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MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
A Grassalkovich-vadászlak falán Petőfi Sándor 1845-ös látogatására emléktábla emlékezteti a 
sülysápiakat. Hagyományosan itt ünnepeljük Sülysápon minden évben a ’48-as forradalom és 
szabadságharc tavaszi évfordulóját. 

Köszönet a Móra Ferenc Általános Iskola diákjainak és felkészítő tanárainak, valamint a Csi-
csergő kórusnak az ünnepi műsorért. Minden ünnepség arra tanít minket, hogy szeressük hát 
hazánkat, az országot, ahol élünk! Köszönjük, hogy családjaikkal, gyermekeikkel velünk ünne-
peltek!

„Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!” Puskás Réka, mb. intézményvezető, WAMKK
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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, valamint hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)
• Önkéntes tűzoltók: 06-30/528-5493
• Polgárőrség 06-30/466-1677
• Közterület-felügyelet: 06-30/391-7331
• Közvilágítás: 06-29/635-449 (hivatali időben:  

hétfő 08.00–18.00, kedd, szerda, csütörtök 08.00–16.00, 
péntek 08.00–14.00)

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

300 MILLIÓ FT TÁMOGATÁS A VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉSÉRE
Sülysáp 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert a városközpont fejlesztésére. A beruházásra elnyert 
összeget közösségi terek kialakítására fordítja a városvezetés.

„Örömmel értesítem Sülysáp lakosságát, hogy önkormány-
zatunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
pályázati felhívására benyújtott támogatási kérelmünk alap-
ján 300 000 000 Ft támogatásban részesült” – olvasható Ho-
rinka László polgármester oldalán.

A beruházás keretében közösségi terek kialakítására ke-
rül sor a bölcsőde, a polgármesteri hivatal és a Wass Albert 

Művelődési Központ környezetében. Emellett új járdák, út, 
kiépített parkolók, szabadtéri színpad is megvalósul a támo-
gatásból.

„Köszönjük Czerván György országgyűlési képviselő úr 
segítségét és Magyarország Kormánya támogatását! Külön 
köszönöm kollégáim munkáját, hiszen külső pályázatíró be-
vonása nélkül, a polgármesteri hivatal dolgozóinak segít-
ségével készítettük a nyertes pályázatot – ezzel legalább 10 
millió forintot takarítottunk meg a városnak!” – folytatja a 
polgármester.

Pécelre keresünk 

összeszerelőt 
hétfőtől péntekig tartó  

3 műszakos 8 órás munkarendbe. 
Átlag nettó bérek: 

220  000–240  000 Ft. 
Céges busz: 

Nagykáta, Tápiószentmárton, 
Tápióbicske, Tápióság, 

Tápiógyörgye, Tápiószele, 
Farmos, Nagykáta, 

Szentmártonkáta, Tápiószecső, 
Sülysáp, Mende, Gyömrő, 

Maglód, Isaszeg. 
Érd.: 06-70-423-3383
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3  800 Ft/q 3  600 Ft/q
A némediszőlői 

telephelyen hitelesített 
hídmérlegen ellenőrizheti hídmérlegen ellenőrizheti hídmérlegen ellenőrizheti 

a megvásárolt 
mennyiséget!Erdei m3-ben is kapható.-ben is kapható.

Szerezze be most tűzifáját!

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

HÁZHoZ  
SZÁllíTÁS!

számlával 
garantált mennyiség!

Kiszállítással

aKÁC tÖLGY, BÜKK

Konyhakészre 
hasított 

Konyhakészre 
hasított 

www.vecsesivervetel.huwww.vecsesivervetel.hu

•  VérVétel beutaló és sorban állás nélkül
•  kényelmes és egyszerű időpontfoglalás

•  leletek akár 24-48 órán belül
•  CoVid antitest, antigén tesztelés

Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 38.
Telefon: +36-30/090-6567 • E-mail: labor@vecsesivervetel.hu

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

INGYENES FELMÉRÉS, 

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com

MARADJON HELYBEN ADÓJA 1%-A!
Ahogyan minden évben, idén is van lehetőség arra, hogy 
rendelkezzen az összevont adóalap után befi zetett sze-
mélyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2022. má-
jus 20-ig, az szja-bevallástól függetlenül is megteheti. 
Összegyűjtöttük azon helyi szervezeteket, akik számára 
felajánlható az adó 1%-a.
• Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület 18203284-1-13
• Arany Liliom Alapítvány Adószám: 18144741-1-42
• Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány 19180117-1-13
• Estikék Idősek Otthona Alapítvány 18708954-1-13
• Fényes Mudi Klub 18244803-1-13
• Karitászt Támogató Alapítvány: 19666275-1-43
• Sülysápi Amatőrcsillagász Közhasznú Egyesület: 

18711042-1-13
• Sülysáp Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

18699423-1-13
• Sülysápi Csicsergők Közhasznú Alapítvány 18026061-1-13
• Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 18203428-1-13
• Sülysápi Imádság Háza Alapítvány 18750339-1-13
• Sülysápért Közalapítvány 19184692-1-13
• Sülysáp Polgárőr Egyesület 18512180-1-13
• Sülysápi Sport Egyesület 19831662-1-13
• Sülysápi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 

18679360-1-13
• Sülysápi Szent Hubertus Vadásztársaság 18689352-1-13
• Tápiómenti Kisbárka Egyesület 18719820-1-13
• Tápió Természetvédelmi Egyesület 18717488-1-13

MEGKEZDŐDÖTT A SÜLYSÁPI 
KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE
A várakozásokkal megegyezően március 21-én megkez-
dődött a 31. sz főút és a 3105. jelű út csomópontjának kör-
forgalommá történő átépítése.

Az előkészítő munkálatok egyik utolsó mozzanataként 
megtörtént a város vezetői és a körforgalom építése által 
érintett lakosok közötti egyeztetés is, majd pedig elkezdő-
dött az építkezés kivitelezési szakasza.

A kivitelezési munkálatokra vonatkozó nyílt közbe-
szerzési eljárást a KM Építő Kft. nyerte el, ők végzik a 
körforgalom építését. Jelenleg a közművek feltárása, 
lőszermentesítés és a Piactér csomópont felőli sarkánál 
burkolatbontási munkák zajlanak. A munkálatok szerző-
dés szerinti befejezési határideje 2023. június 30.
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FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSHOZ  
A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE
A z óvoda köteles felvenni, átvenni 

azt a gyermeket, aki életvitelsze-
rűen az óvoda körzetében lakik. 

(Nkt.49.§(3)
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, 

ha a gyermek a kötelező felvételt bizto-
sító óvoda körzetében található ingatlant 
otthonául használja és lakcímnyilvántar-
tásban lakóhelyeként vagy tartózkodási 
helyeként az óvodai beiratkozás első ha-
tárnapját (04.20.) megelőző három hónap-
nál régebb óta szerepel.

Külföldön történő óvodakötelezettség 
teljesítése
A napi négy órában óvodai nevelésre kö-
telezett gyermek szülője, ha a gyermeke 

az óvodakötelezettségét külföldön telje-
síti, köteles arról a beiratkozás idejének  
– jogszabályban előírt – utolsó határnap-
ját (2022. május 20.) követő tizenöt napon 
belül, azaz 2022. június 4-ig írásban érte-
síteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló 
gyermek szülője, ha a gyermek az óvoda-
kötelezettségét az jövőben külföldön 
teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az 
óvodavezetőt is.

Felmentés a kötelező óvodai 
jogviszony alól
A szülő – tárgyév május 25. napjáig be-
nyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos 

érdekét szem előtt tartva, annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyer-
mek a negyedik életévét betölti, a megyei 
kormányhivatal általános illetékességgel 
eljáró járási hivatala felmentheti az óvo-
dai foglalkozáson való részvétel alól, ha 
a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja.

Felügyeleti jog
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő 
lényeges kérdésekben közösen gyakorol-
ják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyele-
tet a szülők megállapodása vagy a bíróság 
döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, 
kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő 
felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben 
korlátozta vagy megvonta.
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a 2022/2023-as nevelési évre 

Kedves Szülők! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő 
napjától (szeptember 1.) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. 

A 2022/2023-as nevelési évre a 2018.09.01-2019.08.31. között született gyermekeknek 
kötelező a beíratása, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül és pénzbírsággal jár. 

A beiratkozás időpontja:  
2022. április 25 – április 29. 

Hétfőn 9:00-től 17:00 óráig, a további napokon 9-12 óráig 
 

Helye:  
Sülysápi Csicsergő Óvoda székhelye és tagóvodái 

 

Központi óvoda  - Vasút u. 90. 

1.Tagóvoda -  Mátyás Király utca 7. 

2.Tagóvoda -  Dózsa György utca 107. 

3.Tagóvoda  - Balassi Bálint utca 20. 

Személyes beiratkozás a lakóhelyhez legközelebbi óvodában történik. Körzethatár: Sülysáp 
város közigazgatási területe. 
A gyermek hivatalos adatait igazoló dokumentumokat (gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, személyi azonosítója, lakcímkártyája, TAJ kártyája, szülők személyi azonosítója, 
lakcímkártyája, szakértői bizottság javaslata, szakértői vélemény) kérjük bemutatni. 
A kitöltendő felvételi kérelem, felügyeleti jogviszonylat letölthető az intézmény honlapjáról. 
A gyermek óvodába történő felvételéről 2021. május 31-ig kap értesítést a szülő.  
Beiratkozással kapcsolatos további információkat telefonon ( 06 30 384 8659) vagy  
e-mailben (csicsergoovoda@gmail.com) kérhetnek az intézményvezetőtől. 

 

 

NŐNAP SÜLYSÁPON

Kötelezően ott van a WAMKK éves 
programnaptárban a „Sülysápi nő-
nap”. Nagy örömmel várja már az 
aznapi meglepetést minden sülysápi 
hölgy, intézményeink hölgy tagjai, 
valamint a környékbeli hölgyek. 

Minden évben a WAMKK, vala-
mint az önkormányzat férfidolgozói 
és baráti köre készül egy humoros 
bohókás zenés műsorral. Fantaszti-
kus hangulat és jókedv, ami garantált 
volt idén is! Köszönjük minden fellé-
pőnknek, hogy vidámságot vittek a 
hölgyek szívébe és várjuk őket még 
sok-sok alkalommal színpadunkra! 
Minden hölgynek érdemes már most 
beírnia a jövő évi naptárába a „Süly-
sápi nőnapot”!

Puskás Réka, mb. intézményvezető WAMKK



ÍGY SZAVAZOTT SÜLYSÁP
A 2022-es országgyűlési választás eredménye mindenhol meglepetésszerű végeredményt 
hozott: egyhuzamban negyedszer kapott 2/3-os felhatalmazást a FIDESZ-KDNP 
pártszövetség, minden korábbinál magasabb listás eredménnyel (54%). 

M íg 4 éve az országos átlagnál kevesebben, 
most nagyjából ugyanannyian mentek el 
szavazni április 3-án: a választási rész-

vétel az országossal szinte teljesen megegyező 
volt (69,7%).

Sülysápon a Parlamentbe jutó pártok és párt-
szövetségek közül a legmagasabb támogatott-
ságot a FIDESZ-KDNP érte el az országos ered-
ményénél 5%-kal magasabb támogatottsággal, 
59,2 százalékkal. Az Egységben Magyarországért 
baloldali szövetség helyben 28,8%-ot ért el, ami 
34,4%-os országos eredményénél mintegy 6%-
kal kevesebb. A Mi Hazánk nagyjából az országos 
eredményének megfelelő támogatást nyerte el 
helyben (6,8%).

Az egyéni jelöltek eredményei közül a há-
rom legtöbb szavazatot kapott jelöltet emeljük ki: Czerván 
György 57,6%, dr. Schmuck Erzsébet 30,5%, dr. László Péter 
6,8%. Czerván György, aki hetedik képviselői ciklusát kezdhe-
ti meg 1998-as, első megválasztása óta Pest megyében a leg-

magasabb egyéni támogatottságot érte el a 12 megyei körzet 
indulói közül: 60,9%-ot.

Városunkban a 2018-as eredményekhez képest közel 350 
új FIDESZ-KDNP támogató adta le szavazatát, ami 7%-os nö-
vekedést jelent. Az egyesült ellenzék pártjai által 2018-ban 
összesen elért 43,5%-ról 2022-ben 28,8%-ra apadt a helyi 
támogatottságuk, közel 15 százaléknyi szavazót (kb. 600 fő) 
veszítve ugyanakkora részvétel mellett.

A szavazás során nemzetközi megfigyelők is tartottak el-
lenőrzést az 5. szavazókörben, jelentésük szerint mindent 
rendben találtak, és kiemelték a jól megszervezett helyi lebo-
nyolítást. Fontos, hogy minden sülysápi szavazókörben volt 
ellenzéki és kormánypárti delegált is, így a választás tiszta-
ságához senkinek nem férhet kétsége.

Ha a sülysápiakon múlt volna a gyermekvédelmi népsza-
vazás sikere, akkor érvényes és eredményes is lett volna, 
hiszen mind a négy kérdésre a megjelentek több mint 50%-
a szavazott érvényesen, a nem szavazatok aránya minden 
kérdés esetén 92% fölötti volt.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a szavazáson, és kö-
szönjük a lebonyolításban részt vevők munkáját!

Katus Norbert alpolgármester
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ELINDULT AZ ULTISOK 2022-ES ÉVADA
Március 13-án délután tartotta a Sü-
lysápi Sportegyesület ulti szakosztálya 
2022-es évadnyitó rendezvényét, ahol 
Katus Norbert alpolgármester köszön-
tötte a megjelent ultisokat, gratulált az 
elmúlt időszakban elért országos ered-
ményeikhez.
– Jó látni a sok kupát, országos elsősé-
geket, amelyeket folyamatosan szállít 

a kártyás kör. Szerencsés lapjárást, jó 
egészséget és eredményes versenyzést 
kívánok az idei évre is! – írta közösségi 
oldalán az alpolgármester.
Az ulti szakosztály számos sikert tudhat 
maga mögött, jól szerepelnek az orszá-
gos és területi versenyeken, melyek kö-
zül több megmérettetésnek adott már 
otthont Sülysáp városa.  SH infó

PETŐFI200 EMLÉKÉV SÜLYSÁPON
A költő születésének 200. évfordulója alkalmából a 2022/2023-as év Petőfi Sándor 
egyében telik majd. Az úgynevezett Petőfi200 emlékév keretein belül a nagykátai 
járásban Sülysápon és Nagykátán rendszeres programok kerülnek megrendezésre. 

M árcius 22-én zajlott az első 
ilyen: a két város közös megnyi-
tó rendezvénye a sülysápi Wass 

Albert Művelődési Központban kapott 
helyet, ahol sülysápi és nagykátai pro-
dukciók alkották a megnyitórendezvény 
programját. A kultúra iránt érdeklődők 
rendszeresen találkozhatnak majd ha-
sonló eseményekkel.

A rendezvényt Czerván György or-
szággyűlési képviselő nyitotta meg. A 
megnyitó után színpadi produkciók kö-
vették egymást:
• a sülysápi művészházaspár, Borsos Kata 

és G. Horváth László hegedűn játszot-
tak,

• a Tápiómente Táncegyüttes fiatal tán-
cosai csárdást táncoltak,

• megzenésített Petőfi verseket adott elő 
tárogatón Kocsis Zoltán, a Nagykátai 

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető-helyettese,

• a Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola 
diákjai szavaltak, valamint tanáraik-
kal és gitárkísérettel énekeltek el egy 
Petőfi-verset illetve a Magyar vagyok 
című dalt,

• a program zárásaként ismét a Tápió-
mente Táncegyüttes táncosai vették 
birtokba a színpadot.

A költő útján
A kulturális események mellett aktív ki-
rándulási lehetőséget is kínál a program: 

ténylegesen nyomon követhetjük Petőfi 
Sándor útját, ahol egykor a vidéket járta, 
a tájat, melynek szépségét örök verssorai 
idézik. Bejárhatjuk az Alföld vadregényes 
tájait, megismerhetjük a pusztai pásztor- 
életet, a folyók árterének világát vagy a 
mezővárosokat, melyek a mai napig őrzik 
a XIX. századi magyar építészet formavi-
lágát. Aki kulináris kalandokra vágyik, az 
bátran belekóstolhat az egyes tájegysé-
gek gasztronómiai különlegességeibe is. 

Petőfi200
Az Országgyűlés tavaly nyilvánította a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi 
Sándor-emlékévvé a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb 
alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. 

Az emlékév támogatására a kormány 9 milliárd forintot biztosít. Ebből egy-
aránt 3 milliárd jut a bicentenáriumi programokra, a vidéki múzeumok támo-
gatására, valamint az irodalmi emlékházak és emlékhelyek fejlesztésére. Hogy 
ne csak a budapestiekhez jussanak el a programok, interaktív Petőfi-busz fogja 
járni a Kárpát-medencét vándorkiállítással, közművelődési, múzeumpedagó-
giai programokkal. 

„200 éve születtem, ez idő alatt sokat változott a világ, a haza és szülőföldem 
is. Közös időutazásra hívom a nézőket. Éld át velem nemzetünk elmúlt két évszá-
zadának viharos és felemelő eseményeit, melyek, akár egy-egy pillanatfelvétel 
élnek szívünkben, határozzák meg gondolkodásunkat, cselekedeteinket. Kaland-
ra fel!” – olvasható a petofi200.hu oldalon, ahol további információ nyerhető a 
tervezett eseményekről, kiállításokról, rendezvényekről.
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DR. BALOG ERZSÉBET LÁTJA EL 
MINDKÉT GYERMEKORVOSI KÖRZET 
BETEGEIT
Mint ismeretes, dr. Prohászka-Rád Imre gyermekor-
vos felmondta a praxisát Sülysápon, lakóhelyén foly-
tatja az orvosi tevékenységét. Az önkormányzattal 
fennálló szerződéses jogviszonya 2022. március 31-
ével ért véget, azonban már januártól sem ő biztosí-
totta az ellátást, hanem egy általa megbízott gyer-
mekorvos, dr. Horváth Dávid.

Dr. Horváth Dávid három hónapra vállalta a kör-
zet helyettesítését, ami 2022. március 31-ével lejárt. A 
további helyettesítéssel kapcsolatosan Balog doktor-
nővel folytatott egyeztetéseink eredményre vezettek, 
így 2022. április 1-től ő látja el mindkét sülysápi körzet 
betegeit, az I. sz. körzetben helyettesítés útján. Az I. 
számú gyermekorvosi körzet asszisztensi feladatait 
továbbra is Hajdrikné Nagy Anita fogja végezni.

A körzetben a rendelés a következők szerint alakul:
Hétfő: 8:00–10:00
Kedd: 12:00–14:00
Szerda: 8:00–10:00
Csütörtök: 12:00–14:00
Péntek: 12:00–14:00 Sülysáp Város Önkormányzata

FELHÍVÁS 
CSONTRITKULÁS-SZŰRÉSRE
Május 14-én csontsűrűség meghatározására lesz lehe-
tőség a Vasút utcai rendelőnkben. A mérést dr. Tarkó 
Irén reumatológus főorvosnő végzi. A szombati napon 
történő vizsgálaton mi is jelen leszünk, asszisztálunk 
a főorvosnőnek, ezzel segítve munkáját a hatékony és 
gyors betegellátás érdekében.
Vizsgálatra való jelentkezés feltételei:

• 55 év feletti életkor;
• korábban elszenvedett csonttörés elesés miatt;
• hölgyeknél korai menopauza;
• tartós szteroidkezelés;

A korábban már diagnosztizált és gyógyszeresen beál-
lított csontritkulás KIZÁRÓ ok.

Az előjegyzés feltétele a vizsgálatnak. Telefonon 
lehet időpontot kérni: 06-29/324-073. Kérjük, tárcsá-
zás előtt jegyezzék le testmagasságukat, testsúlyukat, 
TAJ-számukat, és véralvadásgátló kezelés esetén jelezni 
szíveskedjenek ennek tényét.

A főorvosnő a betegeket megvizsgálja, szükség ese-
tén gyógyszeres terápiával, javaslattal is ellátja a jelent-
kezőket.

A berendelhető maximális betegszám: 40 fő.
A vizsgálatot elsősorban a praxisunkba tartozó be-

jelentkezettek részére szervezzük, de üresedés esetén 
más praxis betegeit is fogadjuk.

Dr. Molnár Tímea, I.sz. felnőtt családorvosi praxis



TÖBB SZÁZ SZELEKTÍV KUKA 
KERÜLT ÁTADÁSRA 
Március 19-én a szőlősi településrész lakói vehették át 
a szelektív hulladékgyűjtő edényeket a Kastélykertben. 
Előkészített szerződés és összeszerelt edény várta a DTkH 
Kft. szerződött partnereit illetve meghatalmazottjukat. 

A városvezetés igyekszik arra is felhívni a lakosság fi -
gyelmét, hogy amennyiben a sárga kuka használata 
nem rendeltetésszerű, úgy a DTkH munkatársai meg-

tagadhatják annak kiürítését, így érdemes odafi gyelni a sze-
lektív hulladék megfelelő gyűjtésére.

Aki az adott napra értesítést kapott, de nem tudott elmenni 
a kukájáért, az később a polgármesteri hivatalban fogja tud-
ni átvenni ügyfélfogadási időben (hétfő: 8:00–18:00; szerda: 
08:00–16:00; péntek: 08:00–14:00). Akinek a szerződését át 
kell írni, vagy az még megkötésre vár, a DTKH-s ügyintézést 
követően válik majd jogosulttá a sárga zsákot kiváltó kukára, 
és szintén a polgármesteri hivatalban veheti majd át. 

Fontos tudnivalók a csomagolási 
hulladékokról
A gyűjtés egyik lényeges momentuma, hogy lehetőség sze-
rint az edényzetbe a lehető legkisebb térfogattal helyezzük 

el a műanyag palacko-
kat, fl akonokat, dobo-
zokat! Lapítsuk ki az 
italos kartonokat és a 
palackokat is, viszont 
a műanyag kupakokat 
nem szükséges visz-
szacsavarni! Minde-
zek elősegítik, hogy 
több csomagolóanyag 
férjen az edényzetbe, 
ezáltal a gyűjtőjárművekbe is.

Nem kell megbotránkozni azon, hogy a szelektíven gyűj-
tött hulladékokat a szolgáltató összeönti. Az összegyűjtött 
csomagolási hulladékokat ugyanis a válogatóműveikbe szál-
lítják, ahol megtörténik a frakciók utólagos különválogatása. 
A frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági 
okai vannak, illetve a korábban a gyűjtőszigeteken alkalma-
zott frakciónkénti különgyűjtés csekély mértékben valósult 
meg, ezért minden esetben így is szükséges volt az utólagos 
válogatás! 

Egyes fl akonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat 
elvileg el kellene mosogatni mielőtt az edényzetbe kerülnek. 
Sokakban megfogalmazódik, hogy a mosogatással vizet po-
csékolunk, és ezzel többet ártunk a környezetünknek. Vagy 
mégsem? Nem az a cél, hogy patyolat tiszta legyen minden 
hulladék, csupán hogy makacs szennyeződések ne legyenek 
benne vagy rajta. Elég, ha a mosogatás végén a mosogatóvíz-
ben átöblítjük, vagy szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a 
szennyeződéseket. Különösen fontos mozzanata ez a gyűj-
tésnek, mivel ugyanabba az edényzetbe kell rakni az összes 
szelektíven gyűjtött hulladékot (vagyis a műanyagot, a papírt 
és a fémet együtt), és ha más anyagokkal szennyeződnek, saj-
nos nem lesznek újrahasznosíthatók! Az sem elhanyagolható 
szempont, hogy otthon sem büdösödnek az edényzetben az 
elszállítás időpontjáig.

Mi ne kerüljön a sárga fedelű 
edényzetbe?
Üveget, használt papírzsebkendőt, szalvétákat, felvágottak 
csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és video-
kazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlon-
harisnya) ne tegyünk a sárga kukába, ezek a kommunális 
edénybe kell, hogy kerüljenek!

A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésére 
keresse a településen kihelyezett üveggyűjtő konténereket: 
Sülysápon a Szent István téren.

Amennyiben mégis előfordult, hogy szennyezett vagy 
szelektíven nem gyűjthető hulladékot helyezett a szelektíves 
edényzetbe, ne aggódjon, az utólagosan a válogatás során a 
hasznosítható anyagoktól elkülönítve, a háztartási hulladé-
kokkal együtt kerül ártalmatlanításra!  Forrás: DTkH 

Mi kerülhet a SÁRGA fedelű kukába?
• Papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullám-
papír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, 
színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai 
papír, füzet,
• műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víz-
tiszta PET-palack, kupak (üdítős, ásványvizes), koz-
metikai és tisztítószerek fl akonjai (pl: samponos, öb-
lítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, 
csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös 
és margarinos dobozok,
• fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): 
fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej 
és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz.
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L lla Liget
Lovarda

Lilla 
Liget

Virágméz

Balázs Lilla 
agrármérnök, lovastúra-vezető

06-30/515-3772

Lovaglás oktatásLovaglás oktatásLovaglás oktatás
Monoron

családias környezetben 
7-től 17 éves korig.

Hirdetés
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TILOS AZ AVARÉGETÉS!
A kerti avarégetés szabályozása 
szerint 2021. január 1-től országo-
san tilos, és az önkormányzatoknak 
sincs már joga helyben megenge-
dőbb szabályozást életbe léptetni. A 
fennálló veszélyhelyzet miatt azon-
ban a kormányzat felfüggesztette 
az országos tiltó rendelkezését, így 
a kihirdetett veszélyhelyzet idejére 
ismét a korábbi helyi rendelet lé-
pett életbe. Azonban – hasonlóan a 
tavaly és a tavalyelőtt tavaszi dön-
téshez, több orvosi szakvéleményre 
alapozva, a levegőminőség javítása 
érdekében – Sülysáp város vezetése 
úgy határozott, hogy továbbra sem 
lehetséges az avarégetés.

Önkormányzati ágaprító a lakosok 
szolgálatában
Sülysáp Város Önkormányzata kie-
melt ügyként kezeli a környezettu-
datos életmód elősegítését, ezért a 
kerti avarégetés tiltása mellett in-
gyenes komposztálókereteket biz-
tosított a sülysápiak részére.
Mivel az égetést 2021. január else-
jétől országos szabály tiltja, de Sü-
lysápon sok nagy kert található, az 
önkormányzat a közszolgáltató ál-
tal biztosított zöldhulladék-szállí-
tás mellett további segítséget kíván 
nyújtani a komposztálás elősegítése 
érdekében, megkönnyítve a nagyobb 
mennyiségű zöldhulladék megfelelő 
kezelését. A TÁVÜSZ Kft. által vásá-
rolt nagy kapacitású ágaprító beren-
dezés segíti a lakosságot, amely akár 

12 cm átmérőjű ágak mulcsozására 
is alkalmas. Az ágaprító gépet – és 
vele a kezelőszemélyzetet – a lako-
sok évente egyszer ingyenesen igé-
nyelhetik. Az aprítás során keletke-
ző mulcs elhelyezéséről az ingatlan 
tulajdonosának kell gondoskodni, 
szállítást a városüzemeltető nem 
végez. Aki igénybe szeretné venni az 
ingyenes ágaprítót, a TÁVÜSZ Kft. 
+36-30-903-37-30-as telefonszá-
mán igényelheti.

Zöldhulladék-lerakó pont
Újra elérhető az Ipar utcai zöldhul-
ladék-lerakó pont, mely lehetőséget 
biztosít azoknak a lakosoknak, akik 
szívükön viselik a környezet terhelé-
sének csökkentését, így megfelelően 
gondoskodhatnak a kerti zöldhul- 
ladék megfelelő elhelyezéséről.
A lerakó kizárólag sülysápi lakosok 
számára vehető igénybe, ezért a hul-
ladék leadása előtt a sülysápi lakcí-
met igazoló lakcímkártya felmutatá-
sa kötelező. A városvezetés döntése 
értelmében a szolgáltatás továbbra 
is ingyenesen vehető igénybe. Fel-
hívják a lakosság figyelmét arra, 
hogy a gyűjtőkonténerbe kizárólag 
zöldhulladékot helyezzenek el.
A lerakó helyszíne:

Ipar u. 17. (korábbi városüzemelte-
tési telephely, a szennyvíztisztító 
mellett)

Nyitva tartás:
péntek 16:00–19.00
szombat 8:00–12:00 SH infó

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 
TUDNIVALÓK
A kommunális hulla-
dékszállítás az egész 
településen csütör-
töki napokon törté-
nik.

Csomagolási hul-
ladékgyűjtés: 2022. 
április 14. és 28. 
csütörtöki napokon 
lesz.

A csomagolási 
hulladékok a DTkH 
emblémás, sárga színű zsákokon kívül 
bármilyen átlátszó zsákban, illetve a 
kommunális hulladék gyűjtésére hasz-
nált edénytől eltérő, jól látható módon 
megjelölt (sárga színű, felirattal ellátott) 
szabványos edényzetben is kihelyezhe-
tő. A mindenkori begyűjtéssel egyide-
jűleg pedig szállítási alkalmanként 1 db 
cserezsákot adnak a DTkH munkatársai. 
A sárga zsákba papír, műanyag, emellett 
fém- és italos kartondoboz is kerülhet, 
de nagyon fontos, hogy ezek minden 
esetben tiszták vagy kiöblítettek legye-
nek. Fontos a helytakarékosság szem-
pontja is, ezért arra kérnek bennünket, 
hogy a dobozokat, palackokat, flakono-
kat minden esetben lapítsuk ki! 

Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés: 
április 28. csütörtök.

Az üveg gyűjtése kiöblítve, az üveg 
gyűjtőpont(ok)on történik!

Ingatlanonként lehetőség van éven-
te kétszer lomtalanítást (3 m3/alkalom 
mennyiségben) is igényelni az 53/500-
152 telefonszámon. SH infó

MEGKEZDŐDÖTT A VÖRÖSMARTY UTCAI TORNACSARNOK 
TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA
Tavaly nyáron látott napvilágot a hír, 
hogy Sülysáp 20 millió forintot nyert 
a Vörösmarty utcai tornacsarnok te-
tőszerkezetének felújítására a Bel-
ügyminisztérium Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására kiírt pályázatán. Most vég-
re a munkálatok is megkezdődhettek. 

A kivitelezési szerződést ugyan már 
októberben sikerült megkötni a sülysá-
pi Fémépület-Gyártó és Szerelő Kft.-vel, 
azonban a munka tényleges kezdetét kö-
zös megegyezéssel tavaszra halasztotta 
a városvezetés, hogy a téli időszakban 
ne kelljen nélkülözniük a termet az is-
kolásoknak és a sportolóknak.

A Sülysápi Móra Ferenc Általános 
Iskola tagintézményéhez közvetlenül 
kapcsolódó, 700 négyzetméter alapte-
rületű tornacsarnok és az ezt kiszolgáló 

110 négyzetméteres kétszintes öl-
töző elavult, rossz állapotban lévő 
tetőszerkezetének felújítása nem 
várhatott tovább. A több mint 20 
évvel ezelőtt a tagiskolához hoz-
záépített tornacsarnokot az isko-
lai mindennapos testnevelésórán 
kívül az amatőr sportágakban 
versenyzők (labdarúgás, kézilab-
da, röplabda, teakwondo), illetve 
szabadidősport tagjai is aktívan 
használják, ezért az épület kihasz-
náltsága igen nagy. A tetőszerke-
zet több helyen javításra szorult 
már, beázott, az épület belső falainak 
festése is időszerűvé vált, a vakolat né-
hány helyen hiányos, elhasználódott, 
kopott volt.

A beruházás nem csak funkcionális 
és esztétikai célokat szolgál, hanem egy 

olyan közösségi tér felújítását célozza 
meg, ahol évente több száz diák és aktív 
mozgásra vágyó tud sportolni. A teljes 
bekerülési költség közel 30 millió forint 
lesz és várhatóan április végére készül el 
az új tető. SH infó

ÖNKORMÁNYZAT
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NAGYPÉNTEK ÉS HÚSVÉT AJÁNDÉKA
D e jó, hogy a kétnapos hús-

véti ünnep mellé néhány 
éve csatlakozott a nagy-

péntek is mint szabadnap; így a 
várva várt tavaszban négynapos 
jól megérdemelt pihenésünk is 
lehet. Az is jó, hogy a nyuszi hoz 
egy kis ezt meg azt; meg hogy ta-
lálkozhatunk az esetleg már rég 
nem látott családtagjainkkal; és 
hogy minket, hölgyeket meglo-
csolnak a fi úk, hogy el ne hervad-
junk.

Tényleg ennyiről (ami önma-
gában amúgy valóban érték), de 
csak ennyiről szólna ez a kétezer 
éves ünnep? Semmiképpen sem. 
Ezt a szívet mélyen megérintő kozmikus 
történetet próbálom most úgy elbeszél-
ni, hogy akár egy nyitott szívű gyermek 
is megérthesse. Engedjük meg most ma-
gunknak, hogy gyermeki nyitottsággal 
hallgassuk.

Nagyon-nagyon régen, az idők kezde-
tén Isten megteremtett minket, az em-
bert. Egy gyönyörű kertben éltünk, amit 
úgy hívtak, hogy Éden. Nagyon boldogok 
voltunk ott, mert Isten nagyon szeretett 
minket, és mi is nagyon szerettük Őt. 
Meg is ígértük egymásnak, hogy ez min-
dig és mindig így lesz. De egyszer csak 
jött a Gonosz, és azt súgta a szívünkbe, 
hogy ne higgyünk Istenek, mert Ő nem is 
szeret minket. És mi olyan ostobák vol-
tunk, hogy elhittük a hazugságot. Nem 
Istenre hallgattunk, hanem a Gonoszra, 
aki becsapott minket. Elhagytuk Istent, 
aki pedig nagyon szeretett minket. Azóta 
már nem az Édenben, az Élet kertjében 
élünk, ahol szeretet, öröm és békesség 
ölelt körül minket; hanem azon kívül, a 
rideg nagyvilágban. Olyanok vagyunk, 
mint egy kis elveszett bárány: árván, 
szomorúan, félelemmel telin járjuk az 
utunkat; miközben a szívünk leges-leg-

mélyén emlékszünk arra, hogy milyen 
nagyon is jó volt az Édenben, Isten bé-
kességében és szeretetében.

Bizonyára fájt Istennek, hogy az em-
ber elhagyta Őt, de Ő nem a saját fájdal-
mával törődött, hanem mint egy jóságos 
édesapa–édesanya azon aggódott, hogy 
mi lesz az elveszett gyerekével. Próbált 
nekünk Fentről üzenni, hogy Ő még 
mindig nagyon szeret minket, de mi már 
nem hallottuk meg a szavát. Ekkor na-
gyot gondolt Isten: lemegyek az ember-
hez a Földre, megkeresem és megtalálom 
az „elveszett bárányt”, hogy többé ne le-
gyen elveszett, magányos és szomorú. És 
akkor, karácsonykor eljött hozzánk Isten 
szeretete. Jézus Krisztus, Isten egyszü-
lött Fia hozta el azt nekünk, amikor meg-
született, beleszületett ebbe a világba.  

Velünk élt Jézus. Kedves volt hozzánk. 
Amiben tudott, segített minket. Arról be-
szélt, hogy az Ő mennyei Édesapja meny-
nyire nagyon szeret minket. És egyszer 
csak megálltunk a Golgota hegy tetején. 
Ott állt egy kereszt. Tudtuk, éreztük, 
hogy az a kereszt az ember keresztje; 
mert az ember hagyta el Istent, az Élet 
kertjét, és mert ennek a történetnek a 

vége a halál. Szomorúan néz-
tem Jézusra. Elmondtam Neki, 
hogy sajnálom, és nagyon meg-
bántam, hogy nem hittem Is-
tennek, és hogy elhagytam Őt. 
Azt is elmondtam, hogy meny-
nyire nagyon örültem, hogy Ő, 
Jézus megkeresett és megta-
lált. Hozzáléptem, hogy elbú-
csúzzak Tőle, aztán induljak a 
keresztre. Ekkor Ő megölelt… 
majd a kereszthez lépett, hogy 
Őt szögezzék fel helyettem.

Ott álltam a kereszt alatt, 
és sírtam. Ott voltam a teme-
tésén is, és sírtam. Kimentem 
újból a temetőbe, és sírtam…, 

mert miattam halt meg; és mert hogy 
mennyire nagyon szeretett. És egyszer 
csak megállt mögöttem valaki, és a ne-
vem szólított. Én megfordultam, és nem 
hittem a szememnek: ott állt az élő Jézus 
Krisztus. Elmondta, hogy nem csak azért 
jött, hogy megtaláljon minket; hanem 
hogy magára vegye minden tévedésün-
ket, mulasztásunkat és annak következ-
ményét, a halált… Ezért halt meg helyet-
tünk. Ez a megváltás. És Ő a Megváltó. 
És aki elfogadja, hogy Ő, Jézus ennyire 
nagyon szeresse, annak életet ajándékoz, 
mégpedig egy olyan örökké tartó életet, 
amit a földi halálunk sem tud elvenni. 
Megígérte, hogy soha nem fog elhagyni! 
Ha elfogadom, velem lesz örökké, a Lelke 
által.

Hát ezért mosolygok, s van örömmel 
és hálával tele a szívem. Semmiféle kö-
rülmény közepette nem felejthetem el, 
hogy Hozzá tartozom. Szeretetében 
„akár élek, akár halok” békességben és 
biztonságban vagyok. Köszönöm a nagy-
péntek és a húsvét ajándékát, ami nem 
csak az enyém lehet, de mindenkié, aki 
azt elfogadja. Bálint Klára
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HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS AZ ÓVODÁKBAN
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi 
főünnepe, azonban a vallás mellett a tavasz eljövetelét is jelenti. A nagy húsvéti készülődés 
már óvodáinkban is javában tart, a gyermekek elkészítik a szeretet kalácsát, tojást festenek és 
keresnek, locsolkodnak és természetesen húsvéti pompába öltöztetik a csoportszobáikat.

A húsvéti ünnepkör a keresztény 
egyházakban húsvét napját meg-
előző és követő időszakok ösz-

szessége hamvazószerdától pünkösdva-
sárnapig. Középpontja húsvétvasárnap, 
Jézus feltámadásának főünnepe, a leg-
nagyobb keresztény ünnep. A húsvétot 
megelőző hét a nagyhét, amely virág-
vasárnappal kezdődik és a szent három 
nappal zárul. A vallás mellett azonban a 
nagyhét a tavasz újjászületésére is kon-
centrál, a természet megújulása a test és 
a lélek megújulását is hozza. A húsvéthoz 
számos népszokás társul, melyeknek egy 
részét a mai napig tarjuk és bár mára már 
kicsit átformálódtak, történelmük mégis 
évszázadokkal ezelőttre nyúlik vissza.

Településünk óvodáiban a gyerme-
kek már javában készülnek a húsvétra, 
a készülődés alatt nagy hangsúlyt fek-
tetnek az ünnepre és a hagyományok-
ra. Az óvodapedagógusok célja, hogy a 

gyermekek ismereteket 
szerezzenek a húsvéti 
népszokásokról és ha-
gyományokról játékos 
formában, illetve, hogy 
jól érezzék magukat az 
ünnepi készülődés során. 
A megvalósításnál a gye-
rekek életkori sajátossá-
gaira építenek, azonban 
egy dolog mindig közös: 
a csoportszobák ünnepi 
díszbe öltöztetése. A 
gyermekek megismer-
kednek a húsvéti jelké-
pekkel, emellett tojást 
festenek és díszítenek a 

legkülönfélébb technikákkal, barkaágakat 
tesznek vázákba, amiket a már elkészült 
tojásokkal díszítenek. A mesék, a mon-
dókák, a versek és a dalok is a húsvéti 
témakörhöz kötődnek, a fi úk pedig még 
locsolóverseket is tanulnak, hogy aztán 
eljátszhassák az óvodában a locsolkodást. 

Idén az óvodában a gyermekek cso-
portonként együtt készítik el a szeretet 
kalácsát, azonban az összetevők nem 
csak a már megszokott bolti, kézzelfog-
ható alapanyagból tevődnek össze. A 
kalácshoz szükséges lisztet húsvét előtt 
már két héttel kihelyezik az óvodapeda-
gógusok a csoportszobába, ami mellé egy 
másik díszes tálat is tesznek. A kalács el-
készülésének módja a szeretetet helyezi 
középpontba, így ha a csoport bármely 
tagja jót cselekszik vagy örömet szerez 
a másiknak, akkor egy adagolókanálnyi 
lisztet tehet át a díszes tálba. A különle-
ges, összegyűjtött lisztből sütik közösen 
a húsvét előtti utolsó óvodai napon, azaz 
április 13-án a kalácsot. A folyamat nagy 
fi gyelmet igényel, a pedagógusoknak ész-
re kell venniük minden apró szeretetjelet, 
biztatják és dicsérik a kicsiket, ha valami 
igazán önzetlen dolgot cselekedtek.

Áldott ünnepet kívánunk kicsiknek és 
nagyoknak mi is! Antal Fanni

www.delego.hu 06-1/999-7474
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FEJEZETEK A MÓRA FERENC 
ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRTÉNETÉBŐL 
Idén szeptemberben lesz 50 éve, hogy elkészült Tápiósülyben a központi iskola. Az 
intézmény csak néhány éve viseli nagy írónk nevét, múltja viszont több évszázadra 
nyúlik vissza. A XX. század közepéig egybefonódik a Kisboldogasszony templom 
történetével, eddig ugyanis egyházi iskolaként működött. A Tápiósülyi plébánia története, 
a História Domusban az 1700-as évek végétől több utalást találunk az iskola épületeire, 
berendezési tárgyaira és a tanítókra. E bejegyzések adják egy részét a kezdeteknek. 

1. fejezet: A XVIII. század iskolái
A első utalás az iskola és tanító meglétére egy országos ösz-
szeírásban található. 1773-ban készült Magyarország hely-
ségeinek hivatalos összeírása (Lexicon locorum Regni Hun-
gariae populosorum). „A Bécsben székelő udvari kancellária 
kiegészítette ezt a munkálatot és elrendelte, hogy az összes 
magyar hatóságok is állapítsák meg, hogy a területükön lévő 
helységeknek nevei a nemzetiségi nyelven hogyan hangza-
nak, városok vagy faluk-e a helységek, továbbá vajon milyen 
felekezethez tartozó parochiák vannak, hol vannak tanítók és 
végül milyen nyelv uralkodik az illető helyen.” 
 A táblázatból kiderül, hogy Sülly falu (Pagus), van katolikus 
(Catolicae) önálló plébániája, s ami az iskolára vonatkozóan 
számunkra a legfontosabb, hogy van egy tanítója (Habet Lu-

dimagistrum), s a lakosok magyarul (Hungarica) beszélnek. A 
tápiósülyi római katolikus egyházi anyakönyvben már 1764. 
évben található egy házassági bejegyzés: Mathyas Szabó lu-
dimagiszter (iskolamester, tanító) és Éva Györgyovics között. 
Feltételezhető, hogy ő lehetett a tanító. 

Újabb említést a helyi oktatásra vonatkozóan az 1777. jú-
nius 26-án kelt Canonica Visitatioban, a püspöki látogatás 
alkalmából készült jegyzőkönyvben találhatunk. Ebben ol-
vashatjuk, hogy a község iskolája a temető szomszédságában 
áll, (ezért kaphatta a „temető iskola” nevet), továbbá, hogy 
„javításra szorul”, tehát ezen időponttól korábbra tehetjük az 
egytantermes iskola építését és az oktatás. Ezen felül a régi 
templomi fa karzaton – mely az 1696-ban épített bal mellék-
hajóban volt – alakítottak ki az oratóriumból (imateremből) 
egy tantermet. A jegyzőkönyv leírja a tápiósülyi kántorta-
nító járandóságait is: „a gyermekek tanításáért akiket meg-
különböztetés nélkül iskolába járni enged és az elmozdítás 
büntetése mellett a legszorgalmasabban oktat, fáradságáért 
kapjon a közösségtől 12 forintot, és három pozsonyi mérőnek 
megfelelő földet a többin felül”.

2. fejezet: A XIX. század iskolái
A História Domus bejegyzéséből tudjuk, hogy 1870-ben épült 
egy második iskolaépület is, de az építését nagyon elhibázták, 
ezért 20 év után le kellett bontani, hogy a helyére egy mási-
kat lehessen építeni. Ez a Fő úton, a templom mellett állt. Az 
1880-as népszámlálás szerint Tápiósüly lakóinak száma 1041 
fő, ebből kb. 200 a tankötelesek (6-12 évesek) száma, tehát egy 
újabb iskolára feltétlen szükség volt.

Feltehetően a temető iskola felújításáról tesz említés 1883-
ban Illés Mihály plébános, mely szerint „az iskolának egyszer 
valahára is jó berendezése” lett. A tanterem talaját padlóval 
burkolták, új iskolapadokat, belső ajtót, keményfa karszéket 
valamint új tetőszerkezetet is készíttetett az iskolaszék. A fel-
újítás után az iskola e vidéken valóban ritkitja párját. Csak az-
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tán hasznot is hajtana az iskolás gyermekek előhaladásában!” 
– jegyzi meg a plébános, Majer Lajos kántortanítóról 1884-ben 
pedig azt írja, hogy már húsz éve működik ebben a minőségben 
a községben. 

1886 májusában gróf méltóságos gróf Gattenburg Guidó cs. 
és kir. kapitány ajándékozta meg az iskolát „egy diszesen kiálli-
tott” könyvtárral, Illés Mihály plébános pedig egy tányér alakú 
faliórát adományozott a népiskolának.

Az 1891. október 4-i bejegyzésben kedvező híreket olvasha-
tunk az elhibázott iskolaépület lebontásáról, majd újbóli felépí-
téséről. „…hogy három évi küzdelem után, – írja Illés Mihály 
plébános – miután majd az iskolai helyiséget, majd az elkészült 
tervet újra és újra változtatgatta a község és a megye, végre 
a püspöknél tett tiltakozásom dacára, abban állapodtak meg, 
hogy a 870-ik évben készült, de nagyon elhibázott iskolát szét-
rombolják és azon a helyen 2 osztályú iskolát építenek. …891-ik 
év nyomán 2 osztályú tágas és csinos iskola és 2-ik tanitói lak is 
felépülvén…föl is szenteltetett és a közhasználatnak átadatott 

egész ünnepélyességgel. …kerülvén a 2 osztályú iskola épület 
és a mellette épült utcára néző 2-ik tanítói lak összesen 3500 
frtba v.é. … Azonban a jó Istennek hála ily módon is új aera 
kezdődött a népnevelés Sz. ügye számára, vajha reményünkbe 
ne is csalatkoznánk meg, mert a jó iskolát a jó tanítók teszik.” 

Ez az új iskolaépület minden bizonnyal az 1870-
ben megépített, de nagyon elhibázott létesítmény 
helyére lett újból felépítve. A falusiak egyszerűen 
„öreg iskolá”-nak nevezték, mely még most is áll 
a mellette épült tanítói lakkal együtt a Fő úton a 
templomtól keletre eső területen. Az építéskor két 
nagy tanterme volt a száz körüli osztálylétszámok 
miatt, melyekből az 1950-es évek elején 3 termet 
alakítottak ki.

1896-ban „a millenium alkalmából a tápió sülli 
templomban május 10-én tartatik az országosan 
elrendelt hálaadás;… az idei tanévzáró vizsgákra 
következő napon pedig /május 17-én/ az ezredévi 
iskolai ünnepély lesz megtartva.” Zemen Pálné
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TOVÁBBRA IS GYŰJTIK AZ ADOMÁNYOKAT UKRAJNÁNAK
Sülysáp a lehetőségei szerint segíti a 
háború sújtotta térséget és az onnan ér-
kezőket. Március végén már a harmadik 
fuvar indult el a sülysápiak adományai-
val Kárpátaljára, de már helyben is van 
kin segíteni. 

Egy 2004 óta Sülysápon élő, ukrán 
származású család azzal a kéréssel for-

dult az önkormányzathoz, hogy segítse-
nek elhelyezni ismerőseiket, rokonaikat. 
Egy hat főből álló család két kisgyermek-
kel érkezett hozzájuk, de egymaguk nem 
tudtak ennyi embert elhelyezni. A család 
hatodik napja volt úton, addig Kijevtől 
200 kilométerre éltek, de nem érezték 
magukat biztonságban. Románián ke-
resztül érkeztek Magyarországra, majd 
Sülysápra vitt az útjuk.

Az önkormányzatnak jelenleg nincs 
lakható lakása, ezért szükségmegoldás-
ként az egyik üres, korábban egészség-
ügyi intézménynek helyet adó ingatlan-
ban helyezték el az érkező menekülteket, 
ahol matracokon tudtak fekvőhelyeket 
kialakítani. Az átmeneti szálláslehető-

ség csak néhány napra volt szükséges a 
családnak, ugyanis végső úticéljuk Né-
metország volt.

Néhány évvel ezelőtt az ukrán ökölví-
vócsapattal járt Sülysápon az a jelenleg 
Kijevben harcoló sportoló, akinek felesé-
ge és 15 éves fia kénytelen volt elmene-
külni a háború elől. A korábbi kapcsolat 
révén ideiglenesen Sülysápra érkeztek. 
Néhány éjszakára szállást és étkezést 
kellett biztosítani a számukra. Ezúttal 
is Horváth Istvánné, Erzsike sietett a se-
gítségükre és vállalta a vendégek körüli 
teendőket, amihez anyagilag is hozzá-
járult. A család nagyon hálás volt a se-
gítségért, később ők is tovább utaztak, 
Litvániába. SH infó

NÉPTÁNC SÜLYSÁPON
Szerencsére Sülysápon már egészen óvodás kortól 
van lehetőség néptáncot tanulni. Bacskai Balázs, 
az egykori Ihajla táncházak lépésmestere, a helyi 
néptánctanfolyam vezetője, a tápiószecsői Ofella Sándor 
Hagyományőrző Népi Együttes tagja mesélt nekünk 
arról, miért is olyan jó, ha gyermekünk néptáncra jár.

– Honnan indult a kezdeményezés?
– Az egyik iskolából kerestek meg, 

hogy lenne-e kedvem néptáncfoglalko-
zást tartani a gyerekeknek. Most jelenleg 
nyolc-tíz gyermekkel dolgozom együtt: 
vannak köztük nagyobb óvodások illetve 
alsó tagozatos általános iskolások is. Ked-
denként a Wass Albert Művelődési Köz-
pontban tartjuk a foglalkozásokat.

– Van neve a csapatnak?
– Konkrét nevünk nincs, a fellépése-

ken úgy jelenünk meg, hogy a „sülysápi 
néptáncos gyerekek Balázs bácsi vezeté-
sével”. Több fellépésünk is volt már a vá-
rosban, tavaly szerepeltünk a falunapon 
illetve a Kapás udvarban lévő rendezvé-
nyeken is többször megjelentünk.

– Lelkesek a gyerekek az órákon? 
– Még kicsik, így  valamikor van ked-

vük, de van, hogy először egy kicsit ját-
szani kell velük. Ilyenkor vesszük elő a 
népi játékokat, egy fogócskát vagy körjá-
tékot, hogy egy kicsit kizökkentsük őket 
a mindennapi feladataikból. Sokszor az 
is elég, ha egy kicsit beszélgetünk arról, 
milyen volt a napjuk. Miután lélekben is 
megérkeznek a foglalkozásra, már lehet 
velük haladni. Szerencsére ezek a gyere-
kek már azért járnak a foglalkozásokra, 
mert szeretnének idejárni.

– A te életedben hova nyúlik vissza a nép-
tánc?

– Már gyermekkoromban megismer-
kedtem a néptánccal, hiszen a szüleim, a 
nagyszüleim és a dédszüleim is táncoltak. 
Dédapám alapította a Tápiószecsői Ofella 
Sándor Hagyományőrző Népi Együttest, 
amit jelenleg is a nagyapám vezet, és én is 
tagja vagyok. Amióta az eszemet tudom, 
a néptánc, a hagyományőrzés az életem 
része. 

– Az Ihajla táncházak lépésmestere voltál, 
ez mit jelent?

– Amikor még Tarnavölgyi László volt a 
művelődési ház igazgatója, abban az idő-
ben rendezték ezeket a táncházakat. Ze-
nekar biztosította a zenét, és szükség volt 
valakire, aki a kör közepén megmutatja 
az érdeklődőknek a különböző táncokat, 
mozdulatokat. Laci bácsival régóta ismer-
tük egymást, így rám esett a választása. 

– Hogyan tudjátok népszerűsíteni a nép-
táncot? 

– A gyerekek viszik szájról szájra a le-
hetőséget, illetve plakátolni is szoktunk, 
mielőtt a tanév beindul. Sajnos az elmúlt 
egy-két év visszavetette a lelkesedést, 
mivel csak megszorításokkal dolgoz-
hattunk és rendezvényeket sem lehetett 
tartani. Az emberek hozzászoktak ahhoz, 

hogy nem mehetnek sehova, otthon kell 
maradniuk, ebből pedig mind a gyerme-
keket, mind a szülőket nehéz kimozdíta-
ni. De bízunk benne, hogy most, amikor 
egy kicsit már szabadabb lesz az életünk, 
több eseményen jelenhetünk meg. Nyá-
ron tervezünk egy néptáncos élménytá-
bort is Sülysápon, oda is meg tudjuk hív-
ni az érdeklődő gyermekeket, hátha ott 
kedvet kapnak a hagyományőrzéshez és 
a néptánchoz, és akkor talán újra talál-
kozunk velük, ha szeptemberben eljönnek 
az órákra.

– Hogyan tudod megfogalmazni, mit je-
lent az életedben a néptánc?

– Ez egy életérzés, néptáncosnak lenni 
egy külön világ. A néptáncosok egy nagy 
család. Mindenhol kialakul egy nagyon jó 
közösség, segítjük egymást, a próbákon 
együtt izzadunk, figyelünk a másikra. Sok 
értéket tudunk ebből tanulni, akár a tár-
sas kapcsolatok terén, akár az egymásra 
való odafigyelésben, nem mellesleg pedig 
a testmozgás értéke sem elhanyagolható. 
Szeretném átadni a gyerekeknek azt, amit 
én kaptam gyermekkoromban. A mai ro-
hanó világunkban egyre kevesebb olyan 
élményt kapnak, ami a múlthoz köti őket.
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KÖZÖSSÉG

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

eladó  
ingatlanokat 
keresünk
meglévő készpénzes 
ügyfeleink részére 
a dél-Pest megyei  
és Budapesten, 
a dél-pesti régióban

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. emelet.

  1%jutaléktól!

06-70-935-5181

Amennyiben gondolkozik lakása, háza, 
telke eladásán, forduljon bizalommal  
az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt termelői mézek

Levendulás, 
kakukkfüves,

citromfüves, mentás, 
kamillás, rozmaringos,

zsályás, köményes, 
bazsalikomos 

és ánizsos.

termelői
mézdiszkont

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

mminden 
gyógynövégyógynövé-

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

Facebook: Mézdiszkont
www.apifito.hu • 06-70/607-4444

kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes, 

bazsalikomos 

méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 25 g méhpempővel
kiscsillag termelői gyógyteakeverékek 
30 g-os csomagban, 10-féle  990 Ft/csomag       

Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, tésztaszószok 

termelői áron 490 Ft-tól. 
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

Nyitvatartás: csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13

BŐVÜL A HEVESY PARK JÁTSZÓTERE
Néhány hétig tartanak majd a munkála-
tok, mely során megújul a Hevesy park. 
Az új járdák és sétautak már kiépültek, 
valamint a játszótér bővítését is meg-
kezdték. Rövidesen elkészülnek az új is-
meretterjesztő eszközök és egy Hevesy 
Györgynek emléket állító emlékfal is he-
lyet kap a parkban. 

Bővül a játszótér 
A napokban megkezdték a Hevesy park 
játszóterének bővítését is. Az átalakítás 
ideje alatt ismeretterjesztő eszközök is 
kikerülnek, és Hevesy György is emlék-

falat kap. A munkavégzés előreláthatólag 
néhány hétig fog tartani, addig a játszó-
tér csak részlegesen használható, ez idő 
alatt a városvezetés fokozottan kéri a la-
kosság fi gyelmét.

Új utakon a Hevesy parkban 
A Hevesy parkon átvezető korábbi, rosz-
sz állapotú beton gyalogjárdát elbontot-
ták és új, viacolorjárda épült, valamint új, 
murvás sétálóösvények is létesültek.

Megújult a Hevesy park faállománya is
Tavaly novemberben a park faállomá-
nyát tették rendbe. Szakértő bevonásával 
minden fa egyenként megvizsgálásra ke-
rült, és az eredmény tükrében folytatták 
a fák további kezelését. A beavatkozás 
azért is fontos volt, hogy a játszótér körül 
árnyékot adó fák ne okozhassanak bal-
esetveszélyes helyzeteket. 

A kastélykerti játszótér is felújításra 
került Szőlősön
A LEADER – Hajt–A Csapat helyi bíráló 
bizottsága – több más térségi pályázattal 

együtt – támogatásra alkalmasnak ítélte 
a szőlősi Kastélykertben található játszó-
tér megújítását.

A pályázatot az önkormányzattal 
együttműködve az Összefogás Sülysápért 
Egyesület adta be, ezzel is segítve a kö-
zösségi tereink megújulását, hozzájárulva 
a település fejlődéséhez. 

2019-ben felújításra került 
a gyalogoshíd 
Pár évvel korábban a gyalogoshíd tar-
tószerkezete, járófelülete és korlátja is 
megújult. A faszerkezet az évek alatt na-
gyon elkorhadt, és a folyamatos rongálá-
sok sem tettek jót a 2007-ben közösségi 
munkával megépített hídnak. A felújítás 
során fém tartószerkezetet, teljesen új fa-
padlózatot és korlátot alakítottak ki. 

SH infó

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

Dr. Kerékgyártó Rita
ügyvéd

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

Szeretettel várom  
a kedves ügyfeleket!

Tel.: 06-30/655-0782

•  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: 9–12. Ebédidő: 12–13

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

• Számítógépek adás-vétele

csütörtök: 9–16, péntek: 9–12,
szombat: 9–12. Ebédidő: 12–13

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

ereszcsatorna ereszcsatorna 
javítása, cseréjejavítása, cseréje

Alpin technikávAlpin technikávAAlpin technikávAAlpin technikáv l

kedvező árAk! 

06-30/919-4694ááács cs cs cs kkkapocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő kkkft.ft.ft.ft.ft.kft.kkft.k

Generál-

        kivitelezÉS   
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez

AlAptÓl
A tetőiG

ácS-tetőFedő 
tetőtetőtetőtetőFFedőedőedőedő

SzAkkÉpzett

MeSterek


