízott meg a szemét elszállításával, elmondása szerint két konténer
szemetet vitt el tőle a vállalkozó, amit ő ki is fizetett.
Az önkormányzat Hatósági Irodája tovább vizsgálta az esetet és a
közelben felszerelt kamerák képeit is ellenőrizték. A szemét felszedéséről és elszállításáról intézkedtek. Gyenes Levente, Gyömrő
polgármestere a közösségi oldalon megjelent hír alatt kommen-

tálta a történteket: sajnálatát fejezte ki és felháborodásának adott
hangot, amiért ilyen eset előfordulhatott. Ígéretet tett, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy a szabálysértők megkapják a
megérdemelt büntetést. Horinka László polgármester ugyanott
jelezte: természetesen nem Gyömrő tehet a történtekről.

Érdemes megfogadni!

Amennyiben nagyobb mennyiségű szemetet szállíttatunk el, például konténeres vállalkozóval, akkor minden esetben kérjünk
számlát! Ha a vállalkozó a szemetünket nem szabályosan működő
hulladéklerakó helyre szállítja, hanem leborítja valamelyik erdő
szélén és mi bizonylat híján nem tudjuk igazolni a szabálysértési
hatóság felé, hogy a hulladékot átadtuk a vállalkozónak, akkor mi
felelünk az erdő szélén elhelyezett illegális hulladéklerakásért.

Szerezze be most tűzifáját!

számlával
garantált mennyiség!
Kiszállítással

ősz i
TŰZIFAVÁSÁR

EUTR szám: AA5856576

Hirdetés

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

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

AKÁC

3 400 Ft/q

Konyhakészre
hasított

TÖLGY, BÜKK

3 200 Ft/q

Erdei m3-ben is kapható.

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

IngyeneS
SZ ÁllíTÁSSAl!
A némediszőlői
telephelyen hitelesített
hídmérlegen ellenőrizheti
a megvásárolt
mennyiséget!

INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd
2021. október |
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IDŐSEINKET KÖSZÖNTJÜK OKTÓBER 1-ÉN
Minden év október elsején az egész világ együtt emlékezik meg róluk
– az idősek világnapja alkalmából számos rendezvénnyel ünneplik
ezt a generációt. A hagyomány két évtizedre nyúlik vissza, az ENSZ
1991-ben rendezte meg először a programot.
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul
veszi: a világ nem vele kezdődött.” (Sütő András)
Az idősek világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja
az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra. Hazánkban szintén évről évre megünneplik az idősek világnapját különböző programokkal, díjkiosztóval és fotópályázattal. Az Idősbarát
Önkormányzati Díjjal minden évben azokat az önkormányzatokat
tüntetik ki, amelyek jelentős mértékben tesznek azért, hogy javuljon
az idős emberek életminősége, helyi szinten támogatják az idősekkel
foglalkozó szervezetek működését, és segítik az öregkorúak szabadidős programjait, igyekeznek bevonni őket a helyi közéletbe.
– Köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját,
tapasztalatait tudják maguk mögött – írta Horinka László polgármester közösségi oldalán. – Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról generációra a sok tudás. Szeretettel gondolunk rájuk, és nemcsak ezen a napon, hanem az év minden napján,
hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendelkezésünkre
állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat,
tudják, mi a jó, amit tovább adhatnak, és tudják, mi az a rossz, amit
el kell kerülni a következő generációnak.

Ki számít idősnek?

A statisztikai felmérések értelmében a 60 év felettiek számítanak
időskorúnak, ám a kérdésre nincs konkrét válasz, hiszen, aki öregkorában is beengedi az újdonságokat és élményeket az életébe, az
valószínűleg tovább marad fiatalos. Akárhogy is van, annyi biztos,
hogy jó lenne, ha minél több egészséges és az életét még örömmel
élő idős ember lenne – hazánkban is.
Forrás: villarosa.hu
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KÓKAI SÁNDORNÉ JULISKA NÉNI
KÖSZÖNTÉSE
Idén sem marad a város szépkorú köszöntése nélkül: Juliska néni betöltötte 90. életévét, szerencsére a járványhelyzet megengedte, hogy a polgármester személyesen is
köszöntse, de egyúttal írásban is megemlékezett a jeles
napról. – Nem kellett messzire mennem, hiszen egy utcabelim töltötte be a 90. életévét. Kókai Sándorné, Juliska néni
szerencsére jó egészségnek örvend, és sok szép történetet
mesélt a „régi időkről” ott-tartózkodásom alatt. Gratulálok Juliska néninek e szép, kerek évforduló alkalmából és jó
egészséget kívánok neki!

KULTÚRA
Oszi_Hacacare_Sulysap_CLP.pdf

1
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2021. október 22.
Piac tér

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MINDEN A HELYÉRE KERÜL!

Nagy volt a készülődés a Kapás József Helytörténeti Gyűjteményben, ugyanis a korhűen felújított épület hosszú idő után újra megnyitotta
kapuit. A cikk írásakor alig egy hét volt hátra a
debütálásig, a Mackófesztivál hétvégéjéig.

14:45
Molnár Orsolya koncert
15:45
„Anyuka nézd mit tudok” koncert
16:45
Next Party Band zenekara
18:00
Pál Dénes

19:00
Korda György és Balázs Klári
14:00 és 18:00 között kézműves foglalkozás, légvár,
arcfestés, csillámtetoválás, gyermek foglalkoztatás

További
T
To
vábbi részletek: oszihacacare.hu

– A gyűjtemény nagy részét eddig is megnézhették az ide látogatók, de van bőven változás, új elem. Megváltozott az egyes helyiségek funkciója is. A balra eső tanterem előadóteremként is szolgál
majd, de három kisebb enteriőrt is tervezünk ide: egy egyházi, egy
iskolai és egy polgári berendezéssel készült, két-három bútordarabból álló sarkot. Üvegtárlókban a helyi értékeket szeretnénk
megmutatni. A másik tanteremben az ipar és a mezőgazdaság kapott helyet. Lesznek kovács, asztalos, cipész, molnár eszközök. A
kántortanítói lakhelyekből tudtunk kialakítani egy konyhát és egy
tisztaszobát, valamint hátsó szobát, ahol a szövés minden csínját-bínját bemutatjuk működő szövőgéppel együtt. Lesz kamránk
is, ahol olyan mezőgazdasági eszközöket és a háztartáshoz szükséges tárgyakat állítunk ki, melyeket nem tároltak a szabad ég alatt
– mesélte Zemen Pálné a munka forgatagában.
A Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény október 16-tól várja az
érdeklődőket a Dózsa György út 105. szám alatt.		
Szs.

Az épület történetéről
1892-ben a tápiósápi római katolikus népiskola új épülettel
bővült, melyben két tanterem mellett két kántortanítói lakot
is építettek. Az építést a falu költségvetéséből és püspöki támogatásból fedezték. „A bármely városnak díszére szolgáló
népnevelési csarnok” megszentelésekor a Szent Imre nevet
kapta, de ez nem ment át a köztudatba, csak alsó iskolaként
emlegették. 105 éven keresztül volt hangos a két tanterem a
gyerekzsivajtól, a két tanítói lak is megüresedett 1997-re. Az
épület betöltötte az építésekor rárótt feladatot. Sülysáp vezetősége falumúzeumot kívánt benne berendezni. 1997-től a
Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény otthona lett.
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RÖPLABDA
ELINDULTAK AZ U19-ES BAJNOKSÁGOK
Mind a leány-, mind a fiúcsapatok életében kezdetét vette a 2021/22-es röplabdaszezon. Az indulás
nem volt zökkenőmentes, mindkét csapat komoly ellenféllel kezdte a versenyidőszakot.
A 2021/22-es szezon első meccsén a lányok a Vasas-B, míg a fiúk a Pénzügyőr-B
csapatát kapták. Az ellenfél csapatok korosztályos válogatott tagokkal is rendelkeztek, így kezdetben mindkét sülysápi
együttesre a visszafogott, megilletődött
játék volt a jellemző. A lányok az első szettben fel sem ocsúdtak, de a második és harmadik szettben már fej-fej mellett haladva
küzdöttek, többször is magukhoz ragadva
a vezetést. Edzőjük kimondottan érzékletesen fogalmazott, mikor azt nyilatkozta:
teljesen leizzadt az izgalmakban. Sajnos a
pont nem került fel az i-re, így az első mérkőzésen a Vasas diadalmaskodott: Sülysáp
– Vasas B 0:3 (10-25,21-25,23-25)
A fiúknak sem volt könnyű dolga, hiszen
az erős ellenfél mellett a csapatot gyengítette a center sérülése és egy betegségből

való visszatérés is. A játékuk ennek ellenére többször is magabiztosnak tűnt, ám
alkalmanként banális hibákat ejtettek. A
Pénzügyőr végig kézben tartva az irányítást végül megnyerte a párharcot: Sülysáp
– Pénzügyőr B 0:3 (17-25,15-25,14-25)

azonban már meg kellett dolgozni a pontokért: a BKGDSE Volleyball U15 volt az ellenfél, akikkel szemben az első és a harmadik
játszmát sikerült győzelemre vinni.

Az U15 is elindult

2021. október 3-án U15-ös lánycsapat számára is megkezdődtek a bajnoki küzdelmek. Tavaly még U13-ban versenyeztek,
ám idén, U15-től már nagyobb pályán, hatan-hatan szerepelnek a mérkőzéseken.
Az első idei meccs a Kunhegyes ESE elleni
találkozó lett volna, azonban a kunhegyesi csapat nem érkezett meg a tornára, így
várhatóan ennek a mérkőzésnek a pontjait a sülysápi csapat számára írják majd
jóvá, játék nélkül. A következő mérkőzésen

Hirdetés

ULÁSELHÁRÍTÁ
G
S
DU
ÁCS,
TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS
S z ak k é p z e t t

me S terek

CSŐTISZTÍTÁS,
CSŐKAMERÁZÁS
GARANCIÁVAL!

alpinal.
technikáv
kedvező
árak!

• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje, fedése

+36-30/603-1703

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!
építőipari
betanított
munkÁsokat,
keresünk!

06-30/919-4694

Bővebb
információ:

06-30/747-0377
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Elvárások

Minimum 8 általános iskolai
végzettség.
Szakirányú végzettség előny.

Óradíj

nettó
1600 Ft

IDÉN OKTÓBERBEN IS LESZ
TESZEDD! MOZGALOM SÜLYSÁPON
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció
hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén kilencedik
alkalommal „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei
a szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban.
Sülysápon, ha az időjárás is engedi, október 24-én kerül
rá sor.
A TeSzedd! mozgalmat minden évben azért szervezik
meg, hogy az egy helyen élők közösen tisztítsák meg
szűkebb-tágabb környezetüket. A kezdeményezés regisztrációval vehető igénybe, ezt e-mail-címmel vagy
Facebook-profillal tudják megtenni az érdeklődők. Minden egyéb, szükséges információ megtalálható a www.
szelektalok.hu/teszedd/ oldalon.
Sülysápon október 24-én szedik a szemetet
Önkéntesként a honlap Hol szedjem? menüpontjának
térképes keresőjében ki lehet választani a megfelelő napot és a legmegfelelőbb helyszínt. Sülysápon a kezdeményezés október 24-én 9.00-től a Templom térről indul.
Fontos, hogy senki ne késsen el, hiszen a csapat együtt
indul majd szemetet szedni. Az akció addig tart, amíg az
időjárás és az önkéntesek lelkesedése engedi, vagy amíg
el nem fogy a szemét.
Mi a helyzet, ha rossz az idő?
Ha reggel úgy tűnik, hogy az időjárás nem megfelelő az
akcióhoz, akkor még mindig van lehetősége választani
a résztvevőknek. Amennyiben csak kicsit esik az eső, a
szervezők arra kérik az önkénteseket, hogy menjenek el
a találkozási pontra, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy
a szemétszedés helyszínén is esik. A találkozási ponton
a csapat együtt dönt arról, hogy elindulnak-e vagy közösen kijelölnek egy esőnapot. Ha rosszabbak az időjárási viszonyok, akkor a szervezők azt javasolják, inkább
mindenki maradjon otthon és elektronikus úton jelölik
ki a pótnapot.
Mit vigyünk magunkkal?
Enni-innivaló, allergia elleni gyógyszer, illetve más, szükséges gyógyszer lehetőleg legyen nálunk. Célszerű még
magunkkal vinni kézfertőtlenítőt, hiszen mégis csak hulladékkal dolgoznak az önkéntesek. Érdemes kényelmes,
sportos, laza, az időjárásnak megfelelő, zárt ruházatban
érkezni, ami egy kis eső esetén nem ázik át.
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RENDHAGYÓ OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
KURUNCZI ISTVÁN PILÓTA EMLÉKÉRE
Ballag már a vén diák tovább, tovább…. énekelték 1961-ben egy júniusi napon a tápiósápi általános
iskola nyolcadik osztályos diákjai. Sokan voltak, 36 diák járt abba az osztályba. Tarisznyájukban
csak egy pár fillér és hamuban sült pogácsa lapult útravalóul. Akkor könnyes szemmel búcsúztak
el egymástól, osztályfőnöküktől Fóris Józseftől, tanáraiktól, iskolatársaiktól.
Teltek az évek, évtizedek. Ígéretüket megtartották, találkoztak 10, 20, 30, 40, 50
év múlva is. Ilyenkor jó volt visszaidézni
az iskolai éveket, egy kis időre beülni az
iskolapadba, újból diáknak érezni magukat. Elmondták egymásnak az elmúlt évek
fontosabb eseményeit. Eleinte az esküvői
fotók jártak kézről kézre, később a gyerekekkel büszkélkedtek egymásnak, majd
az unokák, dédunokák fényképei jöttek
sorra. Az évek múltával egyre kevesebben
jöttek el a találkozókra, nemcsak érdektelenségből, többen betegségre, családi
okokra hivatkoztak. Az osztálytalálkozókat
szervezők szembesültek azzal a szomorú,
visszafordíthatatlan ténnyel is, hogy egyre többen örökre távoztak közülük, nekik
már csak a temetőbe vihetnek egy-egy
szál virágot.
2021 augusztusában rendhagyó osztálytalálkozóra gyűltek össze a cinkotai
temetőben. Mindössze nyolcan voltak. A
2020. december 20-án elhunyt osztálytársuk, Kurunczi István temetésén a Covid-járvány miatt nem tudtak jelen lenni,
de szerettek volna elbúcsúzni tőle. Hiszen
nemcsak osztálytárs, barát, hanem „a magyar repülésben egy fogalom volt, az agya
mindig vágott, nem kellett gondolkoznia.
Pistától emberséget, tartást, repülést és
mindent lehetett tanulni”.
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A temetőben felesége és lánya, Mádai
Andrea várta az egykori osztálytársakat,
akik meghatottan állták körül a síremléket. Andrea felolvasta az osztálytársaknak
a temetésen elhangzott gyászbeszédet:
„Kurunczi István 1946-ban Dány községben látta meg a napvilágot, de a család
a következő évben a Tápiósáphoz tartozó
Jakabszállásra, tanyára költözött. 4-5 évesen határozta el, hogy pilóta lesz, amikor
a tanyán egy pilóta rácsapást végzett az
integető kisfiúra, annyira közel, hogy az
arcokat is fel lehetett ismerni. Mint évtizedekkel később kiderült Csanádi Norbi
bácsi, a nagy példakép, háborús veterán,
kedves kolléga, vezette a gépet.
4 év tanyasi iskola után Tápiósápra került, ahol iskolatársai tisztelték tudását,
műveltségét, udvariasságát. Tanárai szerették, több iskolatársával és tanárával
élete végéig szoros kapcsolatot ápolt. Az
általános iskola elvégzése után nagynénje
családjához költözött Budapestre, onnan
járt be a szakiskolába, de a hétvégéket
mindig otthon töltötte. 16 évesen nagynénjével íratta alá a repülési engedélyt,
mert tudta, hogy édesanyja túlzottan félti.
Gödöllőn kezdte a repülést, először vitorlásrepülőn, és itt is ejtőernyőzött először.
Az iskola elvégzése után már szinte
elkezdett dolgozni, amikor jött a katonai

2021. október

behívó, amit örömmel vett át. Szolnokra
került a felderítőkhöz, ejtőernyős deszantosokhoz. 97 ugrást hajtott végre. Katonakoráról mindig szívesen mesélt.
Leszerelés után korábbi iskolája visszahívta szakoktatónak, ahol megismerkedett
a szintén ott dolgozó Szendy Mártával, és
egymásba szerettek. Az 1970. októberi eljegyzést 1971. augusztus 28-án nagyszabású esküvő követte. Két gyermeke született: 1972-ben lánya, Andrea, 1973-ban fia,
Norbert.
Munka mellett végezte el a technikumot, hétvégénként pedig repült: 1968-ban
már motoros gépeken, következő évtől
pedig a műrepülő-válogatott keretének
tagja lett. Műrepült kötelékben, oktatott
vadászpilóta növendékeket, évekig a Budaörsi repülőtéren az MHSZ felderítésben dolgozott. 1982-84-es műrepülő keret
oktatójává nevezték ki. Hosszú ideig az
Országos Vízügyi Hivatal repülőgép-vezetőjeként dolgozott, ellenőrizte a kőolajvezetékeket, az árvíz- és belvízhelyzetet,
kötelékben repült augusztus 20-án és repülőnapokon.
A rendszerváltás környékén szellemi
szabadfoglalkozású légifotós pilóta lett,
majd visszament a tanyára gazdálkodni.
Élete utolsó két évtizedét tanyán töltötte. Idősebb korában több betegség miatt
sokszor gyengélkedett. Már egy ideje
készülődött, megbékélt az elmúlás gondolatával, azt mondta, hogy csodálatos
élete volt.
Emléke örökké bennünk él. Szívünkben
űr tátong hiánya miatt, de tudjuk, hogy lelke most már fent szárnyal a fellegekben,
az égi kötelék tagjaként, szabadon, ahogy
gyermekkorában elképzelte és felnőttkorában megtapasztalta. Fentről pedig figyel
minket és onnan vigyáz ránk.”
Mire Andrea befejezte a gyászbeszéd
felolvasását, már mind a nyolcan a kön�nyeiket törölgették, emlékeikből pedig
elővillant egy régi dallam: „Isten veletek
cimborák tovább, tovább…”
Köszönöm Mádai Andrea és Salvári
György információit és a fényképeket.
Zemen Pálné

KÖZÖSSÉG

KÖZELEG
A HALOTTAK NAPJA
Mindenszentek napján, november elsején ünneplik a katolikusok az összes üdvözült lelket, az azt követő halottak
napja pedig fokozatosan vált az egyházi ünnepből az elhunyt szeretteinkről való általános megemlékezés napjává.
Az ősz már önmagában is az elmúlást és az emlékezést jelképezi, halottak napján mégis kivirágoznak és pislákoló fénybe borulnak a temetők jelezve, hogy sosem felejtjük el az
elhunytakat. A temetőbe látogatás során érdemes figyelni
arra, hogy a megnövekedett forgalom miatt nehezebben találhatunk parkolóhelyet. Egy kicsit hosszabb sétával elkerülhetjük a tumultust és az idegeskedést. Figyeljünk fokozottan
az értékeikre, ne hagyjuk a táskáinkat, mobiltelefonunkat a
sírokon, ahogyan az autónkban se felejtsük az értékeinket
látható helyen. Fontos, hogy minden esetben bizonyosodjunk meg arról, hogy a gyertyák és mécsesek körül nincsen
száraz falevél, virág vagy bármi, ami gyúlékony. Egy kis odafigyeléssel semmi sem ronthatja el az emlékezés pillanatait!
					SH infó

Alsónémedibe keresünk

Termálvizünk
ízületi, mozgásszervi
és nőgyógyászati
problémák
kezelésére
alkalmas.

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

csomagszortírozó
munkatársat

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

220 000–240 000 Ft.
Céges busz Sülysápról megoldott.

Érd: 06-70/419-0680
Wellness napijegyek
Felnőtt 2500 Ft • Diák: 1500 Ft
Nyugdíjas/gyerek: 1000 Ft
Családi jegy: 7500 Ft
10 alkalmas wellnessbérlet mellé
ajándék 30 perces masszázs
Aromaterápiás,
vagy gyógymasszázs:
25 perc 4500 Ft
Svédasztalos vacsora
4900 Ft/fő előzetes
bejelentkezés alapján

Családi és társasházak
homlokzati hőszigetelése.
Homlokzatszínezés, festés,
ereszdeszka-mázolás.
Állványozással is.
Külső homlokzatfelújítás,
tetőszigetelés.
Szobafestés, mázolás, tapétázás.

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

Minőség, garancia!
Kiss István: 06-20/333-4489
deltabau54@gmail.com

www.vestahotel.hu
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SZERETETTEL HÍVJUK
A SZALMAFONÓ
MŰHELY-GALÉRIA

ADVENTI
VÁSÁRÁRA

2021. december 11-én 10–16 óráig!
SÜLYSÁP, MALOM U. 54.

Encián
Ruhaklinika
Sülysápon

Továbbra is szeretettel várom
jelenlegi és új megrendelőimet.
Gyors, megbízható munka
korrekt árakon.

EGYEDI SZALMADÍSZEK, KÉZMŰVES AJÁNDÉKOK!

• Cipzárcsere
• Nadrágfelhajtás, foltozás
• Méretre igazítás
• Egyéb javítások

Esküvői,

keringő- és
alkalmi ruhák
szolid árakon.

Telefonos
megbeszélés alapján
hétköznap 8-tól 17-ig
Tel.: +36-70/453-9324
Sülysáp – Szőlősnyaraló
Vörösmarty u. 4.
(a szőlősi iskolával szemben)

https://www.facebook.com/Encián-107998451006923/
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