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HASZNOS TELEFONSZÁMOK
• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 29/435-001
•  Orvosi ügyelet: 29/440-074 (munkanapokon 18.00–08.00 óráig, valamint hétvégén, 

munkaszüneti és ünnepnapokon)
• Önkéntes tűzoltók: 30/528-5493
• Polgárőrség: 30/466-1677
•  Közterület-felügyelet: 06-30/391-7331
•  Közvilágítás: 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: 80/205-157

Október 18-a óta közlekedik emeletes vonat a Tápió mentén, így a Budapest-Újszász-Szolnok 
(120a) vasútvonalon is utazhatnak az utasok a MÁV-START KISS motorvonataival. 
A Tápió mentén élő aktív munkavállalók körülbelül 60%-a máshol, főleg Budapesten dolgozik, 
így naponta ingáznak közúton vagy vasúton. A 600 ülőhelyes motorvonat közlekedése szá-
mukra is könnyebbséget jelent majd itt, az egyik legforgalmasabb elővárosi vonalon. A tervek 
szerint a mostani új vonatot még kilenc további követi majd.
A Budapest–Újszász–Szolnok vasútvonal a negyedik legforgalmasabb elővárosi vonal, az itt 
közlekedő vonatok évente körülbelül 8 millió utast szállítanak. Ezzel együtt már 16 emeletes 
vonat közlekedik az elővárosi vonalakon, de ez a szám a következő években tovább bővül, 
újabb 40 darab emeletes motorvonat érkezik még európai uniós és hazai költségvetési for-
rásokból a MÁV flottájába.          SH infó

MÁR EMELETES VONATTAL IS KÖZLEKEDHETÜNK

A Nagykátai járás első bölcsődéje volt a sülysápi Gólyahír Bölcsőde, amit 2010-ben 
adtak át. A fiatal intézmény udvarán álló játékok felett viszont elszállt az idő, cserére 
szorultak.
A bölcsőde vezetője a nyáron szembesült azzal, hogy az udvari játékokon már nem segít 
a felújítás, a gyerekek érdekében a teljes játékállomány cseréjére volna szükség. – Egy 
költségvetési intézmény esetében év közben, előzetes tervezés nélkül nem könnyű az 
ilyen helyzeteket kezelni, hiszen az éves bevételeket már felosztották és az év közben 
felmerülő újabb megoldandó problémák nem mindig fedezhetők az év elején képzett 
tartalékkeretből – írta Horinka László polgármester a közösségi oldalán. – Ezen ne-
hézségek ellenére augusztusban az a döntés született, hogy mindenképpen meg kell 
oldani a bölcsőde két játszóudvarának felújítását, hiszen az egyik udvaron az összes 
játékot el kellett bontani az elemek korhadása miatt. Úgy döntöttünk, hogy ebben az 
évben az egyik, a következő évben a másik udvar gazdagodik egy új játszóvárral, ami 
kifejezetten a legkisebb korosztály számára készült – részletezte.
Október közepére legyártották és telepítették az intézmény udvarára a kifejezetten a 
legkisebb korosztály számára készült játszóvárat, 2022-ben pedig a másik udvarra is 
megérkezik az oda szánt kültéri játék.            J.B.

A BÖLCSŐDÉSEK ÚJ JÁTSZÓVÁRA

ÖNKORMÁNYZAT
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– Milyen napirendi pontok voltak?
– A közmeghallgatáson „hagyományosan” a 
polgármester számol be az önkormányzat 
aktuális pénzügyi helyzetéről, megvalósult 
vagy épp tervezés alatt lévő fejlesztések-
ről, pályázatokról. Ezt követően pedig, ha 
nincs valami aktuálisan kiemelt fontossá-
gú téma, a lakossági kérdések, észrevéte-
lek következnek. Ez is a lényege: a lakosok 
közvetlenül, személyesen kérdezhetik a 
képviselő-testület tagjait, és elmondhatják 
véleményüket.

– Kik ismertették a napirendi pontokat és 
mit tart belőlük a legfontosabbnak?
– Ahogy említettem, polgármester úr is-
mertette az önkormányzat idei költségve-
tését, az elmúlt két év pályázatait és azok 
előrehaladását, valamint egyes beruházá-
sokkal kapcsolatos információkat. Az egyes 
témákhoz a testületi tagok közül többen is 
hozzászóltak, ki-ki szakterülete vagy érin-
tettsége okán.

– A lakosok milyen észrevételekkel, problé-
mákkal fordultak önökhöz?
– Számos téma merült fel, talán a legtöbb 
időt a helyben érvényes tűzgyújtási szabá-
lyozással kapcsolatos felvetések igényelték. 
Helyben tilos a kerti avar égetése, ami egy 
országos tiltó szabályozás eredménye. Bár 
jelenleg – az országos veszélyhelyzet ide-
jére – fel lehet oldani helyben a rendelke-
zést, de mégis úgy döntöttünk, hogy nem 
élünk ezzel a jogunkkal, hiszen nemsokára 
kivétel nélkül minden településen életbe 
kell majd léptetni a tiltást. Érkezett olyan 
vélemény, hogy a kormány „úgyis” meg-
szünteti majd ezt a rendeletet, de ez nem 
reális, hiszen a nem megfelelő levegőmi-
nőség miatt az EU kötelezettségszegési 
eljárást indított Magyarország ellen a té-
mában, így kizártnak tartjuk, hogy meg-
másítanák a szabályozást, ami pedig előbb-
utóbb végérvényesen életbe fog lépni. Ez a 
téma nyilván megosztja a lakosokat, sokan 
vannak, akik számára ez nehézséget okoz, 

mások pedig örülnek, hogy a „füstölés” már 
a múlté. Az önkormányzat – a rendszeres, 
házhoz menő zöldhulladék-szállítás mellett 
– ingyenes ágaprítási szolgáltatással és in-
gyenesen használható zöldhulladék-lerakó 
pont működtetésével igyekszik segíteni a 
kerti zöldhulladék elhelyezését.
A másik fő témacsoport az egyes utakkal 
kapcsolatos észrevételek voltak: padka-
rendezések, vízelvezetési kérdések, jár-
daépítés, kerékpárút építése, valamint 
forgalomcsillapítási lehetőségek megfon-
tolása. Ezekről is hosszasan beszélgettünk 
pró és kontra a megjelentekkel, számos 
szempontot vázoltunk fel, és természete-
sen rögzítettük a felvetett problémákat, 
amelyekre igyekszünk megoldást találni. A 
helyi utakkal kapcsolatos kérdések mellett 
polgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket 
a 31-es elkerülő tervezési folyamatáról is.
Érkezett kérdés a jelenleg is zajló, országos 
előíráson alapuló lakcímrendezésről is, hi-
szen több utcában változtak a házszámo-
zások. A kérdés az volt, hogy az a lakos, 
akinél változást történt, hogyan értesül 
róla, és mi a teendője. Röviden összefog-
lalva: az önkormányzati döntést követően 
a kormányhivatal jár el az iratok módosítá-
sa ügyében: tehát automatikus megkapják 
a módosított okmányokat az érintettek. 
A közszolgáltatóknál a módosítások átve-
zetése automatikusan megtörténik, de a 
magánszolgáltatások (pl. bankok, telefon-
szolgáltatók) esetében a lakosoknak kell 
jelezniük a módosítást feléjük.
A kifejezetten magánjellegű, tehát nem a 
település egészét vagy nagy részét érintő 
kérdések közül azért nem jellemző, hogy 
sok a közmeghallgatáson kerül elő, hiszen a 
polgármesteri hivatalban, vagy szinte bár-
hol a képviselő-testület tagjai elérhetők. 
Például engem is rendszeresen megállíta-
nak a sülysápiak nem csak a polgármesteri 
hivatalban, hanem boltban, piacon, utcán, 
és a legtöbb esetben megbeszéljük a szük-
séges dolgokat, remélhetőleg megoldást is 
találunk a problémákra.

KÖZMEGHALLGATÁS 
2021-BEN
Sülysáp Város Önkormányzata október 25-én tartotta éves köz-
meg hallgatását. A fórum formális képviselő-testületi ülésnek számít, 
hiszen a képviselők megszavazták a napirendi pontokat és jegyző-
könyv-hitelesítőket is kijelöltek, végül pedig meghallgatták a lakos-
ság felvetéseit, kérdéseit. Katus Norbert alpolgármestert kérdeztük.

SÜLYSÁPI ŐSZ 

Az ingyenes tökfaragó programnak a 
Kapás udvar adott otthont október 29-
én pénteken. A gyerekek legnagyobb 
örömére a tökfejek kifaragásán kívül 
kézműves foglalkozással, finom falatok-
kal és lovagoltatással várták a kilátogató 
családokat. A legnagyobb szenzáció va-
lószínűleg mégis Mici volt, a kecske, aki 
a legboldogabb jószágként segíthetett a 
kifaragott tökök belsejének eltakarítá-
sában. Sütőtök, forró tea, zsíros kenyér 
és tökszépségverseny: semmi sem hi-
ányzott ahhoz, hogy a családok gyerme-
keikkel együtt csodálatos őszi délutánt 
tölthessenek a Kapás udvarban. – Kö-
szönjük, hogy egy ilyen „tök jó” délutánt 
tölthettünk együtt! Köszönjük a finom 
falatokat a Városért Asszonykörnek, a 
segítséget az előkészületekben Molnár 
Tímea doktornőnek. Baranyi Lászlónak 
köszönjük, hogy Mici, a kecske vendé-
geskedhetett nálunk, a gyerekek bőven 
gondoskodtak arról, hogy ne maradjon 
éhes. A lovagoltatást köszönjük Kiss 
Balázsnak és Zemen Hannának – írta 
közösségi oldalán a Wass Albert Műve-
lődési Központ. 

„TÖK JÓ” DÉLUTÁNT 
TARTOTTAK  
A KAPÁS UDVARBAN

ÖNKORMÁNYZAT



KÖZÖSSÉG

Az őszi programkavalkád következő állo-
másaként október 22-én sem maradtak 
szórakozási lehetőség nélkül a Sülysápon 
és a környéken élők. Az Őszi Hacacáré is 
nagy bulinak ígérkezett, a hozzá fűzött re-
ményeket pedig maximálisan be is váltották 
a szervezők.
Október 22-én már nagyban zajlottak az 
előkészületek a Piactéren a délutáni-esti 
szórakoztató programokhoz. 14:30-tól a 
gyerekeket koncertekkel, kézműves fog-
lalkozásokkal, ugrálóvárral és arcfestéssel 
várták. Kicsit később már a nagyobbak is 
találtak kedvükre való szórakozási lehe-
tőséget. Este hat órától Pál Dénes várta a 
közönséget, hét órakor pedig fergeteges 
koncert kezdődött Balázs Klári és Korda 
György fellépésével.

Október 16-án a Mackó fesztivál mellett a 
nagysikerű szüreti bált is megrendezték 
Sülysápon. Ez utóbbit a Sülysápi Nyugdíjas 
Hagyományőrző Pávakör szervezte. – Ezen 
a rendezvényen nem csak Tápió mentiekkel 
találkoztam, hanem Galga mentiekkel is. 
A szüret meghatározó volt mindkét vidék 
életében. A szép népviseletbe öltözött asz-
szonykórusok a szürettel kapcsolatos nép-
dalokat énekeltek, ezzel is megemlékezve a 
nagyon nehéz munkáról, amely nélkül azon-
ban elképzelhetetlen volt a Tápió és Galga 
menti emberek élete. Sok kedves ismerőssel 
találkoztam, jó volt beszélgetni, kikapcso-
lódni a társaságukban. Köszönöm a meghí-
vást és még nagyon sok ilyen jó hangulatú 
rendezvényt kívánok minden résztvevőnek! 
– írta közösségi oldalán Czerván György or-
szággyűlési képviselő. 
A Sülysápi Nyugdíjas Hagyományőrző Pá-
vakör jövőre ünnepli megalakulásának 30. 
évfordulóját. A Hagyományőrző Pávakör 
1992-ben alakult civil szervezet, amely a he-
lyi önkormányzat pályázatán elnyert éves 
keretből működik. Az alapítók célja a Tápi-
menti népdalok, népszokások felkutatása, 
ápolása, terjesztése és átadása a következő 
nemzedéknek, valamint a sülysápi népvise-
let gondozása és megőrzése. A Pávakör a ha-
gyományőrzés mellett mindig aktívan részt 
vállalt szűkebb hazája, Sülysáp közösségi 
életében is. 2006. évtől kiváltak a helyi nyug-
díjas klubból, önállóan működtek tovább a 
Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az évek-
nek” Országos Szövetségének tagjaként.

Október 9-én a Wass Albert Művelődési 
Központ nagytermében tartották azt az 
író-olvasó találkozót, ahol Kántor Kata me-
seírón kívül az érdeklődők Nózi kutyával, a 
nyugalmazott rendőrkutyával is találkoz-
hattak. 
Nózi a megihletője a Kata által írt mese-
könyveknek, így természetesen mindket-
ten részt vettek az interaktív előadáson, 
ahol a gyerekek és a felnőttek bepillantást 
nyerhettek a nyugdíjas rendőrkutya kalan-
dos életébe és az egykori nyomozások rej-
telmeibe. Sokan voltak kíváncsiak a mese-
könyvekre, Kata érdekfeszítő előadására és 
a négylábú rendőrtisztre, aki azonnal elbű-
völte a kicsiket. 

NÓZI KUTYA IS RÉSZT VETT 
AZ ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓN

SZÜRETI BÁL A PÁVAKÖRRELFERGETEGES KONCERTEK AZ ŐSZI HACACÁRÉN
SÜLYSÁPI ŐSZ 

ÖNKORMÁNYZAT
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A Székely Nemzeti Tanács minden évben 
október utolsó vasárnapján össznemzeti 
imádságra és őrtüzek gyújtására szólítja 
fel a Kárpát-medence lakosságát, ebből 
az alkalomból Sülysápon is égtek a tüzek.
Október 31-én sokan összegyűltek, hogy 
lássák az őrtűz fellobbanását a sülyi te-
metődombon. Közel egy évtizede már 
annak, hogy minden év októberének 
utolsó vasárnapján a székelyek autonó-
mia törekvéseire emlékezik meg a város, 
ezen a napon szerte a Kárpát-meden-
cében is őrtüzek gyújtásával erősítik az 
összetartozást. – A székely autonómia 
egyelőre egy álom a székelyek számára. A 
székelyek abban látják az önállóságukat, 
a jövőjüket, hogy autonómiát érjenek el 
Románián belül, ez az autonómia tulaj-
donképpen önrendelkezést jelentene, a 
román államon belül önálló jogszabályok-
kal, törvényekkel bíró területi egységet 
képviselnének – fejtette ki beszédében 
Horinka László polgármester. – Három 
megye venne részt ebben az autonómiá-
ban: Hargita megye, Kovászna megye és 
Maros megye. Ebben a három megyében 
mintegy nyolcszázezer ember sorsa függ 
attól, hogy ezt az autonómiát sikerül-e 
kivívni. Ekkor azt gondolnák, ők, széke-
lyek, és mi is itt Magyarországon, hogy 
a szórványban élő magyarok is igyekez-
nének arra a területre költözni, így való-
színűleg a népesség is gyarapodásnak in-
dulna. Sülysápnak egy testvértelepülése 
van, Városfalva, ami szintén Székelyföl-
dön található. Amikor városfalvai bará-
tainkkal beszélgetünk, akkor bizony az ő 
vágyaik között is szerepel, hogy egyszer 
majd valamikor egy autonóm területen 
éljenek, ahol a románok kevésbé szólnak 
bele az életükbe.                SH infó

ŐRTŰZ GYULLADT 
SÜLYSÁPON IS

Meglehetősen mozgalmas volt az idei 
Mackó fesztivál, október 16-án több kü-
lönböző hagyományőrző helyszínen 
várták a kilátogatókat. 10 órakor indult 
a szüreti felvonulás a sülysápi vasútállo-
másról, aki pedig akarta, az a lovaskocsit 
is kipróbálhatta a Dózsa György utcában. 
11 órától a kézműves vásárban találhatta 
meg mindenki azt, amit szívesen vitt haza 
emlékbe. A színpadi programok között 
kapott helyet a Barátság Nyugdíjas Klub, 
a Csicsergő kórus, a sülysápi néptáncos 
gyermekek, Sillo Réka népdalénekes és a 
mendei néptáncosok előadása. Később, 
miután a kilátogatók megkóstolhatták a 
Városért Asszonykör által készített bab-
gulyást és az egész napos mackósütés 
eredményét, folytatódtak a színpadi előa-
dások: először Terék Józsefet és barátait, 
majd a Hagyományőrző Kelevézek nép-
zenei műsorát láthatták az érdeklődők. 
Később a Moldvai táncház is fellépett. Ha 
ez még önmagában nem lett volna elég, 
egész nap megtalálható volt a népi mes-
terségek bemutatása (esztergályos, ko-
vács, pék, stb.…), a szőlőpréselés, a helyi 
értékek bemutatása a falumúzeumban, a 
népi játékok, a fakörhinta és a népi kéz-
műves foglalkozások is. 
A fesztivál keretében került sor a megújult 
Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény 
ünnepélyes megnyitására is. A kilátogatók 
szeme elé tárult az egész elmúlt évszázad, 
de akár még a 19. századi Sülysáp élete is. 
A kiállított tárgyakon keresztül megszem-
lélhették az ünnepeket, a hétköznapokat, 
a paraszti és kézműves munkákat, a házak 
berendezéseit és az öltözködési szokásokat. 
Sülysáp városa szoros testvértelepülési 
kapcsolatot ápol az erdélyi Városfalvával. 
A közösség ennek tiszteletére székelyka-
put állított és avatott a Kapás udvar bejá-

ratánál, melyet Benczédi László fafaragó 
mester készített. Terék József tárogatón 
adta elő a székely himnuszt.
A Mackó fesztivál és a szüreti felvonulás, 
valamint a székelykapu-állítás és a Kapás 
József Helytörténeti Gyűjtemény újbóli 
megnyitása nagyon sokak közreműködé-
sét igényelte. Horinka László közösségi 
oldalán igyekezett minden résztvevőnek 
személy szerint megköszönni az áldo-
zatos munkát, amellyel hozzájárultak az 
esemény sikeréhez. – Igazi sokadalom 
lett az ide sülysápi Mackó fesztiválból! 
Gratulálok ottani barátaimnak! – jelent 
meg az elismerés a Tápiókultúra közös-
ségi oldalán. – A családias hagyományőr-
ző programokat kedvelőknek már most 
érdemes a 2022-es naptárba beírni: 
októberben Mackó fesztivál Sülysápon! 
Nagyon örülök, hogy a Kapás udvarnak 
végre van szép kerítése és a múzeum 
kívülről és belülről is megszépült. 2009 
legelején mutatta meg nekem először Ka-
tus Norbi Kapás Józsi bácsi csodás gyűj-
teményét és a tájház akkor még igen-
csak „csalitos” udvarát. Le a kalappal a 
sülysápiak előtt, hogy sok-sok önzetlen 
ember munkájával, az önkormányzat tá-
mogatásával megszépült ez a kemencés, 
templomos kis tér, ahol évről évre remek, 
mindig családias hangulatú programo-
kat szerveznek meg. Sok sikert kívánok 
a folytatáshoz!

IDÉN IS VOLT MACKÓ FESZTIVÁL

TUDTA?
A Mackó fesztivál nem az állatról, 
hanem egy ételről kapta a nevét: a 
mackó a reszelt krumpli, melyet liszt-
tel, tojással kevernek ki és olajban ki-
sütik. Egyszerű és nagyszerű étel.

ÖNKORMÁNYZAT
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Sülysáp Város Önkormányzata is elké-
szítette a település klímastratégiáját a  
KEHOP-1.2.1-18-2018-00199 kódszámú, 
Klímatudatos Sülysápért elnevezésű 
projekt keretében. A stratégiában meg-
fogalmazott jövőkép szerint a település 
2030-ban nyugodt, élhető, lakosságá-
nak egészséges és klímabarát környe-
zetet biztosító város lesz, ahol innovatív 
megoldásokkal a folyamatos fejlődés és 
a megélhetési lehetőségei adottak. A jö-
vőkép megvalósulása érdekében felépí-
tett cél- és intézkedésrendszer megha-
tározásához részletes helyzetelemzés és 

Napjaink egyik legégetőbb 
problémája a Föld összes ré-
gióját érintő klímaváltozás. Az 
ENSZ Éghajlatváltozási Kor-
mányközi Testület hatodik 
értékelő jelentése szerint, ha 
az üvegházhatású gázok ki-
bocsátását nem csökkentjük 
jelentősen, a 2040-2050-es 
évekre a globális felmelegedés 
olyan mértéket ölthet Európá-
ban, amely során a hőmérséklet 

ELKÉSZÜLT SÜLYSÁP KLÍMASTRATÉGIÁJA
A klímaváltozás napjaink, valamint az elkövetkező évtizedek egyik legjelentősebb kihívása. Az 
éghajlat változása nem csak globálisan, hanem lokális szinten is jelentősen érezteti hatását, így a 
negatív következmények mérséklése, illetve a változásokhoz történő alkalmazkodás optimalizá-
lása érdekében végzett stratégiaalkotás nemcsak nemzetközi és országos, hanem helyi szinten is 
kiemelt jelentőségű.

egyre gyakrabban lépheti át az 
ökoszisztémára és az emberre 
vonatkozó kritikus küszöbér-
téket. A hőmérséklet mellett az 
időjárás minden összetevőjét 
érinti a változás, amely szél-
sőséges állapotokat, extrém 
helyzeteket idéz majd elő a 
világ minden részén. Az üveg-
házhatású gázok kibocsátásá-
nak mérsékléséért az egyéni 
felelősségvállalás éppolyan 
hangsúlyos, mint a közösségek, 
a gazdasági szereplők vagy a 
politika szerepe, így kulcs-
fontosságú, miként gondolko-
dunk és milyen ismeretekkel 
rendelkezünk a klímaváltozást 
illetően és hogyan viszonyu-
lunk a környezetünkhöz. Ebből 
adódóan a környezeti nevelés, 
a tájékoztatás és a szemlélet-
formálás szerepe is egyre na-
gyobb, de szerencsére ma már 
számos formában és csatornán 
keresztül állnak rendelkezés-
re a témát érintő információk, 
programok, szakértői és peda-
gógusi szolgáltatások minden 
korosztály számára.

helyzetértékelés készült, érintve a helyi 
természeti, táji és épített környezet, a 
környezet és a katasztrófavédelem, a tár-
sadalom és emberi egészség, a gazdaság, 
a közműellátás, valamint a közlekedés 
jellemzőit.
A célrendszer három fő pillérre épül: 
elsőként a mitigációs és dekarbonizáci-
ós 12 db célkitűzést tartalmazó pillérre, 
mely a károsanyag-kibocsátás csökken-
tését, emellett a megújuló energiafor-
rások részarányának növelését támo-
gatja Sülysápon. A 12 db adaptációs és 
a felkészülési célkitűzés a megváltozott 

körülményekhez történő alkalmazko-
dóképesség növelését segíti, érintve az 
egészségügy, a szélsőséges időjárás, a 
települési infrastruktúra, illetve a me-
zőgazdaság területét. Végül a harmadik 
pillér 8 db célkitűzése a városvezetés és 
a lakosság szemléletformálásához, a klí-
matudatosság erősítéséhez, valamint az 
állami, a gazdasági, az önkormányzati és 
a civil szereplők közötti együttműködés 
támogatásához járul hozzá. 
A stratégia teljes tartalmát az alábbi lin-
ken keresztül ismerheti meg: www.suly-
sap.hu

KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL JÁTÉKOSAN

Olvassa le a kódot 
okostelefonnal!

Alsónémedibe keresünk 

csomag-
szortírozó 

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

Sülysáp Város Önkormányzata 
a KEHOP-1.2.1-18-2018-00199 
kódjelű Klímatudatos Sülysá-
pért elnevezésű projekt kere-
tében több tevékenységgel is 
segíti a lakossági szemléletfor-
málást, melyek között szerepel 
ismeretterjesztést célzó, klí-
matudatosságot erősítő online 
kvízek készítése is. A kvízek 
kitöltésével nem csak a klíma-
változással kapcsolatos isme-
reteinket bővíthetjük, de gyer-
mekek és felnőttek számára is 
szórakoztató időtöltés, pláne 
közös családi program kere-
tében. Ha szeretne játékosan 
informálódni pl. az élelmiszer-
pazarlással, a hulladékmen-
tességgel, a mikroműanyagok-
kal vagy az üvegházhatással 
kapcsolatban, látogasson el 
Süly sáp város honlapján a Klí-
mastratégia aloldalra: https://
www.sulysap.hu/?module=-
news&fname=kvizek A kérdé-
sekre adott válaszok helyes-
ségét a kvízek elküldésével 
ellenőrizheti. 
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A szeptember 27. és 29. között megtartott 
rendezvénysorozaton összesen 607 alsó 
és felső tagozatos gyermek vett részt, 
aminek a Szent István Általános Iskola, 
valamint a Móra Ferenc Általános Iskola 
központi épülete és tagintézménye adott 
otthont. A szemléletformáló foglalkozá-
sokat a Bábozd Zöldre Egyesület tartot-
ta, akik immáron egy évtizede állítanak 
össze gyermekeknek szóló élményköz-
pontú környezeti nevelési programokat. 
A nevelés aktív szereplői Mimó és Csipek 
mesefigurák, akik az elmúlt évek során 
nagy népszerűségre tettek szert a velük 
találkozó gyermekek körében.
Az egyesület az életkori sajátosságokhoz 
igazodva alakította ki a foglalkozásait, így 
az általános iskolások egyes osztályai is 
más-más programokon vettek részt.
Az első (esetenként második) osztályosok 
számára bábos öko-mesekuckó foglalko-
zásokat tartottak a szervezők, melynek 

kereteink belül Mimó, Csipek és barátaik 
mint egy-egy zöld témakör felelősei jelen-
tek meg. A bábok interaktív módon, a já-
tékosság jegyében irányították rá a kicsik 
figyelmét a zöld gondolatok fontosságára.
A második-hatodik osztályosok négyállo-
másos pecségyűjtő játékban vettek részt, 
melynek sikeres elvégzésével szerencse-
kereket is forgathattak. A jutalom egy 
esetben sem maradt el: matricát, foglal-
koztatófüzetet és könyvet nyerhettek a 
gyerekek a már bemutatott mesefigurák 
főszereplésével. A játszóház a klíma té-
mában egyedi módon összeállítva szó-
rakoztatta a résztvevőket. A gyerekek a 
hulladékkezeléssel, a vizek védelmével és 
újrahasznosított anyagokból, tárgyakból 
készült szórakoztató játékokkal ismerked-
hettek meg. Emellett a kisebbek klímato-
tó, a nagyobbak pedig klíma kisokos és 
szókereső segítségével tehették próbára 
a tudásukat.
A hetedik és nyolcadikos osztályos diá-
kok drámafoglalkozáson vettek részt a 
környezetvédelem és a klímatudatosság 
témáját körüljárva, ahol drámapedagó-
gusok segítségével aktív, játékos formá-
ban tárták fel a minket körülvevő világ és 
az egyén, illetve a közösség kapcsolatát. 
Megálmodták a számukra ideális világot, 
emellett beszélgettek és játszottak arról, 
miként viszonyulnak az emberekhez, a 
természethez, állatokhoz és növények-
hez.

A „SÜLYSÁPI JÖVŐÉRT” ISKOLAI NAPOK
Sülysáp Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00199 kódjelű Klímatudatos Sülysápért 
elnevezésű projekt keretében szemléletformáló iskolai napokat tartott a város általános iskolái-
ban, melynek lebonyolítását a Responsum Kft. mint a projekt szerződéses szakmai megvalósítója 
végezte.

A környezettudatosságot erősítő progra-
mok célja, hogy az energia- és klímabarát 
szemlélet az otthoni, iskolai, munkahelyi 
tevékenységekbe is beépüljön.
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Elsőként Horinka László polgármester 
osztotta meg gondolatait a megjelentek-
kel. Beszédében a 23 éves, szegény család-
ba született munkás, Bőrkabátos Gyurka 
jellegzetes ’56-os történetén keresztül 
érzékeltette a kommunista hatalom em-
bertelen zsarnokságát.

„Tiltakozzunk az ellen, hogy ismét a múltat 
végképp eltörölni ideológiájának jelszavá-
val a világunkat még egyszer kiforgassák a 
sarkából – úgy, ahogy tették ezt a második 
világháború után –, és egy zavaros egyen-
lőségeszme oltárán feláldozzák mindazt, 
amiért az ’56-os magyar mártírok az éle-
tüket adták!”
Figyelmeztetett: „A mai emléknap tehát 
alkalom arra, hogy küzdjünk a felejtés és 
tiltakozzuk a történelemhamisítás ellen.”
Az idei műsort a Sülysápi Móra Ferenc 
Általános Iskola 8. osztályos diákjai adták 
(felkészítők: Csabáné Szörfi Éva (of.), Hu-
szarek Viktória, Kisjuhászné Gábor Kata-
lin és Nagy Péter). A cseppet sem rövid, ám 
annál meghatóbb zenés és lírai elemekkel 
mélyített színi előadás a forradalom kez-
detétől egészen a szabadságharc leverésé-
ig vezette végig a hallgatóságot.
Az előadást követően a résztvevők kivo-
nultak a Fáklyához, ahol Cartoletti Nor-
bert pünkösdi lelkipásztor mondott imát 
nemzetünkért. Végül ünnepélyes koszo-
rúzásra került sor az emlékműnél.

Katus Norbert, alpolgármester

MEGHATÓ ISKOLAI MŰSORRAL 
EMLÉKEZTÜNK AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA

Az elmúlt időszakban sokat haladtak a 
31-es út felújítási munkálatai, melyek 
részben a Mende-Tápiószecső közti 
külterületi szakaszon, részben pedig 
Sülysáp belterületén is folynak. A 31-
es út felújításával párhuzamosan, de 
külön beruházás keretében hamaro-
san elkezdődik a piacnál tervezett kör-
forgalom építése is. 
Akik folyamatosan követik Czerván 
György országgyűlési képviselő – kö-
zösségi oldalán minden héten meg-
jelenő – 31-es útinfóit, már láthatták, 
hogy mennyi munka van a hátunk mö-
gött, és hétről hétre egyre közelebbi-
nek tűnik a munkálatok befejezése. Az 
elmúlt hetekben nagyrészt a 34+700 és 
a 45+059 km szelvények között folytak 
a munkálatok, többek között szegély-
építési, útburkolati jelek létesítésével 
kapcsolatos, padkaépítési és parko-
lóépítési munkákat végeztek ezen a 
szakaszon. A 31-es út felújításával pár-
huzamosan, azonban külön beruházás 
keretében hamarosan megkezdődik a 
piacnál tervezett körforgalom építése 
is. Még szeptemberben tájékoztatott 
Horinka László polgármester közös-
ségi oldalán a körforgalom építésének 
helyzetéről, melyben azt írta: „Úgy tu-
dom, hogy már túl vagyunk a hiány-
pótlásokon és a közbeszerzési döntés 
eredményeképpen októberben kez-
dődhet meg a munka. Ekkor még va-
lószínűleg nem lesz látványos a kivite-
lezés, hiszen a közműkiváltásokkal és 
különböző engedélyek beszerzésével 
indul a folyamat. A körpálya kialakítá-
sa, az aszfaltozás, a csomópontok és 
gyalogátkelőhelyek megépítése 2022 
tavaszán várható.” A kiírás szerinti 
feladat, a 31. sz. Budapest-Jászbe-
rény-Dormánd másodrendű főút és 
a 3105 j. Sülysáp-Aszód összekötő út 
csomópontjának átalakítása, háromá-
gú körforgalmi csomóponttá történő 
kiépítése.                                          SH infó

JÓL HALAD A 31-ES ÚT 
FELÚJÍTÁSA

Október 23-án délelőtt tartottuk a városi ünnepségünket a Wass 
Albert Művelődési Központ nagytermében, majd az ’56-os Fáklyánál.
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VIGYÁZZUNK A HÁZALÓKKAL!

ELKEZDŐDÖTT A BÉKE UTCAI JÁRDAÉPÍTÉS

Hirdetés

3  500 Ft/q 3  300 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

EU
TR

 sz
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A5

85
65

76
 

téli
TŰZIFAVÁSÁR

IngyeneS 
SZÁllíTÁSSAl!

Számlával 
garantált mennyiség!

Kiszállítással 

AKÁC tÖlGY, BÜKK

Konyhakészre 
hasított 

Konyhakészre 
hasított 

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

Az elmúlt időszakban többen is tapasztal-
hatták, hogy sárga-fekete overálos férfiak 
járják a települést, benéznek az udvarokba, 
van, ahová be is csengetnek azzal, hogy 
lehetőség van jó áron aszfaltozni. A pol-
gármester mindenkitől azt kéri: lehetőleg 
kerüljék az így kínált szolgáltatásokat. 
A polgármester nemrég a Béke utcában 
sétált, mikor a brigád felkeltette a figyel-
mét. Kérdésére azt a választ kapta, hogy 
a férfiak aszfaltosok, kapubejárók aszfal-
tozását kínálják a lakosságnak. – Elmond-
tam nekik, hogy történetesen a település 
polgármestere vagyok és nem tudok arról, 

Ahogy arról Horinka László polgármester 
beszámolt, a nem várt bonyodalmak után 
október végén elkezdődhetett a Béke utca 
járdaépítése.
A képviselő-testület az októberi ülésen 
megszavazta a járda építéséhez szüksé-
ges további 3,2 millió Ft-ot, így alá lehe-
tett írni a vállalkozói szerződést a sülysápi 
Folyamat Kft.-vel, a közbeszerzés nyertes 
cégével. A járda építéséhez 2020-ban 
kapott az önkormányzat a Belügymi-
nisztériumtól 20 millió forint pályázati 
támogatást. A támogatáson felül a 2021-
es költségvetésben rendelkezésre állt 10 
millió Ft, amit az önkormányzat további 
3,2 millió Ft-tal egészített ki.
Az első ajánlatkérés eredménytelen volt, 
mivel az egy beérkező ajánlat is megha-
ladta a rendelkezésre álló összeget. Az új 
ajánlatkérésre módosították a határidő-
ket, hogy ezzel könnyítsék a pályázó cé-
gek vállalását. Ily módon a pályázatból tá-

hogy bejelentették volna a tevékenysé-
güket, munkavégzésüket. Zavarba jöttek 
és sietősen távoztak. Akár ténylegesen 
aszfaltozással foglalkozó munkások vol-
tak, akár nem, legyünk óvatosak! Ha va-
lóban aszfaltozással foglalkoznak, akkor 
gondoljunk arra, hogy egy számla nélkül 
dolgozó, idegen csapatot miként fogunk 
tudni megtalálni, ha garanciális problé-
máink lesznek. És higgyék el, lesznek! 
Mert az alap nélkül épített, 3 cm-es aszfalt 
nagyon szép, amikor elkészül, de az első 
komolyabb terhelésnél ripityára törik és 
összesöpörhetjük. Abba meg inkább bele 

se gondoljunk, ha az aszfaltozás csak egy 
„fedősztori” volt! – írta közösségi oldalán 
Horinka László.
A rendőrség is figyelmeztet, hogy többfé-
le módszerrel próbálkozhatnak a csalók, 
akik legtöbbször az idős, kiszolgáltatot-
tabb embereket szemelik ki. A magukat 
szerelőnek, vízóraleolvasónak kiadó, vagy 
éppen telefonon próbálkozó csalók ellen 
az egyetlen védekezési mód, ha résen 
vagyunk: csak olyan embert engedjünk a 
házukba, akit ismerünk vagy hitelt érdem-
lően tudja igazolni magát.

SH infó

mogatott szakasznak december 31-ig kell 
elkészülnie, míg a nem pályázati pénzből 
megvalósuló 81 méteres szakaszt 2022. 
03. 31-ig kell megvalósítani. Erre már két 
ajánlat érkezett. Az egyik a korábbi pályá-
zóé, de még magasabb árral és módosított 

határidővel, a másik a Folyamat Kft-é volt. 
Ez a cég bruttó 33,2 millió Ft-os ajánlatot 
adott, ami szintén meghaladja a költség-
vetésben rendelkezésre álló forrást, azon-
ban a képviselő-testületi döntés lehetővé 
tette a munkálatok elkezdését. SH infó
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15 évvel ezelőtt, 2007-ben adott otthont először Sülysáp egy olyan 
tömegsportrendezvénynek, melynek legfőbb célja az egyik legegy-
szerűbb, mégis talán a legegészségesebb mozgásforma népszerűsí-
tése, a futásé. Az azóta eltelt idő alatt mintegy 6-8 ezer ember moz-
gott a Tápiómenti Tömegsport Alapítvánnyal a Sülysápi futónapon, 
melyet a COVID okozta korlátozások miatt másodízben ősszel (idén 
október 17-én) került lebonyolításra.
A versenynek hagyományosan a Szent István Általános Iskola adott 
otthont, az intézmény melletti futballpálya ismét ideális helyszínnek 
bizonyult a verseny lebonyolítására. A futónap programja évek óta 
számos futótávot kínál a mozgás szerelmeseinek, akik több korosz-
tályban mérhették össze tudásukat, felkészültségüket. A nap nyitó-
száma az óvodások 300 m-es futama volt, ahol a helyi óvodák szép 
számmal képviselték magukat. Három csoportjuk az önkormányzat 
támogatásaként egy-egy játékcsomagot kapott ajándékba.
Az általános iskolások futamain inkább az egyéni nevezést választva 
vettek részt a helyi iskolások. A felnőtt futamokra (3,7 km, 10,7 km, 
21,1 km) több mint 200-an érkeztek, helyi és más települések futói.
A 11:40 órás középtáv és hosszútáv rajtja előtt Czerván György tér-
ségünk országgyűlési képviselője méltatta néhány gondolat erejéig 
a verseny valamennyi indulóját, majd a futónap legidősebb részt-
vevőjének, a 80. életévét betöltött Tabajdi Józsefnek gratulált a 3,7 
km-es táv sikeres célba érkezésekor a jelenlévők vastapsa közepette. 
A felnőttek számára meghirdetett távokon minden célba érkező be-
futóéremmel, a kategóriák helyezettjei éremmel, oklevéllel és egyéb 
tárgyjutalommal gazdagodtak.
Sülysápi sikereknek több esetben is tapsolhattak a jelenlévők. A 3,7 
km-en 1. helyezést ért el Brecsok Anita és Vozák Janka, míg a dobo-
gó 3. fokára állhatott fel Zemen Bernadett és Katus Norbert. A 10,7 
km-es középtáv aranyérmese lett Fazakas Ágota és Koleszár Ger-
gő, második helyen ért célba Szentgyörgyváry Szilveszter és Szolga 
Roland. A nap legnagyobb kihívását jelentő félmaratoni távot (21,1 
km) 1:38:10 órás remek idővel teljesítette Mányi Zsombor, aki ezzel 
korosztályának győztese lett. Ugyanezen a távon bronzérmes lett 
Nádai László. A verseny zárófutamában a családi futásban 18 család 
(1 felnőtt + 1 gyermek) állt rajthoz. A futam 2. helyezettje lett Vajon 
Krisztián Norbert és gyermeke Vajon Noémi Katica.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
A verseny sikeres lebonyolításában ezúttal is kulcsfontosságú sze-
rep jutott az összefogásnak. 
Köszönjük önkéntes segítőink munkáját, Sülysáp Város Önkor-
mányzata, a Szent István Általános Iskola, a Wass Albert Művelődési 
Központ támogató együttműködését.
Köszönet a Tápió-vidék polgárőrszervezeteinek: a Sülysáp, a Tá-
piószecső, a Nagykáta, a Tápióság egyesületek tagjainak az útvo-
nal biztosításban, a Mentő 911 egészségügyi biztosításban végzett 
közreműködésért. Köszönjük Petrik Zoltánnak (Váci ABC), a Tápió+ 
magazinnak (Szóró József, Veroczki József), a Dark Timing Sport-
időmérésnek, a Virág–Ház Építő Kft.-nek, a Galéria Nyomtatvány 
Nagykátának; a Kis Kókai Vendéglátónak; a Lila Akác Eszperesszó; 
Kissné Kis Annának; László Krisztiánnak; a Tápióság Pékségnek a 
támogatását. Kele Károly, Kele János és csapattársai, Mészáros János 
kerékpáros felvezetők és zárók munkáját, a Sülysápi Sportegyesület 
együttműködését, és mindenkinek, aki valamilyen formában hoz-
zájárult a rendezvény megszervezéséhez!
Köszönjük az érintett településrész lakóinak, az ott közlekedőknek 
a megértő türelmét, a rendezvénnyel okozott kényelmetlenségek 
elviselését. 

A 15. SÜLYSÁPI FUTÓNAP

Találkozzunk újra december 12-én, a sülysápi Mikulásfutáson! 
A verseny részletes befutó és eredménylistája megtalálható a Tá-
piómenti Tömegsport Alapítvány weboldalán, a www.tapiomen-
ti-tomegsport.hu felületen. Keressen minket a Facebookon is: www.
facebook.com/tomegsport 

Tápiómenti Tömegsport Alapítvány

2021. november 2-án egészségnapunk keretén belül látoga-
tott el tagóvodáinkba Sarok Máté, aki a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központjának dolgozója.
Máté kutatást, illetve oktatást végez az óvodáskorú gyerme-
kek között a balesetmegelőzés- és elsősegélynyújtás terén. 
Óvodásaink egy gyermekközpontú előadáson vehettek részt, 
mely során mondókák segítségével tanulhatták meg a men-
tők hívásának, a stabil oldalfektetésnek és az újraélesztésnek 
a protokollját. A gyermekek színezőkkel és sok-sok új élmény-
nyel, tudással tértek haza.
Sarok Máté a pedagógusok számára is tartott egy általános 
elsősegélynyújtásról szóló rövid továbbképzést, mely tar-
talmas, lényegre törő és az aktuális szabályoknak megfelelő 
gyakorlati tudást tartalmazott.       Vörös Judit, óvodapedagógus

NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI!
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„Nem az én szemetem, de az én környeze-
tem!” Ez volt a jelmondata a város lelkes 
segítőinek, akik idén részt vettek a nagy-
sikerű szemétszedési akcióban. A környe-
zethez való hozzáállásukból valószínűleg 
egyértelműen kiderül, hogy ők szemetelték 
tele az utcákat és a köztereket, ám fontos 
számukra annyira az a miliő, melyben él-
nek, hogy más után is feltakarítanak, hogy 
a városban megint rend és tisztaság legyen.

70 KÖBMÉTER SZEMETET SZEDTEK ÖSSZE 
A VÁROS ÖNKÉNTESEI
Korábbi lapszámunkban örömmel számoltunk be arról, hogy a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért akciót, hazánk legnagyobb önkéntes mozgalmát, melyben Sülysáp is aktívan részt vesz, 
idén kilencedik alkalommal rendezik meg.

Mi az a TeSzedd?
A TeSzedd! mozgalmat évek óta azért szer-
vezik meg, hogy az egy helyen élők közösen 
tisztítsák meg szűkebb-tágabb környezetü-
ket. Minden évben lehetőség nyílik ilyen for-
mában hozzájárulni a közösség életterének 
szebbé és egészségesebbé tételéhez, idén 
sem volt ez másképp. Akit érdekel az akció, 
az összes szükséges információ megtalálja a 
www.szelektalok.hu/teszedd/ oldalon. 

NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI!

Szerencsére az időjárás engedte az akció 
megvalósítását, így október 24-én déle-
lőtt kicsik és nagyok egyszerre segítettek 
megtisztítani a tereket és az utcákat. Nem 
volt hiábavaló a rászánt idő: rengeteg sze-
metet sikerült összegyűjteni. Összesen 
több mint 70 m3 hulladék lett a végered-
mény. Az odaadó csapatnak sikerült meg-
tisztítania a régi Úri út környékét, a Kókai 
utat, a Haleszi dűlő környékét, a Szőlősi 
vasútállomás környékét és még sok más 
helyet a városban. – Köszönöm azoknak, 
akik részt vettek az eseményen! Kellemes 
időben a szavak helyett tettekre volt szük-
ség! – olvasható Süli Richárd önkormány-
zati képviselő közösségi oldalán. 

Október 21. – A Földünkért világnap
Az akciónak apropója is volt: a Földünkért 
világnap története egészen 1991-ig nyúlik 
vissza, amikor a Föld védelmének érde-
kében világméretű kampányt kezdemé-
nyeztek (Caring for the Earth). Az IUCN, 
az UNEP és a WWF közös összefogásával 
született meg a Földünkért című új élővi-
lág megőrzési stratégia, melyre Magyar-
országon 1992 óta minden év október 21. 
napján emlékezünk meg.    
    SH infó
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SÜLYSÁP IS BESEGÍTETT LAURA GYÓGYKEZELÉSÉBE

Laura 2017-ben született, bátyjával, Botival 
és szüleivel Sülysápon él. A terhesség so-
rán semmilyen komplikáció nem adódott, 
ám Laura – születése után egy nappal – 
epilepsziás görcsrohamot kapott. Hóna-
pokig vizsgálták, mire egy külföldi epilep-
sziás panelvizsgálatból kiderült: rendkívül 
ritka, genetikai eredetű betegséggel szü-
letett. Az ún. KCNQ2-kálium csatorna el-
záródás olyan ritka állapot, hogy Gáborék 
még csak sorstársakról sem tudnak, akik 
az országban érintettek lennének. 

2021. október 24-én tartották meg azt 
a bajnoki labdarúgó mérkőzést a sülysápi 

sportpályán, amelynek teljes bevételét Fe-
rencz Laura gyógykezelésére ajánlotta fel 
a Sülysápi SE. Összesen 351 ezer forint jött 
össze akkor, melyet egy az egyben megka-
pott a Ferencz Laura Gyógyulásáért Ala-
pítvány. A szervezetet a család hozta létre 
azzal a céllal, hogy aki lehetőségeihez mér-
ten tud segíteni a kiadásaik fedezésében, az 
hivatalos formában tehesse meg. A futball-
mérkőzésen összegyűlt pénz a várható költ-
ségeknek csupán a 20%-át fedezte, azonban 
hála a többi jótevőnek, sikerült összegyűjte-
ni a kiutazáshoz és a kinti gyógykezeléshez 
szükséges összeget. 

Hirdetés

Laura értelmileg és mozgásában is elma-
rad korosztályától, ennek ellenére bol-
dog, mosolygós kislány, szeptember óta 
a Vakok Állami Intézetének óvodájába jár. 
A család naponta 100 kilométert autózik, 
hogy Laura szakértő kezekben lehessen, 
a szülők minden nap erejükön felül telje-
sítenek, hogy a két gyermeknek a lehető 
legboldogabb élete legyen. – Tavaly egy-
szer már elvégezték ezt a műtétet Laurán, 
az utóterápiákra is nagy szükség lett vol-
na, ám a Covid miatt hirtelen bezárták a 
kórház összes részlegét, így nem tudtunk 
eljutni a kezelésekre. Valószínűleg nagyon 
hiányzott az utókezelés, így nem értük el 
a kívánt eredményt. Most még egyszer 
megpróbáljuk ezt a lézeres beavatkozást, 
melynek során a kislányom testében lévő 
izomrostokat fogják fellazítani, ezzel pró-
bálnak segíteni, hogy a mozgása minél job-
ban fejleszthető legyen – mesélte lapunk-
nak Gábor, Laura édesapja. 

A család áprilisra kapott időpontot az 
ún. Nazarov-műtétre. Ahogy Gábor fogal-
maz: elmondhatatlanul jó érzés volt szá-
mukra a sok felajánlott segítség. 

SH infó

Kedvező áron!

Tel.: 06-70/276-3350
www.dugulaselharito.info  

WC, padlóösszefolyó, mosdó, 
kád, zuhanyzó, piszoár, 

mosogató 

CsőKamerázás

Dugulás
elhárítás

Hívjon  
és megyek! 

Budapesten,  
és Pest megyében. 

A sülysápi futballcsapat hívta fel a figyelmet Ferencz Gáborék családjára, akiket igazán meghatott a 
közösség összefogása. Kislányuk, Laura egy nagyon ritka betegséggel született, állapotának javu-
lásához egészen Barcelonáig kell utazniuk, hogy egy műtétet elvégezzenek a kislányon. A sülysápi 
futball klub azonnal felajánlotta segítségét. 

Adatok a család segítéséhez:
Ferencz Laura Gyógyulásáért 
Alapítvány
2241 Sülysáp, Kossuth Lajos utca 18.
Adószám: 19311078-1-13
Bankszámlaszám (OTP): 
11742197-21454923
e-mail: ferencz.family2015@gmail.com

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!

építőipari  
betanított 

munkÁsokat, 
keresünk!

Bővebb 
információ:

06-30/747-0377

Elvárások
Minimum 8 általános iskolai 

végzettség.
Szakirányú végzettség előny.

Óradíj
nettó 

1600 Ft
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ŐSZ VÉGI, TÉL ELEJI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 
IDŐPONTJAI
Horinka László polgármester és a DTkH Nonprofit Kft. kö-
zött folytatott megbeszélés eredményeképpen november-
ben és decemberben is még 2-2 alkalommal szállítják el a 
zöldhulladékot, a fák lombhullatásának eltolódása miatt. 

Az ősz végi, illetve a tél eleji zöld- és csomagolási hulladék 
szállítási időpontok tehát:
november 11. csütörtök
november 25. csütörtök
december 9. csütörtök
december 23. csütörtök

A kerti munkálatok során levágott füvet, lágyszárú növé-
nyeket és a lehullott falevelet az eddig megszokott mó-
don a DTkH Nonprofit Kft. által ingyenesen rendelkezésre 
bocsátott zöld színű, lebomló zsákban kell kihelyezni az 
ingatlan elé. Amennyiben ágnyesedéket is szeretnének 
elvitetni, azokat maximum 70 cm hosszú kötegekben ösz-
szekötve helyezzék ki a zöld zsák mellé. 
A begyűjtéssel egyidejűleg a DTkH Nonprofit Kft. munka-
társai 2 db zöld, emblémás cserezsákot biztosítanak. Ha 
szükséges, akkor ilyen zsákokat a Polgármesteri Hivatal-
ban (Szent István tér 1.), illetve a DTkH Nonprofit Kft.-nél 
(2700 Cegléd, Kút u. 5.) is be lehet szerezni átadás-átvé-
teli jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó 
vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője 
nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szük-
ségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (441 Ft+áfa/
db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt. által kerül kiszámlázásra. Ezeket a 2 
db ingyenes zöld zsák mellett korlátlan számban ki lehet 
helyezni az ingatlan elé. Ha szabványos gyűjtőedényben 
rakjuk ki a hulladékot, akkor az edényt jól látható módon 

„zöld hulladék” felirattal kell ellátni.
A házhoz menő gyűjtés mellett továbbra is lehetősége van 
minden sülysápi lakosnak a város zöldhulladék-udvarában 
(Sülysáp, Ipar utca 17.) díjmentesen elhelyezni az odaszál-
lított leveleket, gallyakat, zöldhulladékot. 



A régi játékok felidézése közben Szilágyi György írása jutott eszembe: – Hanyas vagy? – Akkor mi 
fél szavakból is megértjük egymást. Valahogy így van ez a játékokkal is. Korról korra változnak. 
Hol van már a csutkavár? A karikázás is kiment a divatból, mint megannyi más játék. Barátnőmmel 
beszélgettünk gyermekkorunkról, amikor megnyílt az emlékek szelencéje. Sorra eszünkbe jutottak 
közös játékaink.

TÜNDÉRKASZINÓ

Az 1950-es évek végén, ’60-as években a 
Szent Imre út – akkoriban Hámán Kató 
út – elején 15-20 gyerek lakott. A korkü-
lönbség 5-6 év lehetett közöttünk. Mint 
minden gyerek mi is nagyon szerettünk 
játszani, fiúk, lányok vegyesen. Néha csak 
ketten-ketten vagy kisebb csoportokban 
valakinek az udvarán. Az út porában is na-
gyon jól telt az idő, azonban a Sporléderék 
udvarán éreztük legjobban magunkat. Állt 
az udvaron egy tető nélküli nagy betonépít-
mény, ahol igen jól lehetett bújócskázni, és 
egy hatalmas eperfa. 

Az iskolából hazaérve igyekeztünk gyor-
san megtanulni a leckét, hogy mielőbb me-
hessünk játszani. Uzsonnára lekváros vagy 
zsíros kenyeret ettünk, ezt néhányan cu-
korral, tavasszal pedig cíbikával megszór-
va. Ha a játék hevében véletlenül leesett 
– és nem a zsíros felére –, akkor csak meg-
törölgettük, jól lefújtuk róla a port és ettük 
tovább. A fehéreperből érés idején bőven 
lakmároztunk és különleges csemegének 
számított a papsajt. 

A sörgés az egyik legegyszerűbb játé-
kunk volt. Két lány összekapaszkodott és 
kifeszített karokkal körbe kezdett forogni 
egymás körül egyre gyorsabban. Ha hár-
man voltunk, akkor a harmadik a sörgők 
mellé guggolt és megpróbálta azok szok-
nyáját elkapni. Közben a következő dalocs-
kát énekeltük: „Túrót ettem, elejtettem, azt 
sem tudom, hová tettem, szél fújja pántli-
kám, kapd el cica a szoknyám, kapd szoknya!” 
Ha sikerült valamelyik szoknyáját elkapnia, 
akkor azzal helyet cseréltek és máris folyta-

tódhatott a játék. Vagy ketten egymás mellé 
álltunk, keresztbe kezet fogtunk és szök-
delve elindultak, majd hirtelen megfordulva 
visszaszökdeltünk.

A különböző játékokhoz szükséges volt 
egy könnyen tanulható, ritmusos kiszámoló. 
Ismertük többek között az Antanténusz…; 
Apacuka…; Ec, pec, kimehetsz…; Egyedem, 
begyedem…; Lementem a pincébe…; Kiugrott 
a gombóc… kezdetű kiszámolót. Az egyik 
leggyakrabban mondogatott az: „Ó, ó, ó, 
tündérkaszinó, akire jut a százkettő az lesz 
a fogó (humó): 2, 12, 22, 32……102.”  

A 3-4 évvel idősebb lányoktól sok játékot 
tanultunk. Tornaóra volt ez a javából, de mi 
nagyon élveztük. Megtanítottak bennünket 
a fal mellett kézenállni, majd a lábunkkal a 
falon learaszolgatni hídba és vissza. Bele-
telt egy pár év gyakorlásba, mire fal nélkül 
is megpróbálkoztunk a kézenállással és meg 
bírtunk állni hídban. 

A nagylányok megtanítottak bennün-
ket „repülni” is. Egyik kezünket és egyik 
lábunkat megfogva körbe-körbe forogtak 
velünk, csak jól ki kellett feszíteni magun-
kat közben. Előre és hátra is átfordítottak 
bennünket, ehhez csak a szétterpesztett 
lábunk között a két kezünket hátra kellett 
nyújtani nekik. 

Az ugrókötél gyakran került elő. Verse-
nyeztünk helyben, futva, váltott lábbal, pá-
ros lábbal, egy lábon, minden módját kiak-
náztuk. Valaki hozott egy 5-6 méter hosszú, 
vastagabb kötelet. Ezt ketten hajtották, a 
többiek pedig ugráltak. Aki rálépett a kö-
télre, az mehetett hajtani. Az ugróiskolánál 
viszont csak egy-egy gyerek ugrált. A legne-
hezebb volt a kötél alatt ugrás nélkül átsza-
ladni. Ez volt az óvoda. Hajtás irányba be-
ugrani a hajtott kötélbe, egyet ugrani, majd 
kiugrani volt az első osztály. Ez így ment 
nyolcadik osztályig mindig eggyel többet 
ugrálva. Következett a középiskola, amit 
hajtásiránnyal ellentétesen kellett átbújni, 
(ez volt a felvételi), majd beugorva egyet, 
kettőt, hármat, négyet ugrálni. Az érettségi 
vizsga a „tűz” volt, amikor gyorsan meg-
hajtották a kötelet. Aki elvétette valahol, az 
megbukott, a következő játékos került sorra. 
Estefelé alig lehetett bennünket hazahívni. 
Ha a kötél véletlenül kinn maradt, nagyon 

megszidtak érte, de máskor is megkaptuk. 
Az ugróiskolához a homokba rajzoltuk a pá-
lyát, és csak egy kis paladarab vagy lapos kő 
kellett hozzá. Akinek sikerült jó dobókövet 
találni, nagyon vigyázott rá, még haza is vit-
te. Néha 2-3 délután is folytattuk a játékot, 
a győztes az volt, akinek legtöbb háza lett. 
Nagyon figyeltük az éppen ugráló pajtásun-
kat, ha vonalra dobott vagy rosszul lépett, 
akkor megbukott, mehetett a sor végére.

Esős időben vagy nagy nyári hőségben 
moziztunk. Valakinél a szekrényajtóra tet-
tünk egy fehér lepedőt és az elsötétített 
szobában kezdődött a diavetítés. 10-15 gye-
rek is szorongott a szőnyegre kuporodva. 
A nagyobbak olvasták fel a szöveget. Akadt 
olyan diafilm, aminek rongyosra tört a széle 
a sok vetítéstől. 

A lányokkal szalvétát gyűjtöttünk és 
cserélgettünk, a fiúk szívesen fociztak. 
Tartottunk esküvőt is. A menyasszonynak 
függönyből varrtunk fátylat. A vendégse-
reg – mi magunk – lakomája lekváros és 
zsíros kenyér volt papsajttal. Néhányszor 
szerveztünk színjátékot is. Készítettünk 
díszleteket, jelmezeket, belépőjegyeket. A 
családtagjainkat hívtuk meg az előadásra. 

Az 1950-es évek végén, ’60-as években 
a feje tetejére állt körülöttünk a világ, szü-
leink, nagyszüleink talpa alól szó szerint 
kihúzták a földet, de mi ebből csak nagyon 
keveset érzékeltünk, nekünk ott volt a Tün-
dérkaszinó.           

 Zemen Pálné

11 gyerek a Hámán Kató utcából. Sajnos néhányan már nin-
csenek közöttünk. A képet a sokak által ismert Kókai Feri 
bácsi készítette. Balról: Kókai Erzsébet, Sporléder Mária, 
Szücsi László, Sporléder Katalin, előtte Sporléder Erzsébet, 
Sporléder István, Szabó Katalin, Bugyi Ilona karján Bugyi 
Mária, Kókai Mária, Nagy János

Sörgés (Forrás: Fortepan)
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TÁMOGATÓK: 

ÍRORSZÁG - MAGYARORSZÁG
CSAPATTALÁLKOZÓ

2021. NOVEMBER 26-27.

2021. november 26-27. 17:00 óra
Kóka, Berki Krisztián Sportcsarnok  
(2243 Kóka, Dózsa Gy. út 1.)
Rendező: Tápiómente Ökölvívó KHE

Program november 26:  
- 17:00 Megnyitó
- 17:15 Csapattalálkozó 1. mérkőzések

Program november 27: 
- 17:00 Csapattalálkozó 2. mérkőzések
  

 
  

Rajt/ Cél: Kapás József 
Helytörténeti Gyűjtemény 
Sülysáp Dózsa György út 

105. 
 

Táv: 15 km 
Indulási idő: 8:00 -10:00 

Szintidő: 4 óra 
Nevezési díj : 700 Ft 

(sülysápiaknak 350 Ft) 
A túrán az általános iskolások ingyen 

vehetnek részt 
 
 

Útvonal: Kapás udvar - 
Tabacsinszka - Szent 
György hegy - Sápi 

halastavak - Kapás udvar 
 

A túrát sikeresen, szintidőn belül 
teljesítők oklevelet és kitűzőt kapnak. 

 

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

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

 
 

A nevezési díjból befolyó 
összeget a Ferencz Laura 

Gyógyulásáért Alapítvány 
számára ajánljuk fel. 
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•  Számítógépek adás-vétele
•  Szerviz, laptop szerviz
•   Memória bővítés (számítógép, 

laptop, notebook, netbook)
•  Vírusirtás, kémporgramok 

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

patronok, tonerek, számítógépek és 
laptop alkatrészek teljes kínálata

•  Monitorok nagy választékban 

Számítógép–laptop 

Szerviz
nyiTVATARTáS:

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

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

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!

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 wellnessbérlet mellé  
ajándék 30 perces masszázs
Aromaterápiás,  
vagy gyógymasszázs:  
25 perc 4500 Ft
Svédasztalos vacsora  
4900 Ft/fő előzetes  
bejelentkezés alapján

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

EGYEDI SZALMADÍSZEK, KÉZMŰVES AJÁNDÉKOK!

SZERETETTEL HÍVJUK  
A SZALMAFONÓ  

MŰHELY-GALÉRIA

ADVENTI 
VÁSÁRÁRA

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