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HASZNOS 
TELEFONSZÁMOK
• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 06-29/435-001
•  Orvosi ügyelet: 06-29/440-074  

(munkanapokon 18.00–08.00 óráig, 
valamint hétvégén, munkaszüneti és 
ünnepnapokon)

• Önkéntes tűzoltók: 06-30/528-5493
• Polgárőrség 06-30/466-1677
•  Közterület-felügyelet:  

06-30/391-7331
•  Közvilágítás: 06-29/635-449  

(hivatali időben: hétfő 08.00–18.00 
óráig, kedd, szerda, csütörtök 
08.00–16.00 óráig,  
péntek 08.00–14.00 óráig)

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

Értesítem, hogy Sülysáp Város Ön-
kormányzatának képviselő-testülete 
2021. október 25-én (hétfőn) 18 óra-
kor közmeghallgatást tart a Wass Al-
bert Művelődési Központ és Könyv-
tár nagytermében, melyre ezúton 
tisztelettel meghívom.
A közmeghallgatás napirendje:
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről és a folyamat-
ban lévő önkormányzati beruházá-
sokról. Előterjesztő: Horinka László 
polgármester
2./ Lakossági közérdekű bejelenté-
sek, javaslatok, kérdések.
A közmeghallgatással kapcsolatban 
további információ a 29/635-435 
számú telefonszámon kérhető.
Szíves megjelenésére számítva, tisz-
telettel: 

Horinka László s.k. polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS

NE ÉGESSÜNK, INKÁBB KOMPOSZTÁLJUNK!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az érvényben lévő helyi szabályozás szerint Süly-
sápon – a jobb levegőminőség érdekében – tilos a kerti avar égetése.
Az önkormányzat több eszközzel: ingyenes ágaprító igénybevétele és ingyenes 
zöldhulladék-lerakópont működtetésével igyekszik segíteni a kertekben képződő 
zöldhulladék kezelését.
Kérjük a szabályozás betartását, tegyünk együtt a tisztább levegőért!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Sülysáp város önkormányzata

Sülysáp város testvértelepülésétől, Vá-
rosfalvától egy minden részletében kézzel 
készített székelykaput kapott ajándékba, 
melyet a készítője személyesen állított fel.
Benczédi László augusztus 19-én állítot-
ta fel a Kapás József Helytörténeti Gyűj-
teménynél azt a gyönyörű székelykaput, 
melyet Sülysáp város testvértelepülésétől, 
az erdélyi Városfalva faluközösségétől ka-
pott ajándékba. László feleségével készí-

VÁROSFALVA SZÉKELYKAPUT AJÁNDÉKOZOTT SÜLYSÁPNAK
tette a kapu minden egyes elemét. A mes-
terek szállásáról és étkezéséről Horváthné 
Erzsike gondoskodott.
A gyönyörű, domborműves alkotást, mely-
nek hátoldalán az „Isten segedelmével ál-
líttatta Városfalva faluközössége, Trianon 
gyászos emlékére” felirat díszeleg, a ok-
tóber 16-án megrendezésre kerülő Mackó 
Fesztiválon fogják hivatalosan felavatni. 

SH infó

TÁVOZIK A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VEZETŐJE
A Wass Albert Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatója, Lászlóné Dósa Niko-
letta kérelmezte munkaviszonyának 2021. 
szeptember 30. napi hatállyal, közös meg-
egyezéssel történő megszüntetését.
Lászlóné Dósa Nikoletta 2019. január el-
sejétől látta el a művelődési központ 
igazgatói feladatait, távozása miatt az in-

tézményvezetői posztra pályázatot írtak 
ki, mely már elérhető a www.sulysap.hu 
oldalon. A pályázat benyújtásának határ-
ideje 2021. szeptember 30.
Köszönjük az elmúlt időszakban végzett 
művelődésszervezői és programszervezői 
tevékenységét, sok sikert kívánunk neki a 
továbbiakban!     Sülysáp város önkormányzata

TŰZOLTÓ TÉR SZÜLETETT
Sülysáp város képviselő-testülete az au-
gusztus 26-án megtartott testületi ülésen 
tér kialakításáról és elnevezéséről döntött. 
Ezáltal a Fő utca – Szőlő utca csatlakozá-
sánál lévő közterület a jövőben Tűzoltó 
térként lesz ismert. A teret 2015-ben újí-
totta fel az önkormányzat és az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület bázisának ad otthont, 
mostantól már a nevében is. 
   SH infó

ÖNKORMÁNYZAT



SÜLYSÁPI VÁROSNAP 2021
2021. augusztus 21-én egy év kihagyás után ismét együtt lehettünk a piactéren megrendezett és 
immár hagyománnyá vált sülysápi városnapon. A városnapra kilátogatók színes, vidám programokon 
vehettek részt, amely minden korosztály számára kikapcsolódást és egy kis szórakozást nyújthatott. 
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A gyermekek részére a népi játszóudvarban 
számos érdekes játék állt rendelkezésre, ki-
próbálhatták a fa körhintát, a tehénfejést és 
különféle népi játékokat. Ezen kívül kisebbek 
és nagyobbacskák élvezhették az óriás lég-
várakat, a különféle játszósátrakat, kézműves 
foglalkozásokat, arcfestést, pónilovaglást. 
Kipróbálhatták a „söprögető” nevű játékot, 
valamint az évek óta mindig nagy sikert arató 
gumiköteles trambulint, eurobungee-t is.

A versenyszellemmel rendelkezők óriás 
darts foci bajnokságon is összemérhették 
tudásukat. A Hangolóra interaktív hang-
szerbemutatóján többféle hangszert lehetett 
kipróbálni. A délutáni órákban bemutatko-
zott az Utazoo Minizoo, különféle egzotikus 
kisállatokkal. A szokásos kézműves vásár is 
elmaradhatatlan része volt a városnapnak. 

A Sülysápi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
óriási játék tűzoltó autókkal, távirányítós 
kisautókkal, füstsátorral, programsátorral 
várta az érdeklődőket. Laczkó Tibor szerve-
zésének köszönhetően egy nagyszerű retró-
autó-bemutatót is láthattunk. Képviseltette 
magát a Tápió Natúrpark és szeretettel vár-
ta az érdeklődőket a Sülysápi Helyi Értéktár 
sátra, valamint a Magyar Vöröskereszt süly-
sápi képviselői. Délután 13 és 16 óra között 
a Kormányablak busznál különféle ügyeket 

lehetett elintézni, mint például lejárt okmá-
nyok cseréjét. 

A színpadi programok között helyi kötő-
désű előadások és bemutatók is helyet kap-
tak úgy, mint a Barátság Nyugdíjas Klub, va-
lamint a Sülysápi Nyugdíjas Hagyományőrző 
Pávakör és a Berzsenyi testvérek, a sülysápi 
néptáncosok Bacskai Balázs vezetésével, 
ezen túl Mázás Jázmin, Czira Sára és Szívós 
István örvendeztettek meg minket gyönyö-
rű népdalokkal. A színpadon a bűvészshow 
után következett a Sülysápi Sport Egyesület 
teak wondo szakosztálya, majd a rendőrség 
kutyás bemutatóját láthattuk.

A legkisebbek nagy örömére 17 órától az 
Apacuka zenekar lépett fel, akik vidám da-
laikkal elvarázsolták a gyermekeket. Majd 
a felnőtt korosztály számára Badár Sándor 
humorista előadása, a Gríz zenekar felejthe-
tetlen koncertje, az ezután következő lézer-
show és végül Dj Spy the Ghost retró diszkója 
nyújtott maradandó élményt. Az egész na-
pos program műsorvezetéséről Süli Richárd 
gondoskodott. 

Egy nagyon jó hangulatú és hatalmas bu-
lival végződő városnapot tudhatunk magunk 
mögött, amit nagyon köszönünk mindenki-
nek, akik nélkül ez a program nem jöhetett 
volna létre.

Köszönet a fentebb említett fellépőknek, 
kiállítóknak, közreműködőknek, továb-
bá köszönet a Sülysápi Polgárőr Egyesület, 
valamint a gombai, a tápiósági és a nagy-
kátai polgárőröknek, a Sülysápi Rendőrőrs 
munkatársainak, a városi konyhának és a 
Városért Asszonykörnek, a TÁVÜSZ Kft. 
munkatársainak, Jakab Sándor vezetésével 
az önkormányzat közfoglalkoztatott mun-
katársainak, a nyári diákmunka program-
ban dolgozó fiataloknak, Szőke Attilának, a 
Szórómédiának, Kecser Steve-nek, a Sülysá-
pi Gyerekfoci Egyesület fiataljainak, Dolányi 
Tibornak és Kovács Mónikának, a sülysápi 
Pünkösdi gyülekezetnek, Szarka Györgynek, 
Németh Jánosnak és köszönöm a Wass Albert 
Művelődési Központ munkatársainak. 

A városnap szinte teljes költségvetését 
az Összefogás Sülysápért Egyesület által el-
nyert és a rendezvényre felajánlott, 6 millió 
forint értékű, „Sülysápi Városnap 2021” című 
pályázati támogatásból sikerült fedezni. Ez-
úton is köszönjük, hogy nem első alkalommal 
segíti a szervezet a város fejlesztéseinek és 
programjainak megvalósítását! 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, hogy 
részvételével hozzájárult a nap hangulatá-
hoz. Jó volt újra együtt!

Lászlóné Dósa Nikoletta - WAMKK

TŰZOLTÓ TÉR SZÜLETETT
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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
EMLÉKMŰVET AVATTUNK
2021. augusztus 27-én, pénteken avattuk fel Sülysáp nemzeti összetartozás emlékművét, amely mind 
formavilágában, mind szimbólumrendszerében egyedi, különleges alkotás.
Az emlékművet eredetileg Trianon 100. 
évfordulóján szerette volna felállítani az 
önkormányzat, de a vírushelyzet gyakor-
latilag ellehetetlenítette azt. Ekkor – a 
halasztásból adódó időnyereséget kihasz-
nálva – úgy döntött a városvezetés, hogy 
teljesen új koncepciót alakít ki. Szórádi 
Zsigmond szobrászművész bevonásával, 
a Városfalvával fennálló több mint tízéves 
testvértelepülési kapcsolatunkat is alapul 
véve, kidolgozták a most megvalósult ter-
vet.

Elképzelésünk megvalósítását: a két 
helyszínen felállítandó emlékmű elkészí-
tését Magyarország Kormánya 100%-ban 
támogatta, amit célzott kulturális támoga-
tás keretében kapott meg Sülysáp a Beth-
len Gábor Alapkezelőtől.

A műalkotás a Fénykapu nevet kapta.
A Fénykapu szakít a sablonos, kizárólag 

a nemzeti fájdalomra és múltra koncent-
ráló Nagy-Magyarország formavilággal. 
A nemzeti összetartozásra: jelenünkre és 
jövőnkre koncentrálva egy modern megje-
lenésű, a városképbe és a helyszínbe illesz-
kedő, a környező országok számára sem 
bántó, megfelelő szimbolikájával egyszerre 
emlékeztet a trianoni fájdalomra és az élő 
magyar nemzet egységére.

Különlegességét az adja – a formai meg-
jelenítésen túl –, hogy kettő készül belőle, 

amelyek egymás pontos tükörképei, Sü-
lysápon és erdélyi testvértelepülésünkön, 
Városfalván. Ez méltó és előremutató ki-
fejezése összetartozásunknak, ami a több 
mint tíz évre visszanyúló, aktív, kölcsönös 
és szeretetben megélt kapcsolatunkban is 
testet ölt.

A Fénykapu két helyszín között teremt 
kapcsolatot. Irányított asszociatív alkotás, 
amin az elszakítottságot a gyászosan feke-
te gránitkő felületén tükröződő, megfog-
hatatlan fél-formák és fél-szimbólumok 
ábrázolják, amelyeknek csak az egyik fele 
van fizikailag itt vagy ott, a teljesség már 
csak tükörképként jöhet létre.

A műemlék talapzata, amely felülnézet-
ből lenne látható leginkább, a székely cí-
mermotívumokat formázza: nap és hold. A 
szobor tövénél, a magyarság „iránytűjén”, 
a nap-csillag szárain a világ különböző 
részein élő nemzetrészek nevei olvasha-
tók. A járda felől, a burkolatba süllyesztve 
láthatjuk a növekvő hold formáját, rajta a 
történelmi Magyarországgal, valamint egy 
rövid szöveggel: Állíttatta Sülysáp Város 
Önkormányzata Trianon gyászos emléké-
re, a nemzeti összetartozás jegyében, 2021.
Szórádi Zsigmondnak Sülysápon a Fényka-
pu mellett további két emlékművét láthat-
juk: az 1956-os Fáklya és az 1945-ös mártír 
főjegyzők „Gyertyák” szobrait. Ezek mind 
anyaghasználatukban, mind megjelené-
sükben és szimbólumrendszerükben egye-
diek, amelyek gazdagítják közösségünket. 

A Szent István téren így már a harmadik, a 
20. századi történelmünkről beszélő em-
lékmű készült el, tovább szépítve a város-
háza melletti parkot és közterületet.

Horinka László polgármester ünnepi 
beszédében kiemelte: 1920. június 4-ére, 
a gyászos trianoni diktátumra, de egy-
ben nemzeti összetartozásunkra hívja fel 
a figyelmet a most felavatandó emlékmű. 
Az emlékmű szimbólumai, motívumai a 
szomorú szétszakítottságot és az öröm-
teli összetartozást egyszerre fejezik ki. 
„Ahogy egy köztéri szobor az egész teret 
is felemeli, úgy emelik fel tekintetünket 
trianon fájdalmából a reményteli jövőbe 
a mi Fénykapunk szimbólumai, lelki ajtót 
nyitva a tőlünk több száz kilométerre élő 
magyar testvéreink felé, láttatva szétsza-
kítottságunkat, de éreztetve testvéri egy-
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ségünket.” „Emlékeztessen bennünket ez 
az emlékmű trianon gyászos emlékére, 
nemzeti összetartozásunk és jövőbeli 
boldogabb közös jövőnk reményteli fé-
nyében!” – zárta beszédét a polgármester 
úr.

Az ünnepségen jelen volt Czerván 
György országgyűlési képviselő is, aki 
ismertette a Kormánynak a magyarság 
összetartozására épülő nemzetpoliti-
káját, egyben méltatta a most felállított 
emlékművet is. Megköszönte Sülysáp 
közösségének, hogy „a nemzeti össze-
tartozás eszméje melletti elkötelezett-
ségének a jelen emlékmű felállításával 
is jelét adta.” Hozzátette: „Nem párizsi, 
jaltai meg miegyéb konferenciákon dől el, 
hogy ki a magyar és ki nem. Legyen akár 
a közös múlt, az összehajló kultúrkincs, 
akár az odatartozás igénye, akár a nyelv 
a nemzet ismérve, bármelyik legyen is 
az, avagy mind együtt, de - országhatár 
mifelénk sem nem köt össze, sem el nem 
választ. Akárhogyan alakult az elmúlt 101 
év, a magyarságnak sikerült megőriznie 
ezt a lelki közösséget. Ez a magyarság 
válasza Trianonra. Az, hogy köszöni, 
megvan, és egyelőre nem akar elsüllyed-
ni a népek tengerében.”

Az ünnepségen közreműködött Terék 
József népzenész, aki tárogatón adott elő 
dalokat, valamint a sülysápi énekest is 
soraiban tudó Tápió Énekegyüttes, akik 
Tápió menti népdalokat énekeltek.

Testvértelepülésünkről, sajnos, nem 
tudtak elutazni a mostani átadóra, de a 
Városfalván szeptember végén felállítan-
dó emlékmű avatásán sülysápi delegáció 
is jelen lesz.

Az emlékműavatást követően ad-
ták át a 2021. évi városi kitüntetéseket. 
A Sülysápért Díszoklevél és Sülysápért 
Érem elismerések átadása mellett idén 
egy díszpolgári címet is adományozott 
a képviselő-testület Dr. Kerekes Sándor 
fogorvos részére.

Köszönjük mindenkinek, aki bármi-
lyen módon hozzájárult az emlékmű és 
az ünnepség sikeres megvalósításához.

Katus Norbert alpolgármester

DÍSZPOLGÁRI CÍMET IS 
ADOMÁNYOZOTT IDÉN A VÁROS
2021. augusztus 27-én, a nemzeti összetartozás emlékművének 
avatási ünnepségén adták át az idei helyi elismeréseket. Ebben az 
évben öt Sülysápért Díszoklevél és két Sülysápért Érem mellett 
egy díszpolgári címet is adományozott a képviselő-testület.
Sülysáp Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a koronavírus-járvány visz-
szaszorításában végzett áldozatos munká-
jukért a Sülysápért Díszoklevél elismerést 
adományozta Hostyinszkiné Ecseri Ibolya, 
Pappné Kiss Erika, Polenyikné Jurás Er-
zsébet, Dr. Fábián Gábor Péter és Dr. Pesti 
László részére. (Polenyikné Jurás Erzsébet, 
valamint Fábián és Pesti doktor urak nem 
tudtak jelen lenni az átadón, így ők más 
időpontban veszik át díjaikat.)
Sülysápért Emlékérem elismerésben ré-
szesült Dr. Molnár Tímea a koronaví-
rus-járvány visszaszorításában végzett, 
kiemelkedő szakmai elkötelezettséget 
tanúsító, áldozatos munkájáért, valamint 
Szántai István, a Tápiósápon emelt hősi 
emlékmű létrehozatalában és a méltó em-
lékezet fenntartásában végzett fáradhatat-
lan munkájáért.
Sülysáp Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Sülysáp Díszpolgára címet 
adományozta Dr. Kerekes Sándor részére a 
sülysápi fogászati ellátásban végzett több 
évtizedes magas szintű és betegközpontú 
munkájáért, valamint széles körben elis-
mert szakmai életútjáért.
Az elismeréseket Horinka László polgár-
mester és Czerván György országgyűlési 
képviselő adta át.
Mindannyiuknak gratulálunk!

Sülysáp Város Önkormányzata
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KÖZÖSSÉG

ISMERJÜK MEG A VÁROS KÉPVISELŐIT!   
SEPRŐS VIKTOR
Seprős Viktor egész családja nemzedékek óta Sülysápon él. Ő maga sem tervez máshova költözni, 
itt dolgozik többek közt a város képviselőjeként, teljesítménytúrákat szervez és szívén viseli a helyi 
környezetvédelmet is. 

– Hogyan kötődsz a településhez?
– Édesapám tápiósápi, édesanyám tápi-
ósülyi, így én valóban tősgyökeres sülysá-
pi vagyok, születésem óta itt élek, és nem 
is tervezem, hogy valaha máshová köl-
tözzek. Az anyai nagyszüleim tápiósülyi 
parasztcsaládból származnak, generációk 
óta itt éltek, az apai ág pedig tót, szintén 
nagyon régóta Sáphoz kötődtek.

– Hogy emlékszel vissza a gyermekkorod-
ra?
– Nem vagyok annyira öreg, most töltöm 
a 39-et, de mégis teljesen más gyermek-
korunk volt annak idején, mint a mai fiata-
loknak, össze sem lehet hasonlítani. Em-
lékszem, a legfőbb nyári programunk az 
volt, amikor kitekertünk a sápi halastóra 
vagy a Forró-forráshoz biciklivel, felmász-
tunk a magaslesekre, lejártunk focizni a 
focipályára. Télen a környező dombokon 
szánkóztunk, nyáron túráztunk, bicikliz-
tünk. Az egész korán rám ragadt termé-
szetszeretet is innen eredeztethető.

– Van, amire nagyon jó szívvel emlékszel 
vissza? Egy hely, egy élmény?
– Éppen aktualitása van, mivel szeptem-
berben szokott lenni a sülyi búcsú, az szá-
munkra mindig jelentős családi esemény 
volt. Összegyűlt a tágabb család, elmen-
tünk a szentmisére, a körmenetre, mi, 
gyerekek alig vártuk, hogy ezeknek vége 
legyen és mehessünk a búcsúba. Sokszor 
reggeltől estig kint voltunk, úgy kellett 
hazacipelni minket. A keresztszüleimnél 
tartottuk a családi ebédeket, akik a piac-
tértől nem messze, a Kis-közben laknak. 
Ez évről évre meghatározó élmény volt.

– Hol végezted a tanulmányaidat?
– Gimnáziumi tanulmányaimat a fővárosi 
Fazekas Mihály Gimnáziumban végeztem, 
majd Gyöngyösön a Károly Róbert Főis-
kolán szereztem diplomát kereskedelmi 
szakmenedzser szakon. Jelenleg beszer-
zési és logisztikai vezetőként dolgozom 
egy autóipari alkatrészeket gyártó kör-
nyékbeli cégnél. Eleinte más irányba ter-
veztem el az életemet, volt lehetőségem 

arra, hogy egy lakatosipari családi vállal-
kozást átvegyek, emiatt először gépész-
mérnöknek tanultam Gödöllőn. Sajnos, ez 
a vonal különböző okok miatt meghiúsult. 
Nekem nagyon száraz volt ez a szakma és 
az ehhez kapcsolódó tanulmányok, ezért 
otthagytam az egyetemet, majd belekezd-
tem a főiskolába. Mondhatni második ne-
kifutásra, egy kis kitérő után találtam meg 
azt, amivel szeretek foglalkozni.

– Ez most már olyan?
– Igen, azóta is a logisztika területén dol-
gozom, gyakorlatilag végigjártam a teljes 
ranglétrát ezen a területen: voltam cím-
kéző, raktáros, targoncavezető és most 
beszerzési és logisztikai vezető egy majd-
nem 200 főt foglalkoztató cégnél. Ezt sze-
retem, és szeretném is csinálni még egy 
darabig.

– És a képviselői lét hogyan jött az életed-
be?
– Édesanyám Sülysápon a Polgármesteri 
Hivatalban dolgozott, mint pénzügyi cso-
portvezető egészen a nyugdíjazásáig, va-
lamint a pénzügyi bizottság külsős tagja is 
volt. Nálunk, az ebédlőasztalnál és a csalá-
di összejöveteleken – sokszor parázs viták 

közepette – rengetegszer volt téma a helyi 
politika. Ezen beszélgetések során megis-
mertem a helyi képviselőket, a bizottságok 
működését, és azt is megtanultam, milyen 
nehéz összerakni a város költségvetését, 
vagy hogy a pályázati pénzeket nem lehet 
bármire elkölteni. 2009-ben léptem be a 
Fidesz helyi alapszervezetébe, melynek 
alelnöke, majd később elnöke is voltam. A 
2014-es választások előtt Horinka László 
polgármester úr felkért, hogy nem len-
ne-e kedvem képviselőként indulni. Bol-
dogan mondtam igent. 

– Azonnal bekerültél?
– 2014-ben ugyan nem jutottam be, egy 
hellyel lemaradtam, de 2015-ben Szücsi 
Csaba akkori képviselő kapott egy olyan 
állást, ami összeegyeztethetetlen volt a 
képviselőségével, így lemondott. Ilyenkor 
a jogszabályok szerint a következő, leg-
több szavazatot kapott jelölt jut be a he-
lyére. Én és egy másik jelölttársam ugyan-
annyi szavazatot kaptunk, így sorsolással 
dőlt el, hogy végül én kerültem be. Akkor 
egy kicsit megijedtem: úgy éreztem ma-
gam, mint amikor becserélnek egy focistát 
a 80. percben és a lehető leggyorsabban 
fel kell vennie a meccs ritmusát. Az első 
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két testületi ülésen csak kapkodtam a fe-
jem, de szerintem gyorsan belerázódtam. 
2019-ben újraválasztottak, így már a má-
sodik ciklusomat töltöm.

– Miért tartottad fontosnak, hogy képvi-
selőként dolgozz a településért?
– A mai világban az online platformok na-
gyon dominálnak, ahol azt látom, hogy 
nagyon sok az ún. károgó. Ők a közösségi 
oldalakon osztják az észt: rosszak az utak, 
nincsenek járdák stb. Nem mindig monda-
nak butaságot, sok dologban igazuk is van. 
Ezeket a problémákat mi is látjuk, dolgo-
zunk is a megoldáson, de ez nem minden 
esetben egyszerű. Ezek az emberek arra 
már nem veszik a fáradtságot, hogy eljöjje-
nek egy közmeghallgatásra vagy a nyitott 
testületi ülésekre, személyesen feltegyék 
kérdéseiket és meghallgassák a válasza-
inkat az adott témában. Én magam a saját 
kis eszközeimmel próbálom jobbá tenni a 
várost.
 
– Főként milyen területen?
– Sokan tudják rólam, hogy teljesítmény-
túrákat szervezek Sülysápon. Ezeken 
keresztül szeretném minél szélesebb 
körben megismertetni – nem csak az itt 
élőkkel – a város környezetét és termé-
szeti értékeit, ezáltal a környezetvédelem 
is nagyobb hangsúlyt kap. Most nagyon jó 
irányba indult el Sülysáp: ilyen a zöldhul-
ladék-lerakó kialakítása, de szerveztünk 
elektronikai hulladék és használt gumi-
abroncs leadást is, és folyamatban van a 
használtét olaj-lerakó kialakítása is. Nekem 
ez szívügyem, csinálom, ahogy tudom. 
Emellett a fiatalokat is igyekszünk minél 
inkább bevonni a közösségi megmozdulá-
sokba, akár sporteseményekre, akár a tú-
rákra meghívni őket, ingyenes részvételi 
lehetőségekkel motiválni őket az indulás-
ra. Szeretném egy kicsit kimozdítani őket 
a telefont nyomkodó, füldugóval elszepa-
rált világukból.

– Mit érzel a település iránt?
– Nagyon erős a kötődés. Itt él az egész 
családom, dolgozni sem dolgozom messze. 
Feleségemmel, akivel nyolc éve vagyunk 
együtt, három éve házasodtunk össze, egy 
két és fél éves kislánynak vagyunk boldog 
szülei. Sülysápon él az egész családom, 
öcsém, keresztszüleim, keresztgyermeke-
im, szóval minden Sülysáphoz köt. Nagyon 
büszke vagyok, hogy részt vehetek a tele-
pülés vezetésében, amíg szükség van rám, 
csinálom. Sülysáp igenis fejlődik és büszke 
vagyok, hogy ennek valamilyen szinten én 
is részese tudok lenni.

SH infó

Sülysápon is folyamatban van ez a mun-
ka, így sajnos jó néhány lakos szembesült 
már azzal, hogy megváltozott a lakcíme. 
A felülvizsgálat során fontos szempont, 
hogy a szükséges változtatások a lehe-
tő legkevesebb személyt és ingatlant 
érintsenek, azonban a fennálló anomáli-
ák miatt, sajnos elkerülhetetlen néhány 
címmódosítás.
Jó hír viszont, hogy ezzel kapcsolatosan 
alapvetően nincs teendője az érintettek-
nek: a Polgármesteri Hivatal bejegyzése 
alapján a Járási Hivatal intézkedik az új 
lakcímkártya megküldéséről, az új cím 
rákerül az ingatlan tulajdoni lapjára, és a 
közműszolgáltatók is értesítést kapnak. 
De természetesen egyedi szolgáltatá-

FOLYAMATOSAN HALAD 
A LAKCÍMEK FELÜLVIZSGÁLATA SÜLYSÁPON
A vonatkozó kormányrendelet alapján országosan tart az 
ingatlanok címadatainak felülvizsgálata és az ún. központi 
címregiszterbe való felvitele, annak érdekében, hogy az in-
gatlan-nyilvántartás, a lakcímnyilvántartás és a postai cím-
nyilvántartás szinkronba kerüljön.

A címrendezés a közelmúltban a következő közterületeket érintette: 
Arany János utca
Balassi Bálint utca
Besnyői dűlő
Cirokvölgy 
Dankó Pista köz
Dankó utca
Eötvös utca 
Erkel Ferenc utca 
Gárdonyi Géza utca

Határ út
Hunyadi utca
Jakabszállás tanya 
Kiskókai utca
Kistelek tanya
Kossuth Lajos utca
Kossuth tér
Laky dűlő 
Nap utca

Sándorszállás tanya 
Szél utca 
Szilvafasor utca
Tavasz utca
Tűzoltó tér 
Úri út
Vasút utca
Viola utca 
Zrínyi utca

sok (biztosítás, banki szolgáltatások stb.) 
igénybevétele esetén az ügyfelekre is há-
rul némi intéznivaló az új lakcím bejelen-
tésével kapcsolatosan.
Ez évtől azokat a házszámokat, amelyek 
korábban nem léteztek vagy megváltoztak, 
az önkormányzat honlapján (www.sulysap.
hu) a Hirdetmények menüpont alatt utcán-
ként tesszük közzé.
Az egyes ingatlanok – akár mentést, ve-
szély elhárítást végző szervek általi – gyors 
és pontos beazonosíthatósága olyan közér-
dek, amelynek érvényesüléséért bízunk a 
lakosság szíves megértésében és együtt-
működésében a felülvizsgálati folyamatot 
illetően.

Sülysápi Polgármesteri Hivatal

A FOGÁSZATI ELLÁTÁS FELTÉTELEI 
A közfinanszírozott fogászati ellátás igénybevételének a feltételei a Nemzeti Né-
pegészségügyi Központ utasítása szerint az alábbiak. A közfinanszírozott ellátás-
ban (vagyis TB kártyával rendelkezik a páciens) az invazív beavatkozások (a beteg 
testébe bőrön, nyálkahártyán vagy testnyíláson behatolva végeznek) csak érvé-
nyes védettségi igazolvánnyal, vagy érvényes védettségi igazolvány hiányában a 
beavatkozást megelőző 48 órában készült negatív SARS-CoV-2 PCR tesztered-
mény és a beavatkozás napján elvégzett negatív antigén gyorsteszt meglétével 
vehetnek igénybe, melynek költségei a beteget terhelik. A szakorvosi vélemény 
szerint nem oltható személyeknek és a 0-16 év közöttiek számára térítésmentes 
a SARS-CoV-2 PCR teszt és az antigén gyorsteszt is. Az akut, sürgősségi beavat-
kozások és a vérvétel kivételt képeznek a fentiek alól, valamint a rendelkezések 
nem vonatkoznak a magánellátásra.
A háziorvosi betegellátás igénybe vehető oltási igazolvány és negatív PCR teszt 
nélkül, azonban ha az orvos COVID-tüneteket tapasztal a betegen, kötelessége 
az ellátás és a vizsgálat előtt tesztre küldeni.

SH infó
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Augusztusi számunkban adtunk hírt ar-
ról, hogy megkezdődött a várva várt 31-es 
út felújítása. A munkaterület-átadása már 
júliusban megtörtént, meghatározták a 
közművek pontos helyét, majd végre meg-
kezdődhetett az útburkolat felmarása is a 
31-es út városi szakaszán. 

Az útfelújítás mellett párhuzamosan 
és folyamatosan zajlanak az egyeztetések 
a 31-es mentén tapasztalt vízelvezetési 
problémák megoldási lehetőségeiről a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. és a kivitelező 
illetékeseivel. Többek között ennek kere-
tében kezdődött meg a sülyi templomhoz 
vezető út alatti csőáteresz feltárása és 
tisztítása is, ami nagyban segíti majd az 
odaérkező csapadékvíz elvezetését.

Nemrég kezdődött meg az M0 autóút 
és Nagykáta közötti, településeket elke-
rülő, új 31-es út nyomvonalának kijelölése 
és tervezése. A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. koordinálásában zajló ter-
vezési munka egyik első állomása az érin-
tett települések (Maglód, Gyömrő, Mende, 
Sülysáp, Tápiószecső, Szentmártonkáta, 
Nagykáta) vezetőivel, valamint Czerván 
György országgyűlési képviselővel történő 
egyeztetés volt. Örömhír, hogy a tervező 
FŐMTERV Zrt. megbízása emellett egy 
térségi kerékpárút tervezésére is kiter-
jed. Egy külön megbeszélés keretein belül 
Horinka László polgármester a FŐMTERV 
munkatársaival egyeztette a tervezés 

ÚJABB ÁLLOMÁSÁHOZ ÉRT 
A 31-ES ÚT FELÚJÍTÁSA
A Mende–Tápiószecső közti külterületi szakasz mellett Sülysáp belterületén is tovább folynak a 
munkálatok. Ami külön jó hír a környéken élőknek, hogy megindult az egyeztetés a térségi ke-
rékpárút nyomvonaláról is. Érdemes figyelni a tájékoztató felületeket, hogy az ittlakók időben 
felkészülhessenek az őket érintő, épp aktuális korlátozásokra és tájékozódjanak a fejlesztésekről.

kifejezetten sülysápi területeket érintő 
részleteit. – A megbeszélésen Dr. Tóth 
Krisztina jegyzővel és Katus Norbert al-
polgármester úrral vettem részt. Megálla-
pítottuk, hogy a domborzati viszonyok és 
a tápiszecsői Natura 2000 területek miatt 
nagy valószínűséggel csak az északi irány-
ból történő elkerülő út valósítható meg – 
osztotta meg a részleteket a polgármes-
ter közösségi oldalán. – Ahogy korábban 
említettem, a 31-es elkerülő tervezésével 
párhuzamosan egy térségi kerékpárút 
tervezése is elindul. A sülysápi területen a 
vasút mentén, illetve a Tápió patak mellett 
haladó nyomvonalat támogattuk, mivel ez 

az óvodáinkat, iskoláinkat, a bölcsődét, 
a piacot, a vasútállomást, a szőlősnya-
ralói megállóhelyet és a sportpályáinkat 
is érinti. A tervezéssel tehát elkezdődött 
egy olyan folyamat, amelynek ugyan még 
messze van a vége, de a tervek megva-
lósulása esetén mind gépkocsival, mind 
kerékpáron gyorsabban, biztonságosab-
ban lesz elérhető városunk. A tervezés és 
megvalósulás állomásairól rendszeresen 
beszámolok majd! – írta a városvezető.

A Mende–Tápiószecső közötti útbur-
kolat felújítási munkák kapcsán az alábbi 
munkavégzésekre lehet a közeljövőben 
számítani:

• hengerelt aszfalt kiegyenlítőréteg 
építése félpályás forgalomtereléssel kül-
területen 37+800-39+500 km szelvények 
között,

• hídépítési munkák 35+073 km szel-
vénynél belterületen és 36+725 km szel-
vénynél külterületen,

• Mende-Sülysáp közötti külterületi 
szakaszon árok profilozás, padkanyesés, 
rázópadka építése,

• Sülysáp belterületen buszperon épí-
tése,

• Sülysáp belterületen szegély építése/
átépítése a tervezett kopóréteg szintjének 
megfelelően.
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Hirdetés

3  400 Ft/q 3  200 Ft/q
A némediszőlői 

telephelyen hitelesített 
hídmérlegen ellenőrizheti 

a megvásárolt 
mennyiséget!Erdei m3-ben is kapható.

Szerezze be most tűzifáját!

Tel.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689
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IngyeneS 
SZÁllíTÁSSAl!

számlával 
garantált mennyiség!

Kiszállítással 

AKÁC TÖLGY, BÜKK

Konyhakészre 
hasított 

Konyhakészre 
hasított 

2021. július 5-től az egész településen csü-
törtöki napokon történik a hulladékszállí-
tás, emiatt pedig a házhoz menő csomago-
lási és a zöldhulladék-gyűjtés időpontjai is 
változnak. Összeszedtünk minden aktuális 
információt, ami a hulladékok gyűjtésével, 
illetve elszállításával kapcsolatos.

Zöldhulladék gyűjtés
A hulladékszállításban történt változás a 
zöldhulladékokat is érinti, így azokat a kö-
vetkező időpontokban fogják elszállítani:  
szeptember (16., 30.) október (14., 28.)
A kerti munkálatok során levágott füvet, 
lágyszárú növényeket és a lehullott falevelet 
az eddig megszokott módon a DTkH Non-
profit Kft. által ingyenesen rendelkezésre 
bocsátott zöld színű, lebomló zsákban kell 
kihelyezni az ingatlan elé. Amennyiben ág-
nyesedéket is szeretnénk elvitetni, azokat 
maximum 70 cm hosszú kötegekben össze-
kötve helyezzük ki a zöld zsák mellé. 
A begyűjtéssel egyidejűleg a DTkH Non-

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK
profit Kft. munkatársai 2 db zöld, emblémás 
cserezsákot biztosítanak. Ha szükséges, 
akkor ilyen zsákokat a Polgármesteri Hiva-
talban (Szent István tér 1.), illetve a DTkH 
Nonprofit Kft.-nél (2700 Cegléd, Kút u. 5.) 
is be lehet szerezni átadás-átvételi jegy-
zőkönyv aláírása ellenében az ingatlan-
használó, vagy meghatalmazottja, a köz-
szolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák 
átvételéhez személyes okmányok szüksé-
gesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke 
(441 Ft+áfa/db), utólag a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkeze-
lő Zrt. által kerül kiszámlázásra. Ezeket a 
2 db ingyenes zöld zsák mellett korlátlan 
számban ki lehet tenni az ingatlan elé. Ha 
szabványos gyűjtőedényben helyezzük ki 
a hulladékot, akkor az edényt jól látható 
módon „zöldhulladék” felirattal kell ellátni.

Csomagolási hulladék gyűjtése
szeptember (16., 30.) október (14., 28.) no-
vember (11., 25.) december (9., 23.)

A csomagolási hulladékok a DTkH emblé-
más, sárga színű zsákokon kívül bármilyen 
átlátszó zsákban, illetve a kommunális hul-
ladék 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 munkatár-
sai. A sárga zsákba papír, műanyag, emellett 
fém- és (italos) kartondoboz is kerülhet, de 
nagyon fontos, hogy ezek minden esetben 
tiszták vagy kiöblítettek legyenek. Figyel-
jünk a helytakarékosságra is, ezért kérjük, 
hogy a dobozokat, palackokat, flakonokat 
minden esetben lapítsák ki! 
Az üveg gyűjtése kiöblítve, az üveggyűjtő 
pont(ok)on történik!
Ingatlanonként lehetőség van évente két-
szer lomtalanítást (3 m3/ alkalom meny-
nyiségben) is igényelni az 06-53/500-152 
telefonszámon.
    SH infó

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

Árvai Richárd 06-30/475-2917

A 2021/2022-es tanév a pandémia előtti 
hagyományos, jelenléti formában kezdőd-
hetett el a sülysápi általános iskolás diákok 
számára is.
Szeptember elsején reggel újra becsön-
gettek és elkezdődött az iskola mind a két 
sülysápi oktatási intézményben és telephe-
lyükön – az első nap még csak három osz-
tályfőnöki órával.
Az iskolák már augusztusban elküldték a 12. 
életévét betöltött gyermekek családjainak a 
koronavírus elleni védőoltásról szóló érte-
sítést. Az intézmények ez alapján összesí-
tették az igényeket, és a létszámtól függően 
a tanulók saját iskolájában vagy egy közeli 

BECSENGETTEK! ELKEZDŐDÖTT A 2021/2022-ES TANÉV 
iskolában jelölték ki az oltás helyszínét. Er-
ről a szülők külön értesítést kaptak. Az oltás 
Pfizer vakcinával történt az iskolaorvosok 
és háziorvosok bevonásával – írta az EMMI.
A szeptember elejei iskolai oltásokon túl 
továbbra is van lehetőség a www.eeszt.gov.
hu oldalon regisztrálva kérni a 12 év feletti 
gyermekek számára a Pfizer vakcinát. A má-
sodik oltást az első után három héttel adják 
majd be. 
A hatályos jogi szabályozás értelmében 
jelenleg nem kötelező a testhőmérés és a 
maszk viselése, viszont ez utóbbiról bárki 
dönthet úgy, hogy viseli. A hiányzásokkal 
kapcsolatban fontos tudni, hogy az intéz-

ményvezetőnek csak alapos indok esetén 
kell a tanulói távolmaradást igazoltnak te-
kinteni, az előre meg nem határozott idő-
tartamra szóló szülői igazolás pedig nem 
tekinthető alapos indoknak.
Az idei tanév 2021. szeptember elsejétől 
2022. június 15-ig tart, összesen 180 napig 
kell majd a tanulóknak iskolába járniuk. A 
téli szünet december 21-től január 3-ig tart 
majd, az őszi szünet pedig bő egy hónap 
múlva, október 22-én kezdődik és novem-
ber 1-ig fog tartani.
Jó tanulást kívánunk minden sülysápi diák-
nak!

SH infó
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Rajt : Sülysáp 
 Vörösmarty Mihály utca 1. 

Indulási idő: 6:30-8:30 
Cél: Mende vasútállomás 

27 km-es táv 
Nevezési díj: 1000 Ft 

Szintidő: 7 óra 

15 km-es táv 
Nevezési díj: 700 Ft 

Szintidő: 4 óra 
 

A nevezési díjból a sülysápi indulóknak 50 % kedvezmény 
A túrán az általános iskolások ingyen vehetnek részt 

 
További információ: Seprős Viktor - főrendező 

seprosviktor@gmail.com 
+36/70 312 92 36 

www.sulysapturak.hu 

Önéletrajzát a következő e-mail címre várjuk: 
info@stobag-alunorm.hu

Árnyékolástechnikával foglalkozó összeszerelő 
üzem sülysápi telephelyére munkatársakat keres 

a következő munkakörbe:
betanított munka / operátor

Feladatok: Darabolási és szerelési feladatok • alkatrészek, késztermékek csoma-
golása • Minőségügyi- és technológiai követelmények betartása

Elvárások: Fizikai munkabírás• Megbízható, pontos munkavégzés • Önálló 
munkavégzés • Legalább 8 általános iskolai végzettség

 Előnyt jelent: Termelésben szerzett tapasztalat • Adminisztrációs készség
Amit kínálunk: Versenyképes jövedelem • Stabil vállalati háttér • Modern, tiszta 

munkakörnyezet • Teljes munkaidő • Cafeteria / munkába járási támogatás
• Határozatlan idejű munkaszerződés, bejelentett munka

REMEKÜL SZEREPELNEK 
ULTISAINK
A bajnokság alapszakaszában sikeresen vették az akadályo-
kat versenyzőink. Egyéniben dobogós helyen végzett Hidvé-
gi József (2.) és Szürös György (3.). Csapatban a képen látható: 
Hidvégi-Schwarczer-Szürös trió pedig az országos döntőbe 
jutott! További versenyzésükhöz jó egészséget és sok sikert 
kíván a sportvezetőség!

Sülysápi Sport Egyesület – Ulti szakosztály

FIRENZÉBEN A MÓRÁSOK
A Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA) 1993 óta kété-
vente rendezi meg térképrajzversenyét, ahol a 16 évnél fi-
atalabbak négy korcsoportban vehetnek részt. Az idei év 
témája „A jövő világom térképe” alapján kellett elkészíteni 
a térképrajzokat.
A Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola diákjai közül három 
hetedik évfolyamos tanuló vett részt a versenyen. A bene-
vezett térképrajzok közül Csajági Liliána és Dobos Lilien 
Anna által közösen készített képet beválasztották a közé a 
hat darab alkotás közé, melyek Magyarországot képviselik 
a nemzetközi döntőben. A döntőbe jutott térképrajzokat 
Firenzében (Olaszország) állítják ki a Nemzetközi Térké-
pészeti Társulás 30. Nemzetközi Konferenciája keretében.
Az országos szinten díjazott térképrajzok készítői oklevelet 
és térképészeti vonatkozású ajándékokat kapnak. Felkészí-
tőjük Farkas Ágnes, földrajz–történelem szakos tanár.
Az alábbi linken megtekinthetők a döntőbe jutott munkák: 
http://terkepismeret.elte.hu/2021-es-verseny
Gratulálunk diákjainknak! 

A Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusai
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06-30/919-4694

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS 
Szakképzett   meSterek 
•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes cseréje, fedése

alpin- 
technikával.  

kedvező  
árak!

Ugyanitt:
esküvői,  

keringő- és  
alkalmi ruhák  
szolid árakon.

• Cipzárcsere
•  Nadrágfelhajtás, 

foltozás
• Méretre igazítás
•  Egyéb javítások

Encián 
Ruhaklinika

Sülysápon

Telefonos  
megbeszélés alapján

      hétköznap 8-tól 17-ig  
Tel.: +36-70/453-9324 

Sülysáp – Szőlősnyaraló 
Vörösmarty u. 4.     

(a szőlősi iskolával szemben)

Továbbra is szeretettel várom  
jelenlegi és új megrendelőimet.

Gyors, megbízható munka 
korrekt árakon.

Hirdetés

A 2021/2022-es tanév kezdése előtt, au-
gusztus 26-án a már megszokott csibe- és 
gólyanapon vehettek részt kis diákjaink 
a Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola 
mindkét helyszínén. 
A Vörösmarty utcai telephelyen egy elsős 
osztály, a központi épületben pedig két 
elsős osztály és két ötödikes osztály le-
endő tanulóit várták a tanító és tanár né-
nik. A gyerekek a már szépen feldíszített, 
osztálytermeikbe érkeztek. A programok 
nagy részét az udvarra tervezték a peda-
gógusok. 

CSIBE- ÉS GÓLYANAP A MÓRA SULIBAN
A csibe- és gólyanap célja, hogy a gyerekek 
játékosan hangolódjanak az iskolakezdés-
re, az új helyzetek, helyszínek iránt érzett 
félelmeiket le tudják győzni, és nem utolsó 
sorban, hogy megismerkedjenek egymás-
sal. 
Az első osztályt kezdő gyerekek miután 
bejárták az iskola épületét, játékos fogla-
kozásokon vettek részt a tanító nénik irá-
nyításával. A nap végén minden kisdiák ka-
pott egy Móra emblémával díszített iskolai 
nyakkendőt is.
Az ötödikesek különféle ügyességi felada-
tok megoldásával barátkoztak egymással 
és a felső tagozatos élettel, a tanárkergető, 
-kereső játékon keresztül pedig leendő ta-
náraikkal. A nap végén gólyaesküt tettek, 
melyet kézlenyomatukkal az osztályfán 
megpecsételtek, végül átvették az osztály-
kabalákat.
Tanulóink jól érezték magukat ezen a na-
pon. Bízunk benne, hogy ez a jókedv kitart 
az elkövetkezendő évek során is. Sok szere-
tettel köszöntjük őket iskolánkban!
A Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola 
pedagógusai nevében:

 Angyal Bernadett
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Hirdetés

Barangolás az érzelmekben fantázianévre hallgató, szabadtéri kon-
certet adott az Anima Musicae Kamarazenekar 2021. szeptember 
3-án este 19 órától a Kapás udvarban. A hangverseny a zenekar-
ra jellemző módon nagyon magas színvonalú, igazán különleges 
nyáresti kikapcsolódás volt. Különösen jó hangulatú programot 
tudhatunk magunk mögött, hiszen a Kapás udvar egy nagyon 
egyedi helyszínt biztosított a koncertnek. A hirtelen jött, köny-
nyed nyári zápor sem kergette haza a koncertezni vágyó népes 
közönséget, akik néhány perc szünet után tovább élvezhették a 
zenei programot. A kis szünet alatt a zenekar vezetője G. Horváth 
László részletesen bemutatta a koncerten elhangzó darabokat és 
zeneszerzőket, így egy különleges zenetörténeti „órán” vehettünk 
részt. Köszönjük a felejthetetlen programot az Anima Musicae Ka-
marazenekarnak és külön köszönet Korcsolán Orsolya hegedűmű-
vésznőnek a közreműködésért, aki gyönyörű játékával és kedves, 
színes személyiségével tovább emelte az est színvonalát. 

Lászlóné Dósa Nikoletta, WAMKK igazgató

BARANGOLÁS AZ ÉRZELMEKBEN 
ANIMA MUSICAE KONCERT  
A KAPÁS UDVARBAN

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!

Építőipari  
betanított munkásokat, 

gÉpkezelőt valamint
sofőrt keresünk!

Bővebb 
információ:

06-30/747-0377

elvárások
Minimum 8 általános 

iskolai végzettség.
Szakirányú végzettség 

előny.

Óradíj
Betanított szakmunkás:

nettó 1600 Ft
Gépkezelő: nettó 2200 Ft-tól

Sofőr: nettó 1800 Ft



Folytatva az előző lapszámban megkezdett régi játékok felidézését, most a labdajátékokat elevenítjük 
fel. A labdát, ezt a több ezer éves, gömb alakú eszközt rengeteg szórakozásra, hasznos időtöltésre 
használták, használják, igen sok sportág kelléke. Régen a gumiból készült labda nagy kincs volt, nagy- 
és dédszüleink még a rongylabdát dobálták, rúgták. 

SZERETNÉL JÁTSZANI?

Manapság fiúk és lányok is szívesen játsza-
nak vele.  Lehet egyedül pattogtatni, pár-
ban egymásnak adogatni, csapatokat ala-
kítva versenyezni. A lehetőségek tárháza 
kimeríthetetlen, olcsó, szórakoztató módja 
a gyerekek fejlesztésének és amellett, hogy 
kielégíti a mozgásigényüket, még fejlődik a 
koordinációs képességük is. A felnőttek is 
számtalan labdás sportot űznek.

A labdaiskolát falhoz dobálva játszot-
tuk, de ehhez nem volt mondóka. Ennek 
a játéknak is ismert szűkebb és bővebb 
változata. Lehetett egyedül is játszani, de 
akkor volt izgalmas, ha többen voltunk. A 
feladatok a labdával egyre nehezebbek let-
tek. Nyolc osztály volt, s ha valaki hibázott, 
a következő játékos került sorra. Először a 
falhoz dobtuk két kézzel, majd elkaptuk, 
majd a falhoz dobás közben egyet, kettőt, 
hármat, elöl-hátul, hátul-elöl tapsoltunk, 
és utána kaptuk el a labdát. A gombolyítás-
nál a két csuklónkat forgattuk. Egyik, majd 
másik láb alatt is a falhoz dobtuk a labdát, 
végül az ütésnél két kézzel vissza kellett 
ütni a falhoz és elkapni. Ha valaki hibázott, 
a következő játékosra került a sor. 

A falhoz dobálóshoz több játékos kell, 
akik a fallal szembe, egymás mögött sora-
koznak fel. Az első a falhoz dobja a labdát 

és a sor végére szalad. Mindig a sor elején 
állónak kell elkapnia a labdát. Aki nem tud-
ja elkapni, az kiesik. Az utolsónak bennma-
radó nyer. 

A cicázáshoz legalább hárman kellenek. 
Ketten egymással szembe állva dobálják a 

labdát, a harmadik pedig a kettő adogató 
között igyekszik megszerezni azt. Ha sike-
rül neki, akkor azzal cserél helyet, akinek a 
dobását elkapta. Egy másik változat szerint 
többen is játszhatják, akkor vagy több cica 
áll a két adogatók között, vagy az adogatók 
kört alakítanak, és egy cica van a közepén. 

A méta játék hasonlított a tenisze-
zéshez, de háló nélkül és ütő hiányában 
lécdarabokkal játszották ketten, négyen 
vagy többen is. Rongylabdát vagy állatok 
szőréből készült labdát ütögettek. A gumi 
vagy teniszlabda nagy kincsnek számított. 
A teniszpályán (ilyen is volt a két világhá-
ború között Tápiósülyben!) labdaszedő 
gyerekek gyakran kaptak a játékosoktól 
leselejtezett teniszlabdát.

Igen kedvelt csapatjáték a kidobós. Két 
csapat egymással szemben áll fel. A játék 
során az a cél, hogy az ellenfél játékosait 
eltalálják a labdával, s ezzel kiüssék a pá-
lyáról. A pattanó labda nem érvényes. Ha 
az ellenfélnek a labdát sikerül elkapnia, ak-
kor ő dobhat. Az utolsó pályán maradt já-
tékos csapata nyer. Ennek a játéknak több 
szabálya is ismert, kezdéskor a csapatok 
megegyeznek, hogy melyiket alkalmazzák. 
A focinak az évtizedek alatt nem változott 
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sírkőfelújítás!

figyelem!

sírkövek
gránit – márvány – mészkő

jöjjön el,  
nézze meg  

széles  
választékunkat!

Hunyadi györgy
Kóka, Táncsics M. u. 22.

hunyadi.kofarago@gmail.com
Tel.: 06-29/428-542, 06-20/585-3940

www.hunyadikofarago.hu

továbbra is kedvező árral  
várjuk megrendelőinket!

KI NYER A VÉGÉN?

Az 1950-es, 1960-as években még ismert volt az alábbi játék, helyben több változa-
tát játszottuk faluszerte. A labdát a falhoz vagy a földhöz kellett ütni s közben ezt a 
mondókát mondani:

Egy előre (a labdát egyszer a falhoz dobni, majd elkapni)
két kettőre (a labdát a falhoz dobni, majd két kézzel visszaütni és elkapni)
három hatra (a labdát a falhoz dobni, majd kétszer visszaütni és elkapni)
hat kilencre (a labdát a falhoz dobni, majd háromszor visszaütni és elkapni)
üsd ki tízre,
tizenegyre (a labdát a falhoz dobni, négyszer visszaütni, majd elkapni)
gyertyatartó (a labdát jó magasra a fej fölé dobni, majd elkapni)
vaskoppantó (a falhoz ütött labda pattan egyet a földön és ezután kell elkapni)
egy a falra (a falhoz dobott labdát fél kézzel elkapni)
egy a földre (a földre dobott labdát fél kézzel elkapni)
jobb térd (a labdát a felemelt jobb térd alatt kellett a falhoz dobni, majd elkapni)
bal térd (a labdát a felemelt bal térd alatt kellett a falhoz dobni, majd elkapni)
forgás. (a labdát a falhoz dobni, egyet fordulni, majd elkapni)

A játék célja, hogy a labdát ne ejtse el a játékos a mondóka közben. Ha elejti, akkor 
elölről kezdi. Ha többen játszák, lehet versenyezni. Aki hibátlanul végigcsinálja a 
feladatsort, az kijárt egy osztályt, kezdheti elölről. Az nyer, aki több osztályt ki tud 
járni. 

Hirdetés

a népszerűsége. Nagy csaták folytak 1970 
előtt a tápiósülyi és tápiósápi csapat között. 
A pálya szélén mindig igen sokan szurkoltak 
a csapatoknak. Sápon 1969. június 22-én a 
magyar színész válogatott - sápi öregfiúk 
mérkőzésen többek között Papp Laci, Ka-
bos László, Kibédi Ervin is labdába rúgott. A 
mérkőzés eredménye 5 : 5 lett. 

Akárhogy is, a labda az örök játékszer: 
nem lehet elég korán elkezdeni, befejez-
ni pedig soha. És talán az egyetlen olyan 
játékeszköz, ami nem megy ki a divatból 
és sosem lesz kellemetlen vele játszani, sőt 
nagyon is kiváltságos az, aki ismeri, tud-
ja, bírja egy-egy labdajáték csínját-bínját. 
A cikkben felsorolt játékok közül több is 
akad, amiken nem fogott az idő, és a gyere-
kek ma is ugyanolyan önfeledten játsszák, 
mint 50-60 évvel ezelőtt. Maradjon is így.

Bárdos Lajos Röppen a labda című ká-
nonjával kívánok minden labdával játszó 
olvasónak jó játékot.

Röppen a labda, messze, messze száll,
Aki dobta és aki kapta egymásra talál.
La-la-lallalla, la-la-lallalla-la-la-la,
Csupa vígság szívünk, lelkünk,
Az öröm égig száll.

Zemen Pálné

2021. szeptember |  SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS 15

KÖZÖSSÉG



•  Számítógépek adás-vétele
•  Szerviz, laptop szerviz
•   Memória bővítés (számítógép, 

laptop, notebook, netbook)
•  Vírusirtás, kémporgramok 

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

patronok, tonerek, számítógépek és 
laptop alkatrészek teljes kínálata

•  Monitorok nagy választékban 

Számítógép–laptop 

Szerviz
nyiTVATARTáS:

hétfő: 9–12, kedd: 9–16, szerda: 9–16,
csütörtök: 9–16, péntek: 9–12,
szombat: 8–12. Ebédidő: 12–13

tel.: 06-30/317-2016, 06-29/745-794
cím: 2241 SülySáp, vaSút u. 16.

Termálvizünk 
ízületi, mozgásszervi  

és nőgyógyászati 
problémák  
kezelésére  
alkalmas.

Pihenje ki magát 
és töltődjön fel a 

Vesta Hotelben, 
Tápiószecsőn! 

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

www.vestahotel.hu

Wellness napijegyek
Felnőtt 2500 Ft   •   Diák: 1500 Ft
Nyugdíjas/gyerek: 1000 Ft
Családi jegy: 7500 Ft
10 alkalmas wellness bérlet mellé  
ajándék 30 perces masszázs

Aromaterápiás, vagy gyógymasszázs:  
25 perc 4500 Ft

Svédasztalos vacsora  
4900 Ft/fő előzetes  
bejelentkezés alapján

Jelentkezni 20/215-0699 telefonszámon 
vagy a munka@humilitas.hu e-mailen.

 hosszú távú állást keresel?Családbarát, 

Válogass 
VeCsési, maglódi és sülysápi 

állásaink közül!
Feladat: 
gépkezelés, alkatrészek 
összeszerelése
munkarend:  
2 vagy 3 műszak, hétfőtől 
péntekig 8 órában
Feltétel: 
•  8 általános iskolai végzettség
•  jó fizikum
•  megbízhatóság
•  előny: hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat

kereseti lehetőség: 
bruttó 340 000–
420 000 Ft között
Céges busz: 
Sülysáp,Tápiószecső, 
Szentmártonkáta, Nagy-
káta, Farmos, Tóalmás, 
Tápiószele, Isaszeg, Pécel, 
Gyömrő, Mende, Dány, 
Monor irányából.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
CSŐTISZTÍTÁS,

CSŐKAMERÁZÁS
GARANCIÁVAL!

+36-30/603-1703

Díszítőmunkák, szegők, rozetták, rejtett 
világítások, rejtett karnisok kialakítása.

Kerítés és csatorna festése.

SzobafeStő, 
mázoló, tapétázó

Gipszkartonozás, külső-belső  
hőszigetelés, díszítő burkolás

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

E-mail: l.laci@indamail.hu
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