SÜLYSÁPI
SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

hírforrás

2020. NOVEMBER

MINDENSZENTEK
7. oldal

14. SÜLYSÁPI

FUTÓNAP

4. oldal

TÖK JÓ
DÉLUTÁNUNK VOLT
13. oldal

MEGEMLÉKEZTÜNK

1956-RÓL
3. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA,
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

A

SEGÍTS TE IS SZÍNESEBBÉ
TENNI A VÁROST!

Városunk virágsziget-örökbefogadást szervez!
Ha úgy érzed, szívesebben sétálsz egy növényekben gazdag, színesebb városban, ha neked is fontos, hogy egy szebb környezetben
éljünk, fogadj örökbe egy virágszigetet! Nincs
más dolgod, mint kiválasztani a neked tetsző
virágágyást a felsoroltak közül, és jelentkezni a
munkhartne@gmail.com e-mail-címen, vagy a
06-30/721-0223-as telefonszámon.
A kiválasztott szigetet évente két alkalommal kell beültetni, tavasszal egynyári virágokkal, ősszel árvácskával, krizantémmal. A növényeket Teca virágboltja biztosítja, az öntözési
és a gondozási feladatok egy részét továbbra is
a Távüsz Kft. látja el.
Várjuk baráti társaságok, civil szervezetek
jelentkezését!
Örökbefogadható ágyások: Sülysápi Kisboldogasszony-templom, Piactér, Városháza, Szent
István tér parkoló, vasúti átjárónál lévő sziget,
Úri úti kereszteződés, Dózsa György út–Kossuth
Lajos utca sarok, Szent István Általános Iskola.
Tegyünk együtt Sülysáp szebbé tételéért!		
Munkhártné Szántai Márta

HASZNOS TELEFONSZÁMOK

• mentők: 104
• rendőrség: 107
• tűzoltóság: 105
• segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: +36 29/435-001
• Sülysápi Rendőrőrs: 29/435-025
• Orvosi ügyelet: +36-29/440-074 (munkanapokon
6-8 óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)
• Önkéntes tűzoltók: +36-30/528-5493
• Közvilágítás: +36-29/635-449 (Hivatali időben,
azaz hétfőn 8-18 óráig, kedden, szerdán, csütörtökön 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig)
• Víz- és csatornaszolgáltatás – TRV Zrt. hibabejelentő: +36-80/205-157
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z új koronavírus-intézkedések egyelőre nem jelen
tenek fennakadást a város
működésében. Horinka László polgármestert kérdeztük az újonnan
bevezetett járványügyi intézkedésekről.
– Úgy gondolom, ezek az intézkedések, melyek most bevezetésre
kerültek, nem olyan megrázóak,
mint tavasszal voltak – mondta
kérdésünkre a polgármester. – Az
éjfél és hajnal 5 óra közötti kijárási
korlátozás nagyon keveseket érint,
mivel nem kijárási tilalomról beszélünk, ezért aki például munkába megy vagy onnan jön az adott
időintervallumban, arra ez a korlátozás nem vonatkozik. Számítok
rá, hogy a középiskolákban és az
egyetemeken hamarosan a digitális oktatáshoz hasonló konstrukciót fognak bevezetni, mint ami tavasszal volt jellemző, hiszen ezzel
csökkenthető a tömegközlekedési
járatok zsúfoltsága és a találkozások száma – fejtette ki.

A polgármester szerint a szórakozóhelyek bezárása nem igazán érinti
a várost, a máshova szórakozni eljáró
fiatalabb generációknak ugyan jobban kell majd figyelnie a szabályok
betartására, de bízik benne, hogy
ők is megértik és elfogadják, hogy
ebben a helyzetben a szórakozási
lehetőség nem a legfontosabb.
A koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban hetente kétszer-háromszor frissülnek az éppen aktuális,
településre vonatkozó számok a város honlapján és a hivatalos közösségi oldalán. Lapzártánkig a legutolsó elérhető információ szerint a
hatósági járványügyi megfigyelésre (karanténra) kötelezett személyek száma Sülysápon 18 fő, míg az
aktív fertőzöttek száma 9 fő volt. A
polgármester szerint egyelőre nem
jelentkezett senki, aki rászorulna
a külső ellátásra, a városban még
nem volt olyan beteg vagy karanténra kötelezett személy, akinek ne
lett volna a környezetében segítő
barát vagy családtag.
SH Infó

ÚJ KÖZÖSSÉGI HÍRPORTÁL INDUL
November közepén elindítjuk új, közösségi szerkesztésű, sülysápi híroldalunkat. A sulysapMA.hu egy helyi,
közösségi hírportál, ami elsősorban a
sülysápiak életéről szeretne tájékoztatni, de fontosnak tartjuk az itt élők
számára érdekesnek és hasznosnak
gondolt tartalmak publikálását is.
Régóta éreztük már egy ilyen oldal
hiányát. Tartalmaink nagyrészt helyi
témák lesznek, de teret szeretnénk
adni véleménycikkeknek és a nem
helyi, de az ittenieket érintő híreknek
is. Szerkesztői közösségünk nemzeti
és lokálpatrióta elkötelezettségű.

A sulysapMa.hu egy közösség.
Nem csak rovatszerkesztőink, hanem mindazok, akik szeretik Sülysápot, itt érzik otthon magukat, és
szeretnék szebbé, jobbá tenni városunkat. Várjuk olvasóink visszajelzéseit, javaslatait, aktív részvételüket!
A napi hírközlés mellett nagy figyelmet szeretnénk fordítani helytörténetünk megismerésére és civil
közösségeink bemutatására is azért,
hogy egyre jobban magunkénak
érezhessük Sülysápot, és egyre otthonosabban mozogjunk benne.
Honlapunkat a www.sulysapma.
hu internetes címen érhetik el.
Megtisztelő figyelmükre számítunk!
Katus Norbert – alapító
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HELYI INTÉZKEDÉSEK NOVEMBER 11-TŐL

A

z Orbán Viktor Miniszterelnök úr
által bejelentett országos intézkedések következtében helyben
is több fontos döntést kellett meghozni,
amelyek az alábbiakban olvashatók.
Az önkormányzati fenntartású intézmények: a bölcsőde, óvoda, a családsegítő
szolgálat és az idősek ellátása az eddigi,
az adott intézményre vonatkozó sajátos
szabályok szerint működnek tovább.
A városi konyha teljes kapacitással
működik. Az ételkiadás is maximális biztonság mellett történik.

A Polgármesteri Hivatalban 2020. november 11-től korlátozott ügyfélfogadást
vezetünk be. Személyes ügyintézésre (iratok benyújtására vagy átvételére) kizárólag ügyfélfogadási napokon (H-Sze-P), az
ügyfélszolgálaton lesz lehetőség. Ügyekkel kapcsolatos érdeklődés kizárólag telefonon és emailben lehetséges.
A városi piac – mint a helyi kereskedelem egyik fontos pillére – továbbra is
működik, de mind az árusok, mind a vásárlók kötelesek maszkot viselni. Ennek a
rendőrséggel és a polgárőrséggel közösen
érvényt is fogunk szerezni.
A művelődési központ minden tervezett programját lemondtuk, az intézményben tartott csoportos foglalkozások
szünetelnek, összhangban az országos
tiltó szabályokkal.
Helyi sportegyesületeink, ugyancsak
összhangban az országos szabályokkal,
nem tartanak edzéseket. Tornacsarno-

kunk és a műfüves kispálya november 11-től
kizárólag az iskolai tornaórák megtartására
vehető igénybe.
Háziorvosaink és védőnőink az eddig
megszokott rend szerint végzik tovább munkájukat, minimalizálva a személyes kontaktusok számát.
A következő időszakban napról napra változhatnak mind az országos, mind a helyi
előírások, szabályok, ezért kérjük, folyamatosan kövessék figyelemmel kommunikációs
csatornáinkat: városi honlapunkat és Facebook-felületeinket, és kizárólag az itt megjelent tájékoztatásokat tekintsék hitelesnek
a város részéről.
Talán még a tavaszinál is nehezebb időszak előtt állunk, ezért kérjük mindenki felelős együttműködését azért, hogy minél
előbb túljussunk a járvány okozta nehézségeken.
Vigyázzunk egymásra Sülysápon is!
		
Horinka László polgármester

OKTÓBER 23. — A SZABADSÁG NAPJA
Sülysáp város önkormányzata idén október 23-án 18 órától tartott ünnepi megemlékezést,
hagyományosan a Fáklya emlékműnél, az 1956-os forradalom és szabadságharc
64. évfordulója alkalmából.

A

koronavírus-járványra való tekintettel valamivel kevesebben, de
azért szép számmal jelentek meg
az érdeklődők a megemlékezésen, mely a
Himnusz közös eléneklésével kezdődött.
Ezt követően elhangzott Szabó László
Dezső: Október 23. című verse Horinka
Dóra előadásában, majd Katus Norbert
alpolgármester ünnepi beszéde következett. Alpolgármester úr beszédének központi gondolata a forradalmat eláruló és
a nemzet szabadsága mellett a végsőkig
kitartó magyarok gondolatvilága közötti
mély szakadék volt.
„64 éve a világháborúkban, Trianonban
kivérzett, diktatúrák által taposott magyar
nemzet utolsó erejét összeszedve feltápászkodott, és nekifeszült a kommunista birodalomnak. A heroikus és tiszta fellángolást
azonban – tragikus módon – sajátjaink közül is sokan akarták elfojtani.
A moszkvai felkérésnek eleget téve, szövetséget kötöttek az elnyomókkal, és lelkület eladva, saját népük ellen fordultak.
Ők voltak a kommunista diktatúra hazai
kiszolgálói: Kádár, Münnich, Marosán,
Nyers Rezső, Apró Antal, Biszku Béla és a
többiek. Nem először történt ilyen: szellemi,
politikai elődjeik már a ’19-es Tanácsköztársaság előkészítésekor hasonlóan gondolkodtak: csatlakozzunk valami nagyobb,

átfogóbb, több nemzetközi haszonnal kecsegtető irányzathoz, olvasszuk bele nemzetünket, adjuk fel önállóságunkat a remélt
konc és a külföld elismerése érdekében.
Az évszázados elnyomatottság és a
nagyhatalmak közötti őrlődés lassan két
táborra osztott minket: az ellenállókra és
az együttműködőkre. Az együttműködés
gondolatát pedig a XX. században halálosan megfertőzte az internacionalizmus
vírusa.
1989-90-ben egy idegen fegyveres megszállásnak és egy népelnyomó diktatúrának
vetettünk véget, de akkor még nem láttuk
tisztán, hogy ugyanúgy ott szervezkedtek
azok, akik az új világrendnek is legnagyobb
kiszolgálói lettek néhány év alatt.
Mintha az ’56-os harcok puskaporos illata még ma is érezhető lenne. A globalitás
és a nemzeti lét világlátása, világérzékelése
közötti, végtelenül mély szakadék határozza
meg századunkat.
Emlékezzünk: 1956 októberében az emberi természet legszebb oldalát mutattuk meg
a világnak. Az ’56-os magyarok hitet adtak
nekünk, hogy a legreménytelenebb helyzetből is van kiút. Példát mutattak bátorságból,
önfeláldozásból és kitartásból.
Nekik is köszönhetően, nekünk ma nem
kell fegyvert fognunk, nem kell életeket áldoznunk szabadságunkért.”

Az ünnepi beszéd után Povázson Panna, a
Móra Ferenc Általános Iskola 4. osztályos tanulója következett, Magyarország az én kedves
szép hazám kezdetű népdallal, majd Köncse
József segédlelkész mondott imát az áldozatok emlékére.
Október 23-i programunk az ünnepi koszorú elhelyezésével záródott, rendhagyó módon
idén egy koszorúval tisztelegtünk az áldozatok
emléke előtt. Sülysáp Város koszorúját Horinka László polgármester és Katus Norbert alpolgármester helyezték el az emlékműnél.
Köszönjük, hogy eljöttek és együtt emlékeztünk ’56 hőseire!
Lászlóné Dósa Nikoletta, intézményvezető WAMKK
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A 14. SÜLYSÁPI FUTÓNAP
ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A hagyományosan májusban megrendezésre kerülő Sülysápi
futónapot a Covid-járvány miatt kialakult helyzetben idén
október 18-án tudta megszervezni a Tápiómenti Tömegsport
Alapítvány (TTA).
– Jelenleg évente öt fő
rendezvényetek van. A
már említett két futónap mellett a sülysápi
Mikulás-futás és két
teljesítménytúra: a Libaterelő Úriban és a Fáy
túra Gombán.
– Így van, de korábban
volt még két körzeti
mezei futóversenyünk
és a Pest megyei diákolimpia döntője, ami
szintén mezei futóverseny volt, valamint a
Tápiómenti Maratont
és a nagykátai Családi
Sportnapot is mi szerveztük.

A

szokatlan
időpont
ellenére,
rekordszámú
résztvevővel
lezajlott verseny után, Szőke
Attilával a TTA elnökével beszélgettem.
– Először is szeretnék gratulálni a sikeres és problémamentes lebonyolításhoz,
de mielőtt rátérnénk az idei futónapra,
kezdjük egy kis történelemmel! Pár szóban
mutasd be az alapítványotokat, hogyan,
mikor és milyen körülmények között indultatok, kik voltak az ötletgazdák, mik
voltak a kezdeti célok?
– 18 évvel ezelőtt, két testnevelő kolléga, Csepregi Csaba és Czirják György
ötlete alapján indult az egész, kezdetben
szó sem volt hasonló volumenű eseményekről. Első versenyünk a tápiószecsői
Széchényi Futónap, ami egy iskolai rendezvény volt, ami két évvel később alakult át Szecsői Futónappá. Alapítványi
formában pedig 2009-től működünk.
Időközben elkezdtük szervezni Nagykáta
és Monor körzetek mezei futóbajnokságát, amelyek illeszkedtek a diákolimpia
intézményrendszerébe. Mivel Csepregi
Csaba Sülysápon tanított testnevelést,
ezzel párhuzamosan elindítottuk a Sülysápi Futónapot is. Három évig a szőlősnyaralói Kastélykertben zajlott a verseny,
2010-től pedig a jelenlegi helyén, a Szent
István Általános Iskola és a sápi focipálya
környékén róhatják a köröket a magukat
megmérettetni vágyó versenyzők.
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– Átlagosan mennyien vesznek részt a
rendezvényeiteken?
– A legtöbben a túráinkon indulnak, a
Libaterelőt évente 600-700-an teljesítik.
A Fáy túrán 300-400 között, a futónapokon átlagosan 280-300-an szoktunk
lenni. A futónapok közül az idei Sülysápi
Futónap kiemelkedik a 472 indulójával.
– Mondhatjuk, hogy a résztvevők számát
tekintve ti vagytok a Tápióvidék és talán
Pest megye egyik legtöbb résztvevőt megmozgató szervezete.
– Igen. Nem tudok még egy olyan versenyt mondani a környéken, ahol ilyen
széles spektrumban indulnának a versenyzők, mind a korosztályok, mind a
távok tekintetében. Persze, sokan szerveznek rajtunk kívül is félmaratonokat és
maratonokat, de nálunk az óvodásoktól
kezdve a legidősebbekig, különböző korcsoportokra bontva, mindenki megtalálhatja az edzettségének megfelelő versenyszámot.
– Térjünk rá az idei Sülysápi Futónapra!
A rekord indulók számát már említetted,
ezen belül milyen volt a sülysápiak aránya, akik idén is ingyen indulhattak a
versenyeken.
– A sülysápi felnőttindulók aránya kb.
15 százalék, de szerencsére a helyi óvodások nagyon komoly számban képvisel-
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tették magukat, közel 80 fővel vettek részt,
ezért összesen az indulók 30 százaléka volt
sülysápi. Fájó pont, hogy a helyi általános
iskolások szinte elenyésző számban jöttek.
– Az ekkora, majdnem 500 fős rendezvény
lebonyolításához elég komoly infrastruktúra
és szervező csapat szükséges.
– Idén szervezők, 45-50-en voltunk. Ebben benne vannak a polgárőröktől kezdve
a technikai személyzet, a frissítőpontokon
lévőkön át az eredményhirdetésben résztvevők és a konyhás hölgyeken keresztül
mindenki, aki bármilyen kis részben is, de
hozzátett valamit a futónaphoz.
– Időjárás tekintetében nem nagyon volt
szerencsétek az utóbbi években, most viszont kifogtátok a jó időt.
– Szerencsénk volt, habár a futókat nem
szokta elriasztani a rosszabb idő, sőt még
szeretik is, ha nem nagy melegben kell versenyezniük. A mostani 12-13 fok ideális futóidőnek mondható. Persze a hobbifutók és
a gyerekek nem biztos, hogy esőben is elindulnak, ez most a létszámon is meglátszott.
– Évről évre emelkedik a hasonló rendezvények száma.
– Kis túlzással mondhatom, ha eldobunk
egy követ, 80 kilométeres körön belül nem
tud úgy leesni, hogy ne egy hasonló versenyre pottyanjon. Ezzel nem tudunk mit
kezdeni, de beszédes adat, hogy a felnőttkategóriában indultak száma a tavalyihoz
képest 140 fővel emelkedett.
– Ez a növekedés minek köszönhető?
– Talán a családias hangulatnak. Szinte
mindenki ismer mindenkit, odafigyelünk
egymásra, a sportolók otthon érezhetik
magukat, még az is, aki először indul hasonló versenyen. Ezért is vezettünk be létszámkorlátozást a különböző távokra.
–Mikor lesz Sülysápi Futónap 2021-ben?
– A vírushelyzet miatt nagy még a bizonytalanság a tavaszi rendezvényekkel kapcsolatban, ezért jövőre megmaradunk az októberi időpontnál. Hagyományosan a Sülysápi
Futónap az évi nyitórendezvényük, amihez
ragaszkodnánk is, de nem szeretnénk tavasszal lemondani vagy elhalasztani, ezért
az őszi rendezést biztosabbnak gondoljuk.
– A következő hagyományos programotok a
sülysápi Mikulás-futás.
– Sajnos a vírushelyzet miatt idén a Mikulás-futást nem tudjuk megszervezni. Decemberben a regisztrációt és az adminisztrációt a hideg, esős, esetleg havas idő miatt
már nem tudjuk szabad téren megoldani.
Zárt helyen pedig veszélyes lenne, ezért ezt
a versenyt elengedtük. Viszont jövőre várunk
mindenkit szeretettel, keressék a honlapunkat (www.tapiomenti-tomegsport.hu) vagy
figyeljék a plakátjainkat!
Seprős Viktor

14. SÜLYSÁPI FUTÓNAP KATEGÓRIÁINAK
DOBOGÓS HELYEZETTJEI
Ovi futás
Fiúk

		
1. Vámosi-Juhász Máté
00:01:12
2. Kiss Áron Zente		
00:01.14
3. Fülöp Botond		
00:01:21
Lányok
1. Földi Zoé		
00:01:08
2. Vajon Noémi Katica
00:01:19
3. Zimonyi Zelma		
00:01:19
1.2 km Gyermek I.			
Fiúk
1. Simák Bence		
00:04:58
2. Hála Godvin		
00:04:59
3. Kaspár Barna		
00:05:09
Lányok
1. Németh Lilien		
00:05:49
2. Crespo Szofia Lola
00:06:24
3. Csomor Viola		
00:06:32
1.2 km Kezdő/Újrakezdő			
Férfi
1. Vajon Krisztián Norbert 00:05:16
2. Nagy Sándor		
00:05:57
3. Mónus Attila		
00:08:26
Nő
1. Mácsár Nikolett		
00:07:39
2. Máté Adrienn		
00:07:43
3. Zimonyi Csilla		
00:08:56
1.5 km Gyermek II.			
Fiúk
1. Kardos János		
00:05:54
2. Kaspár Balázs		
00:05:57
3. Zsíros Dávid		
00:05:58
Lányok
1. Nyíri Bernadett		
00:06:28
2. Berta Brigitta Dorina
00:06:32
3. Szabó Lívia		
00:06:32
2.1 km Serdülő 		
Fiúk
1. Notheisz Csongor		
00:06:56
2. Kecsmár Domokos
00:07:08
3. Vincze Szabolcs		
00:07:14

Lányok

1. Hármasi Petra Margit
2. Fekete Rebeka		
3. Karmos Kamilla		
3.7 km			
Férfi
1. Simák Gergő		
2. Horváth Simon		
3. Oletics Dániel		
Nő
1. Maczinkó Luca		
2. Putyera Brigitta		
3. Ujvárosi Lilla		
10.7 km			
Férfi
1. Krausz Zoltán		
2. Mészáros Tamás		
3. Nyekeczki Dániel		
Nő
1. Makrai Zsuzsanna
2. Balla Fanni Anna		
3. Lovas Brigitta		
Félmaraton			
Férfi
1. Besze Tibor		
2. Bánhidi Attila		
3. Sánta Norbert		
Nő
1. Petz Zsuzsanna		
2. Terényi Judit		
3. Vass Viktória		
Családi Futás 		
Férfi
1. Hála Godvin		
2. Hála Tamás		
3. Vajon Krisztián Norbert
Lányok
1. Máté Adrienn		
2. Czakó Jázmin		
3. Mácsár Nikolett		

00:07:47
00:08:17
00:09:43
00:14:01
00:14:03
00:14:03
00:15:09
00:16:17
00:06:48
00:40:27
00:40:49
00:41:28
00:46:36
00:46:56
00:47:33
01:24:14
01:30:49
01:31:50
01:38:51
01:46:38
01:50:26
00:00:54
00:00:54
00:01:12
00:01:10
00:01:11
00:01:12

NOVEMBER 4. – NEMZETI GYÁSZNAP
1956. november 4-én hajnali 4 órakor megkezdődött a második szovjet intervenció. Háború
hadüzenet nélkül. Így lett november 4-e az
1956-os forradalom és szabadságharc véres
leverésének napja, az idegen hatalom ellen
küzdő nemzet gyásznapja.
Hajnali 5 óra 20 perckor Nagy Imre, a minisztertanács elnöke így szólt a magyar néphez:
„Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke.
Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást
indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a
törvényes magyar demokratikus kormányt.
Csapataink harcban állnak! A kormány a
helyén van. Ezt közlöm az ország népével és
a világ közvéleményével!”

Sülysápon november 4-én 18 órakor, az
akkor történt események összefoglalásával,
verssel, csendes gyertyagyújtással, majd egy
imával emlékeztünk erre a tragikus napra és a
hősökre, akik életük árán is védték a hazát és
a szabadságot.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött a megemlékezésünkre!

2020. NOVEMBER
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ÖNKORMÁNYZAT

HULLADÉKOK KIHELYEZÉSE

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT A CSALÁDSEGÍTŐ
A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnak 2008-tól 2020-ig a Wass Albert
Művelődési Központ adott otthont, amit
az évek alatt kinőttek, hiszen egyre több
feladatot látnak el. Az egészségközpont
felépítése kapcsán megkapták a Szent István tér 17/A szám alatti rendelő helyiségeit, ahova október közepén költöztek be. Itt
sikerült kialakítani úgy az irodákat, hogy a
két családsegítő kolléganőnek és a HSZK
vezetőjének is külön iroda áll rendelkezésére. A vezetői irodát heti egy alkalommal
használja a pszichológusunk. Az új szolgálati hely jóval komfortosabb: tágas váró
biztosítja a kényelmesebb várakozást, és
tárolófolyosó is rendelkezésre áll az adományoknak.
A szolgálat az alábbi gondozási feladatokat látja el egy gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében:
– tanácsadás: amennyiben nem kell
gondozni a családot, egyszeri segítséggel
megoldható a hozott probléma;
– alapellátásban történő gondozás: jelzése esetén a családsegítő felveszi a kapcsolatot a családdal, ilyenkor megállapodás

születik a családdal és elindul a gondozás;
– védelembe vétel: ha az alapellátás
nem vezet eredményre, akkor a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a védelembe vételt, amelyet megküld a Családés Gyermekjóléti Központ részére;
– családba fogadás: hatósági intézkedés, a szülők kérelmére indul, családba
fogadó gyám gondozza és neveli a gyermeket/gyermekeket, amíg a szülők körülményei nem változnak pozitív irányba;
– ideiglenes hatályú elhelyezésre tesz
javaslatot a szolgálat a Nagykáta Családés Gyermekjóléti Központ és Nagykáta Gyámügyi Osztály felé, ha a gyermek
felügyelet nélkül marad; testi, érzelmi,
értelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése
szükséges, továbbá amennyiben bántalmazás gyanúja felmerül, abban az esetben a rendőrség felé is jelzéssel élnek a
kollégák;
– gondnokság kezdeményezése: Nagykáta Gyámügyi Osztályán.
Más problémákkal is kereshetik a szol-

LE KELL ADNI AZ ADATBEJELENTŐKET

Idén az építményadó és telekadó helyett
magánszemélyek esetében kommunális
adó került bevezetésre, mellyel kapcsolatban minden magánszemély kötelessége úgynevezett adatbejelentőt leadni.
Akiknek fizetési elmaradásuk van,
azoknak a fennálló tartozása nem szűnik meg, de mostantól magánszemélyek
kommunális adója néven létezik a kötelezettség. A törvény erejénél fogva az adó
bevezetésétől számított 15 napon belül
mindenki köteles leadni egy ún. adatbejelentőt is, amelynek határideje lejárt,
de a hivatal dolgozói igyekeznek türelmesek lenni. Dr. Tóth Krisztina jegyző
lapunknak elmondta: kérik a lakosság
együttműködését, hogy minél előbb eleget tegyenek törvényi kötelezettségeik-
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nek. – Adatbejelentőt kell
benyújtani, melyben szerepelnek az adózó pontos
elérhetőségei, és hogy ki
fogja megfizetni az adót,
hiszen több tulajdonos
esetén ez sem mindegy.
Sajnos a földhivatali nyilvántartás ebből a szempontból nem naprakész.
Mivel csupán a bejelentők
egyharmada érkezett be
határidőre, azokat a kollégák feldolgozták, majd a
többi esetben az ingatlan
nyilvántartás alapján kezdték megállapítani az adó összegét, de ez a törvény szerint nem helyettesíti az adatbejelentési
kötelezettséget. Hiába állapítják meg, lehet, hogy hibás lesz az összeg, mert nem
biztos, hogy helyes adatok szerepelnek a
Földhivatalban – részletezte a jegyző.
Azoktól is várják az adatbejelentőt,
akiket értesítenek az adó meghatározott mértékéről. A nyomtatványok Magánszemélyek kommunális adója néven
elérhetők a www.sulysap.hu honlapon,
de személyesen is kérhető a polgármesteri hivatalban. Kitöltés után a hivatalban személyesen leadható vagy postán is
beküldhető. Ha valaki elektronikus úton
szeretné benyújtani, az megteheti az
e-önkormányzat portálon.		
SH infó
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gálat munkatársait: szolgáltatói elmaradás,
nyugdíjügyek, fogyatékossági ügyek, családtámogatás, továbbtanulás, nyomtatványkitöltés, Erzsébet-program, Otthon Melege
program, fénymásolás, tanácsadás kapcsolattartás, válás, gyermekelhelyezés esetén.
Két családsegítő dolgozik a szolgálatunknál, bármelyikükhöz bizalommal fordulhatnak, a konkrét gondozás alatt pedig a kijelölt
családsegítővel dolgoznak tovább a családok.
Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8-18 óráig,
szerdán 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig.
Telefonszámuk megváltozott: 0629/435-384, a szolgálati telefon továbbra
is a régi maradt: 06-30/604-1590.

SÜLYSÁPON IS A
SZÉKELY
AUTONÓMIÁÉRT
2016-ban a Székely Nemzeti Tanács a
székely autonómia napjává nyilvánította
október utolsó vasárnapját. Ekkor a székelyek őrtüzeket gyújtanak, s kérték a hazai települési önkormányzatokat is, hogy
csatlakozzanak ehhez a székelyföldi kezdeményezéshez. Világszerte ugyanakkor
lobbannak fel az őrtüzek, ami nemcsak az
összetartozást, de a támogatást is jelenti a
székelyek felé.
A tavalyi évben az Összefogás Sülysápért Egyesület szervezésében Sülysápon is
fellobbantak a lángok. Ezen őrtűz gyújtására hívták meg mindazokat, akik fontosnak tartják a székely autonómia ügyét. Sülysápon ezt a meghívást 180 ember fogadta
el, és vett részt ezen a közös tűzgyújtáson,
ezzel is kifejezve a nemzeti összetartozást.
Az idei évben ez az esemény október 25-re
esett, ám az esős időjárásra való tekintettel
Sülysápon elmaradt a tervezett program.
Így arra kérték azokat, akik támogatják a
székely autonómia ügyét, hogy otthonukban egy szál gyertya meggyújtásával és
imával fejezzék ki az ügy iránti szolidaritásukat a közös tűzgyújtás helyett.
J.B

A háztartási vegyeshulladék szállítása: keddenként.
A házhoz menő zöld hulladékgyűjtés:
2020. november 10. és 28.
A kertgondozás során összegyűjtött
zöldhulladékot a DTkH Nonprofit Kft. által
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott
zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve
az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve alkalmanként maximum
0,5 m³ mennyiségben, lehet kihelyezni.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 darab ingyenes zsák, valamint
további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki. A DTkH mun-

ÚJ VÉDŐNŐ

katársai minden
alkalommal
2
darab cserezsákot (zöld színű,
emblémás) biztosítanak. Idén
már csak novemberben lesz
zöld hulladékszállítás.
A házhoz
menő csomagolási hulladékgyűjtés: 2020. november 10. és
24., december 8. és 22.
Szállítási alkalmanként 1 darab cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló,

sárga színű, emblémás) adnak. A megadott
napon az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban.
SH Infó

FÉNYEK AZ ÉJSZAKÁBAN
Sülysáp lakossága idén is megemlékezett
szeretett, ám már eltávozott hozzátartozóiról. A temető mécsesektől fénylett, az
esti kivilágítás mindenki szívét megmelengette, aki csak tanúja volt a látványnak.
Az idei mindenszentek és halottak
napja sokak számára más volt a korábbi
évekhez képest. A kialakult járványhelyzet
miatt a halálhoz való hozzáállás is megváltozott, jobban értékeljük az együtt töltött
napokat, az életet. Egymás és az idősebb

korosztály védelme érdekében talán néhányan úgy döntöttek, nem a megszokott
napon látogatnak ki elhunyt szeretteikhez
a temetőbe. Ám még így is szép számmal
voltak, akik gyertyát, mécsest gyújtottak
rokonaik, barátaik sírjánál.
A helyszínen is meghitt hangulatot teremtett a sok, lágyan rezgő lángocska, ám
madártávlatból még lenyűgözőbb látvány
tárulhatott a szemünk elé. A csodálatos
felvételeket az Sk Drone készítette.

Mostantól Kelemen Dórához is fordulhatnak a szülők, akiknek a védőnő felé
van kérdésük. Dóra eredetileg debreceni, ott kezdett védőnőként dolgozni. Később Jászfényszarura került, majd onnan
érkezett Sülysápra. Azt vallja, hogy nem
létezik buta kérdés, bármivel kapcsolatban fordulhatnak hozzá a szülők, szívesen segít mindenkinek. Ő is részt vesz a
területi munkában, a várandósok gondozásában, de kereshetik kisgyermek- és
csecsemőgondozási kérdésekkel is, ahogyan az iskolai tanulókat is gondozza.
Telefonon keresztül mindig elérhető, de arra is nyitott, hogy a közösségi
oldalán keresztül forduljanak hozzá a
szülők. A státuszvizsgálatok ugyanúgy
haladnak előre, ahogyan eddig, hiszen a
családok érdekében fontos, hogy ne álljanak le a járvány miatt sem. Amennyiben fontos vagy sürgős ügyről van szó,
úgy látogatást is végez, természetesen a
járványügyi szabályok teljes körű betartásával.
Az új védőnő hétköznap 8-16 óra között elérhető a Vasút utca 28. szám alatti
Egészségközpontban található irodában,
ha nem épp területen van, a találkozást
ezért érdemes először telefonon egyeztetni vele a 06-30/700-2174-es szolgálati
mobiltelefonszámon.		
SH infó
2020. NOVEMBER
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ÚJ PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓT KÖSZÖNTÜNK A RÉGIÓBAN

A

t ápiósülyi egyh á zközség életében és
a plébánia vezetésében idén
személyi változások
történtek, miután
Marton Zsolt
meg yéspüspök
úr augusztus
15-én nyugállományba helyezte Dr. Szegedi László plébános urat, egyúttal pedig kinevezte Szabó László akolitus urat
a plébánia szervezőjévé. Horváth Bertalan plébános urat – Berci atyát – pedig
felkérte a tápiósülyi plébánia moderátori feladatainak ellátására. Őt ismerhetik
most meg.
– Mit tudhatunk önről?
– Tatabányán születtem, tanulmányaimat az Egri Hittudományi Főiskolán
végeztem, ahol teológus-lelkész szakon szereztem diplomát. Dr. Beer Miklós püspök úr 12 évvel ezelőtt, 2008-ban
szentelt áldozópappá. Papi jelmondatom:
„Senkinek nincs nagyobb szeretete annál,
mint ha valaki életét adja barátaiért.” (Jn
15,13) Káplánként négy emlékezetes éven
keresztül szolgáltam a dunaharaszti és
taksonyi egyházközségekben. Ezután
önálló lelkipásztor lettem, amikor is a
püspök atya öt település szolgálatát bízta rám Nógrád megyében. Nyolc év után
az idei áthelyezési hullám révén kerültem ebbe a régióba, hogy plébániai kormányzóként Úri, Tápiósáp és Gomba települések egyházközségeiben szolgáljak.
Közben kért fel püspök úr a sülyi moderátori feladatok ellátására is. A nagykátai
esperesi kerület papságának bizalmát
megköszönve, a jövőben pedig kerületi
szenátorként fogom képviselni az esperesi kerületet a váci egyházmegye papi

szenátusában.
– Úgy tudom, sok nem egyházi segítőjük is
van.
– Egyházunknak egyre nagyobb szüksége van világi lelkipásztori munkatársakra és kisegítőkre. Olyan elkötelezett,
hiteles keresztény emberekre, akik szeretnének tevőlegesen, aktívan jelen lenni
egy-egy egyházközség életében. Nagyon
fontos megjegyezni azonban, hogy ők nem
„pappótlékok”, és ilyen módon a paphiány
még nincs megoldva, ezért az még mindig
komoly dilemmát fog jelenteni a jövőre nézve. A papság létszámának csökkenése, a lelkipásztorok leterheltsége, és az utánpótlás
hiánya miatt a jövőben alkalmazkodni kell
ahhoz az új helyzethez, hogy nem biztos,
hogy mindig mindenhol tudunk tartani
szentmisét. Eljött az az idő, amikor a hívő
embernek is meg kell tanulnia ezzel kapcsolatosan megértést, elfogadást gyakorolni, és áldozatot hozni. Természetesen egyúttal valamilyen formában mindig keresve
az alkalmat az Istennel való találkozásra.
(egyéni imádság, igeliturgia stb.)
– Hogyan befolyásolja a járvány a közösség
életét?
– A pandémia miatt híveink is óvatosabbak. Talán egy kicsit kevesebben járnak
szentmisékre is. De ez teljesen érthető,
és a Magyar Katolikus Püspöki Kar is tett
engedményeket ezzel kapcsolatban, biztonságos körülményeket támasztva nekik.
Csak egyet kiemelve ezek közül: a hatvan év
felettiek számára egyenértékű a hétköznap
bemutatott szentmise a vasárnapival. Ezzel
is biztosítva az elszeparálódást számukra.
Valamint még mindig érvényben van a püspöki rendelet, miszerint csak kézbe lehet
áldozni, illetve a maszk viselése kötelező
templomainkban is. A járványhelyzet talán
némelyeket megállásra késztet, és elgondolkodásra indít. Úgy érzem, sokunk számára átértékelődtek az élet dolgai. Talán
változik majd valamelyest az értékrendünk,

és rádöbbenünk, hogy mik az igazán fontos
dolgok az életben. Amennyiben egy közösség
egyes tagjai ilyen módon lelkileg épülnek, az
a közösség egészére is pozitív hatással lesz.
Még a rossznak tűnő helyzetekben is tudunk
fejlődni, alakulni, formálódni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jelenlegi helyzetben is józanul megmaradjunk az arany középúton. Ami
azt jelenti, hogy természetesen bízunk Isten
óvó szeretetében, de a szabályok és rendeletek betartásával nekünk is meg kell tennünk
mindent annak érdekében, hogy elkerüljük a
fertőződés kockázatát, és ezáltal szeretteinket
is megóvjuk. Ez mindnyájunk, közös felelőssége. Vigyázzunk egymásra! Isten áldása legyen
településeinken és minden munkánkon!
Az elmúlt évekhez hasonlóan, Köncse
József atya a felszentelt papoknak fenntartott feladatokkal: a szentmisék bemutatásával, a szentségek, valamint a
szentelmények kiszolgáltatásával teljesíti
megbízását, szolgálja a közösséget, építi
a helyi egyházat, és teszi jelenvalóvá az
áldozatbemutató Krisztust. Szabó László
plébániaszervező akolitusként arra kapott püspöki megbízást, hogy státuszának megfelelően a hívek lelkipásztori
gondozását végezze, a plébániai közösséget építse, szintén a státuszának megfelelően liturgikus cselekményeket végezzen, a katekézist (hitoktatás) szervezze,
a plébánia anyagi javait kezelje, annak
jogügyleteit képviselje, az anyakönyvek
vezetéséről gondoskodjon, plébániai gyűléseken (gazdasági és pasztorális tanács)
elnököljön, végezetül lelkipásztori szolgálatáról, és az anyagi javak kezeléséről
bizonyos rendszerességgel tájékoztassa
a moderátort. Horváth Bertalan plébániai
kormányzó feladatai közé tartozik mindezek felügyelete, illetve egyfajta kivételként a házasságkötésekkel kapcsolatos
plébánosi feladatok elvégzése, és abban
való közreműködés. (Jegyesvizsgálat, elbocsátó stb.)

Hirdetés

ULÁSELHÁRÍTÁ
G
S
DU
CSŐTISZTÍTÁS,
CSŐKAMERÁZÁS
GARANCIÁVAL!
+36-30/603-1703
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ŐSzi HÁzkörüli
bérmunkÁk
Gurulóállvánnyal
(munkamagasság: 10m)
Kihúzós létrával (10 méteres)

Több, mint 10 éves
tapasztalattal.

Hívjon bizalommal!

36-30/531-2955

• Veszélyes fák kivágása
• Ágdarálás, ágaprítás,
fűkaszálás, zöldhulladékok elszállítása.
• Házak ereszcsatornájának tisztítása
• Festés
• Darázsirtás
• Stb.

ROSSZUL TARTOTT KUTYÁT MENTETTEK
AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK

Sülysápon a Dózsa György útra egy elhanyagolt
lakásba érkeztek ki a mentők, ahol nem tudták
kihozni az ellátásra szoruló beteget, így később
a rendőrök és az önkéntes tűzoltók is a segítségükre siettek. A tűzoltók egyike vette észre, hogy
a ház oldalában egy eldöntött ágybetét alatt egy
kiskutya bújt meg, aki ráadásul egy ablakszárnyhoz is ki volt láncolva. A segítők arra lettek figyelmesek, hogy irtózatos bűz terjeng a kisállat körül.
Ahogy a helyszínre érkező gyepmester,
Herczig József kiemelte a kutyust, azonnal meglátta a szag forrását: az eb három, nagyon rossz

állapotban lévő emlődaganattal, szétnyílt
sebekkel küzdött. A tűzoltók segítettek kihozni a lomok közül, és a gyepmester rögtön orvoshoz szállította. – A kutya azonnal
átesett egy komoly műtéten, a sok kezeletlen seb miatt hatalmas vágást kellett ejteni
szegényen. Nagyon hosszú lesz a lábadozási időszak, hiszen minden nap antibiotikumos kezelést kell kapnia: jelenleg is az
állatorvosnál van. A tulajdonos nem kapja
vissza a kutyát, nem volt benne mikrochip
és oltással sem rendelkezett – mondta el lapunknak Herczig József.
Szerencsére a körülbelül 7-8 éves tacskó
jellegű szuka kutya azóta gyors gyógyulásnak indult, ám állapota csak később fogja
meghatározni, hogy gazdikeresővé válik-e.
Megkapta a szükséges oltást, ellátták mikrochippel és az ivartalanításon is átesett.
Neve hivatalosan még nincs ugyan, de legalább borzalmas sorsát már maga mögött
hagyhatta, úton van a gyógyulás és egy
jobb élet felé.
Ha bármilyen rosszul tartott állatról
szerez tudomást, jelezze Herczig József
gyepmester felé a 06-20/964-3025-ös
telefonszámon.
VNyL

Hirdetés

Szerezze be most tűzifáját!
Számlával
garantált
mennyiség!
Kiszállítással

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

me S terek

EUTR szám: AA5856576

Telefon:
06-20/511-7557, 06-29/343-689
őfedőrek
Ács tetm
este
bádogos
ikával.
Alpintechn !
ak
Kedvező ár

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

06-30/835-4815

ŐSz i
TŰZIFAVÁSÁR

Hasított

Hasított

AKÁC

TÖLGY, BÜKK

3 400 Ft/q

3 200 Ft/q

Erdei m -ben is kapható.

Erdei m3-ben is kapható.

A némediszőlői telephelyen
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti
a megvásárolt mennyiséget!

A némediszőlői telephelyen
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti
a megvásárolt mennyiséget!

Hasított

Hasított

3

VEGYES tűzifa

AKÁC tűzifa

erdei m3-ben.

erdei m3-ben.

33 000

38 000

Ft/erdei m3

2020. NOVEMBER
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HIRDETÉSEK

KÖZÖSSÉG

ISMERJÜK MEG JOBBAN
SZOCIÁLIS GONDOZÓINK MUNKÁJÁT
halálozás okán kerülnek ki az ellátásból. Én
2004-ben kezdtem Sülysápon dolgozni a
szolgálatnál, mondhatom, hogy sok mindent
megtapasztaltam már, de mint említettem
nagyon fontos az ember személyisége, támogató háttere.

N

ovember 12-e a szociális munkások napja, ami remek alkalom arra,
hogy kicsit nagyobb betekintést
kapjunk a megterhelő, ám nagyon
is becsülendő munkába. A Dr.
Gáspár István Humán Szolgáltató Központ 2016. január 1-jén jött
létre új szociális intézményként,
amely négy szociális területet lát
el: család- és gyermekjóléti feladatokat, házi segítségnyújtást, idősek
nappali ellátását és a szociális étkeztetést. Mészáros Mónikával, az
intézmény vezetőjével beszélgettünk.

– Milyen a csapat, miként tudják egymást
segíteni?
– A csapat szuper, nyolcan dolgozunk az
intézményben, és elmondhatom, hogy mindenki számíthat egymásra, mindenki napi
kapcsolatban van a másikkal. Két munkatársunk ment nyugdíjba, így idén új kolléganők
jöttek a hozzánk. Szerencsére
nincs az intézményben fluktuáció. Igyekszünk közös programokat szervezni, a kikapcsolódás, a csapatépítés még
fontosabb a szociális területen
dolgozók lelki egészségének
megőrzésében.

„Aki valaha
dolgozott
hátrányos
helyzetű
családokkal,
gyermekekkel, az
nagyon jól
tudja, hogy
erre a szakmára születni
kell...”

– Hogyan lehet lelkileg kiegyensúlyozottnak maradni egy ilyen nehéz
és felelős szakmában?
– Aki valaha dolgozott hátrányos helyzetű családokkal, gyermekekkel, az nagyon jól tudja,
hogy erre a szakmára születni
kell, nagymértékű empátiával kell
rendelkeznie a segítőnek. A munkatársak
gyakran kérnek segítséget egymástól, jól
össze tudnak dolgozni. A napi szintű megbeszélések kiváló lehetőségek arra, hogy
tehermentesítsék magukat a sokszor nagyon nagy lelki teher alól. Ezen kívül külsős
szupervízor segítségére is van lehetőség. A
gondozónők esetében is nagy a lelki teher,
hiszen ők az idősebb korosztállyal dolgoznak, ahol sajnos a gondozottak gyakran el-

– Milyen feladatköröket látnak
el pontosan a gondozók és kik az
érintettek, akikről gondoskodnak?
– A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe
vevő személynek saját lakókörnyezetében biztosítjuk az
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A
házi segítségnyújtás keretében
szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk. Az ellátást olyan
időskorú személyek, pszichiátriai betegek,
fogyatékos személyek, valamint szenvedélybetegek vehetik igénybe, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, róluk nem
gondoskodnak, de otthonukban biztosítható számukra az önálló életvitel fenntartása
érdekében szükséges ellátás.
– Milyen a település, mennyire terhelt a szociális szférát nézve?

– Mint országos viszonylatban, Sülysáp lakosságára is jellemző a szociális hátránnyal
küzdők számának növekedése, továbbá az
időskorú lakosság számarányának növekedése. Az idős emberek többsége egyszemélyes
háztartásban él. Budapest közelsége miatt jellemző, hogy az aktív korú lakosság egy része
a fővárosba költözött, vagy nagy többsége ott
dolgozik, ily módon segítség és támasz nélkül maradt a településeken élő lakosság egy
jelentős hányada, akik közül önmaguk ellátására egyre többen képtelenek önerőből. Szociális területen átlagosnak mondanám. Nagy
segítséget jelent, hogy intézményünk látja el
átfogóan a szociális ellátásokat, így minden
korosztály látókörünkben van, a munkatársak
egymást segítve sokszor közösen oldják meg a
problémákat, gondolok itt a gondozónőkre és a
családsegítőkre.
– Milyen nehézségekkel kell szembenézniük a
hétköznapokban, a járványhelyzet mennyiben
befolyásolja a munkavégzésüket?
– A napi nehézségek is változóak, minden
család más és más, mindenkinek más segítségre van szüksége, de nagy többségében az anyagi nehézségekkel küzdő családok problémái a
hangsúlyosak: a lakhatási, megélhetési gondok.
A tavaszi járványügyi helyzet kialakulásakor
kezdetben voltak nehézségek, kollégák estek
ki a munkából, emellett szolgálatunk látta el
az idős egyedül élő, illetve a karanténba került
lakosok esetében felmerülő napi teendőket.
Ehhez kaptunk segítséget a városvezetéstől, a
mezőőr, óvodai, bölcsődei és a művelődési központ dolgozói vállaltak feladatokat, akik munka
nélkül maradtak az intézményük bezárása miatt.
Az idősek nappali otthonát be kellett zárnunk majdnem három hónapra, emellett viszont a szociális étkeztetés nagyobb szerepet
kapott, a járványügyi előírásoknak megfelelően
még nagyobb gondossággal, tálalókonyha kikerülésével és egyszer használatos ételhordókkal
láttuk el ezt a feladatot a központi konyha segítségével. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat végig nyitva maradt az ügyfelek előtt, igyekeztünk minden újabb felmerülő problémát
orvosolni. Családlátogatásra csak veszélyeztetés esetén került sor.
NyL

Hirdetés

ELADÓ

INGATLAN
+36 30 771 29 20
Bővebb információ:
posta.hu/beszerzesek_palyazatok
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Akkumulátor
szaküzlet
2241 Sülysáp Szőlősnyaraló Bercsényi u. 2.
Nyitva:
H–P: 16:00–20:00
Szo: 8:00–12:00

Tel.: 06-30-949-3845, 06-29-435-817

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
ÁllÁslehetőség sülysÁpon!
Építőipari
betanított munkásokat,
valamint
gÉpkezelőt keresünk!
Bővebb
információ:

06-30/747-0377

elvárások

Óradíj

Minimum 8 általános Betanított szakmunkás
iskolai végzettség.
nettó 1500 Ft
Szakirányú végzettség
Gépkezelő:
előny.
nettó 2000 Ft

Duguláselhárítás
WC, padlóösszefolyó, mosdó, kád, zuhanyzó , piszoár, mosogató

Kedvező
áron!
Hívjon
és meGye k!
Budapesten,
Pest és megyében.

www.dugulaselharito.info

Pokorádi Gábor

Tel.: 06-70/276-3350

Lovas László

Szobafestő, mázoló, tapétázó
Gipszkartonozás, külső-belső
hőszigetelés, díszítő burkolás
Díszítőmunkák, szegők, rozetták, rejtett
világítások, rejtett karnisok kialakítása.
Kerítés és csatorna festése.
Mobil: 06-30/577-0564 • Tel.: 06-29/429-359
E-mail: l.laci@indamail.hu
2020. NOVEMBER
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MÚL(T)6-ATLAN

KÖZÖSSÉG

NAGYANYÁINK BALLADÁI

EGY TÖK JÓ DÉLUTÁN
MARGÓJÁRA

Ballada: ha ezt az irodalmi műfajt a mai fiatalok hallják, jobb esetben
Arany János halhatatlan írásai az Ágnes asszony, a Szondi két apródja
vagy A walesi bárdok jutnak eszükbe. Csak nagyon kevesekben él még
a balladának egy igen régi formája, a népballada.
Mikor ezt a szeretője meglátta,
A gépésznek ijedt hangon kiálta,
– Gépész uram, álljon meg a masina,
Farkas Julcsa beleesett a dobba.
Mikor Julcsát a nagydobból kivették,
A körzeti főorvoshoz elvitték,
Főorvos úr megvizsgálta, s az mondta:
– Ennek már a jó Isten az orvosa.

E

lődeink mindennapjainak fontos
részét képezték ezek a lírai-epikai
alkotások. Énekelték vagy dallam
nélkül mondták munka közben, toll- vagy
kukoricafosztáskor és csöndes téli estéken
családi körben. Hasonlóan a népköltészeti
alkotásokhoz a népballadák íróit sem ismerjük, mivel szájról szájra terjedtek, szövegük gyakran változott. Balladagyűjtők
(Kriza János) jegyezték le a jelentős részüket a XIX. században, majd Bartók Béla és
Kodály Zoltán a XX. század elején. Tartalmuk kapcsolódhat családi eseményhez,
gyilkossághoz, szerencsétlenséghez, de
ismertek vígballadák és legendaballadák is.
Az elmúlt évtizedekben én is gyűjtöttem
jó néhány – többségében új stílusú – balladát Sülysápon. Némelyiket csak lejegyeztem, de van hangfelvétel és videó is róluk.
Nagymamám (1904–1990) Tápiósülyben
született és sokat énekelt gyerekkoromban
főzés, szőlőkötözés vagy kerti munka közben. A dalok között szerepelt népdal, műdal és egyházi ének is. Gyakran hallottam
tőle Farkas Julcsa, a cséplőgépbe esett lány
történetét. A balladát – némi szövegbeli
eltéréssel – többen ismerték még az 2010es években is. Az alábbi szövegváltozattal
Cseri Istvánné Szücsi Mária (1931–2014)
énekelte el 2013-ban. Maris néni fiatal korában summásként dolgozott a környező
falvak (Tóalmás, Tápiószecső, Szentmártonkáta) nagybirtokain. Munka közben
énekeltek, így lehetősége volt arra, hogy
más falvak dalait, meséit, balladáit megtanulja és elhozza a falunkba, köztük ezt a
tragikus történetet.

Farkaséknál meggyullad a mécsvilág,
Bizonyosan Farkas Julcsát virrasztják.
Farkas Julcsa körül virágkoszorú,
Mellette van édesanyja szomorú.
Farkas bácsi ha bemegy a szobába,
Ráborul a lánya koporsójára,
– Én Istenem, de megvertél engemet,
Hogy elvetted egyetlen gyermekemet.
Szómagyarázat:
1 masina: itt cséplőgép;
2 asztal: itt a cséplőgép része;
3 dob: itt a cséplőgép része.
Bíró Margit balladáját is nagymamától hallottam először gyerekkoromban. Most László
Tiborné Dinnyés Ilonka által énekelt változatát olvashatjuk.

– Holnap menjetek el a pap elébe,
Neveteket írassátok a könyvbe,
Nehogy ezt a Bíró Margit megtudja,
A lányomat örökre elátkozza.
Éjfél után kettőt ütött az óra,
Bíró Margit ment a falusi kútra,
Oly szomorú hírt hallott a kis kúton,
Alig tudott haza menni az úton.
Alig várta, hogy korsaját letegye,
Kiss Imréék háza felé siete,
Még be sem ment, csak a kaput zörgeti:
– Álnok betyár, csak egy szóra gyere ki!
Ki is jött Kiss Imre a kis kapuba,
Bíró Margit e szavakkal fogadta:
– Való, Imre, hogy te megházasodtál?
A szívemre de nagy bánatot hoztál.
– Való bizony, Bíró Margit. Szeress mást!
Úgy is régtől szerettük mi már egymást.
– No, most Imre, add ide a jobb kezed,
Hagy kívánjak néked boldog életet.

Bíró Ferenc Margit nevű leánya

Agárkutya hordozza életedet,
Vegye el Isten a feleségedet,
Esztendeig és harminchat hónapig
Nyomjad, Imre gyászos ágyad fenekit!

Mi történt a böszörményi határban?
Bíró Ferenc Margit nevű leánnyal?
Bíró Ferenc Margit nevű leánya,
Akinek ma tíz faluban nincs párja.

Kilenc orvos orvosságát használd el,
Se ég, se föld soha ne fogadjon be,
Se ég, se föld be ne vegyen gyomrába,
Vessen ki a sírod két oldalára.

A Margitot sok legény csalogatta,
De legjobban Kiss Imre biztogatta.
– Ne félj Margit! Szívem párja szeretlek,
Jövő őszre feleségül elveszlek.

– Na most, Margit, add ide a kezedet,
Hadd kívánjak én is boldog életet.
Kötél által végezd be az életed,
Mert az Isten nem egymásnak teremtett!

Kiss Imrének más kislány járt fejében
Üzenetet küldött ő Cserépnének,
Hogy majd egyszer el fog ő odamenni,
Zsuzsi lányát feleségül megkérni.

Lánypajtásim, ti hozzátok fordulok,
Igaz szívű szeretőt ne tartsatok,
Mert az igaz szívű szerető megcsal,
Verje meg az Isten akit összead.

Farkas Julcsa története

El is ment ő oda egy szombat este,
Cserép Zsuzsi már a kapuban leste,
Egy pár szóval, páros csókkal fogadta,
Kiss Imrét a szobájába behívta.

Éjfél után egyet ütött az óra.
Bíró Margit elindult a nagy útra.
Köszönését senkinek se fogadta,
Haza ment és magát felakasztotta.

Telepesen megindult a masina1,
Farkas Julcsát felküldték az asztalra2,
Farkas Julcsa fel is ment az asztalra,
Véletlenül beleesett a dobba3.

Éjfél után egyet ütött az óra,
Kiss Imre már elindult a nagy útra,
De Cserépné e szavakkal kísérte:
– Holnap menjetek el a pap elébe.

De mikor ezt Kiss Imre meghallotta,
Éles kését a szívébe mártotta.
– Nahát, Margit, most én tehozzád megyek,
Ha az Isten így rendelt el bennünket!
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2020. október 30-án pénteken Tök jó délutánon vehettek részt a sülysápiak a külsőleg megújult Falumúzeumban és annak
udvarán.
A délután folyamán volt lehetőség tökfaragásra, valamint a gyerekek kézműves-foglalkozáson szorgoskodhattak. A
kézműveskedés során készült papírból
hajtogatott süni, falevél oroszlán, terméskép, de rajzolhattak és színezhettek is a kis
művészek.
A tökből kifaragott legszebb alkotásokat
a délután végén jutalmaztuk, senki nem
ment haza üres kézzel, hiszen mindenki
külön díjban részesült.
A délutáni programok alatt a Sülysáp Vá-

VÁR A KÖNYVTÁR!
KEDVES SÜLYSÁPIAK!
KEDVES OLVASÓINK!
Sülysáp város könyvtára továbbra is várja
rendületlenül a könyvbarátokat, az olvasás szerelmeseit, és mindazokat, akiknek
információra van szükségük, vagy éppen
szórakozni szeretnének.
Az őszi-téli időszak különösen kedvez
ehhez a tevékenységhez. Jólesik a kinti
hideg, és egy nehéz nap után bemenni
a meleg szobába, bekuckózni a kedvenc
könyvünkkel és egy forró teával, kakaóval elmerülni a fantázia világában. Ehhez
szeretnénk segítséget nyújtani és örömtelivé tenni az őszi-téli estéket, hétvégéket, ezért sok-sok új könyvvel várjuk
az érdeklődőket. Folyamatosan bővítjük
kínálatunkat, különféle témájú és korosztálynak szóló olvasnivalóval, hogy minél
színesebb legyen könyvtári állományunk.
Az elmúlt hetekben közel 150 új könyv
érkezett hozzánk, és még legalább ennyi
fog jönni az év végéig. Megtalálhatók új
mesekönyvek, ifjúsági regények, ismeretterjesztő könyvek, romantikus regények,
életmód, pszichológia és egyéb témájú
dokumentumok, hogy ki-ki megtalálja a
maga érdeklődési körének megfelelőt.
Továbbra is várjuk az ötleteket, hogy
milyen könyveket olvasnának, látnának
szívesen a kínálatunkban. Ötleteiket
küldjék el a muvhaz@sulysap.hu email-címre, és mi igyekszünk ezeket a könyveket beszerezni.
A vírusvédelmi előírásokat betartva
továbbra is várunk mindenkit szeretettel a Wass Albert Művelődési Központ és
Könyvtárban!
Lászlóné Dósa Nikoletta, intézményvezető

rosért Asszonykör gondoskodott arról, hogy
egy has se maradjon étlen-szomjan, zsíros kenyér, mézédes sütőtök, forró tea, a felnőtteknek pedig forralt bor szerepelt a kínálatban.
Köszönjük
a
Sülysáp
Városér t
Asszonykörnek a finomságokat, Süli
Richárdnak a zsűrizésben való részvételt,

Farkas Ferencnek a tök és virág dekorációt,
valamint a Pop-corn Bár csapatának a
felajánlott popcorncsomagokat.
Köszönjük, hogy ilyen szép számban eljöttek és ilyen jó hangulatú délutánt tölthettünk együtt a Kapás udvarban.		
		
Puskás Réka, WAMKK

FOLYTATÓDIK A SÜLYSÁP50
FOTÓPÁLYÁZAT
November
30-ig
meghosszabbítjuk
a SülySáp50 fotópályázat beküldési
határidejét! Több mint félszáz csodálatos
fotó már beérkezett, ám sokan az utolsó
pillanatra halasztották a nevezést, és
többen érdeklődtek az elmúlt napokban
is. Mivel az idén már nem valószínű,
hogy a díjátadót meg tudjuk tartani, úgy
döntöttünk, esélyt adunk még azoknak
is, akik eddig nem küldtek fotót. Küldj
te is fotót, nevezz a három kategória
valamelyikében november 30-ig!
Összefogás Sülysápért Egyesület és Sülysáp Város
Önkormányzata

ÚJ CSARNOKBA KÖLTÖZTEK
Birtokba vette a pályázati támogatásból megépült új csarnokát a városüzemeltető TÁVÜSZ Kft. Az új építményt Katus Norbert alpolgármester Balogh Levente ügyvezetővel
járta be az átvételkor.
Az átköltözéssel felszabadult korábbi csarnokot gazdaságilag hasznosítja majd az önkormányzat, ami további bevételeket teremt Sülysáp számára.
SH infó
Hirdetés

OtthOn i
munka!

Címkézése k,
CsOmagOl ásOk,
összeállításOk,
egyebek elérhetőségei
érd.: 06-90/603-610
emelt díjas telefonszám

(audiopress.iwk.hu 635 Ft/
min. 06-20/496-3980 )
2020. NOVEMBER
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HIRDETÉSEK

TSZ-TÖRTÉNELEM – AZ ÉREM KÉT
OLDALA A 40-ES, 50-ES, 60-AS ÉVEKBŐL
60 éve alakultak meg Sülysápon a mezőgazdasági termelőszövetkezetek. Ennek körülményeit és első éveit
idézzük fel a visszaemlékezők és a korabeli sajtó segítségével. A két nézőpontból más-más kép tárul elénk.
„A föld azé, aki megműveli” jelmondattal
termőföldet ígért az Ideiglenes Kormány
a parasztságnak, és első intézkedése a
„nagybirtokrendszer megszüntetéséről és
a földműves nép földhöz-juttatásáról” már
1945. március 18-án hatályba is lépett. Itt
is megalakultak a Községi Földigénylő
Bizottságok. Tápiósápon többek között
gróf Teleki László 1178 kat. holdas birtokát
is felosztották, ahogyan Szőlősnyaralón
is sorra kerültek a Moller-, a Grósz- és
Langsfeld-birtokok szőlős és gyümölcsös
tanyái.

egyesültek a tápiósülyi Dózsával, 1953-ban
szétváltak.” Ez az egyes számú besorolásba
tartozott: itt mindenki megtartotta tulajdonjogát, csak közösen művelték a földet,
közös adóteherrel. Az első években államilag
szabták meg, hogy melyik terményből men�nyit kell termelniük. Hagyományosan gazdálkodtak, sok mindennel foglalkoztak, még
gyapotot is termeltek.

lat később savanyított- és tejtermékekkel gyarapodott. A savanyítást a mai sápi
óvoda alatti helyiségben végezték. A zöldségek téli tárolására vermeket készítettek.
Kezdetben még lovas kocsival szállították
a helyi üzletbe az árut. Emellett Budapest
zöldségellátásába való bekapcsolódás volt
a cél. Budapesten a Haller és a Klauzál úti
piacon árultak.

Bolgárkertészet Tápiósápon

Beszolgáltatások, padlássöprés

A közeli Budapest kínálta a lehetőséget a
kertészet, a zöldségtermelés fejlesztésére.
Északon Tápiósáp határa a Felső-Tápió, ezért
Visszaemlékezők – az érem egyik
ezen a területen, Szigotyában
oldala
kezdődött el a kertészkedés a
„Édesapám ’45-ben 20 éves volt. Szüleinek Rákóczi tszcs-ben. A palánták
volt néhány hold bérelt földje, de őksajátot neveléséhez fából ácsolt mais szeretetett volna, ezért igényelt a bizott- gasított ágyásokat készítetságtól. Kapott is 400 négyszögöl szőlőt a tek, melyekre fakeretben lévő
Grósz-tanyán. A háború előtt már járt oda üvegtető került. Ezt még egy
napszámba födni, nyitni, kapálni. Több sü- nádból vagy zsúpból házilag
lyi ember is így lett szőlőtulajdonos azon a font takaróval, a hasurával is
területen. Homokos terület volt, de jófajta, befedték hidegebb éjszakákra, szélsőséges hidegben kubőtermő pozsonyi szőlő termett benne.”
Törpegazdaságok jöttek létre, melyek koricaszár-kévéket raktak az
életképtelenek voltak, akik nem rendel- ágyások oldalára. A palántanekeztek szakismeretekkel, felszereléssel és velést már nagyon korán megigavonó állatokkal. Hogy az újonnan föld- kezdték, az alsó részükre friss
höz juttatottak is élvezhessék a volt nagy- szarvasmarhatrágyát terítetbirtok előnyeit, államilag a szövetkezetbe tek, erre pedig palántaföld került. A friss trágya melegítette
tömörülésüket szorgalmazták.
a fölötte lévő földréteget, ahol
Rákóczi és Dózsa tszcs
csíráztak, növekedtek a magA gazdák „elsőbb sugallatra” 1948 körül vak. A májusi fagyok elmúltámár elkezdték a szövetkezést. Tápiósá- val szabadföldbe, bakhátakra
pon a Rákóczi tszcs – melyet kis tsz-nek kerültek a palánták, annak oldalára karalábé
neveztek – 18 taggal kezdte a közös mun- és saláta, a tetejére pedig retekkel együtt vekát „kevés földön, két pár fogattal, azután tett sárgarépa és petrezselyem jött.
A Felső-Tápió viHirdetés
zével csatornákon
és zsiliprendszeren
Mindenféle tetők
keresztül öntöztek,
készítése, javítása
alacsony vízállásnál
szivattyúkkal jött a
18 éve a lakosság
Ácsszerkezet építése
víz az ágyások paszolgálatában!
Ereszcsatornák szerelése
lántáira, a szabadföldi zöldségekhez
Lapostetők szigetelése, javítása
pedig csővezetékeken keresztül.
INGYENES FELMÉRÉS,
A faluban a volt
kisebb javítások
Bartos-féle házban
azonnali kezdéssel!
nyitottak zöldségGARANCIÁVAL!
üzletet, ahol a főkertész felesége árulta
Árvai Richárd 06-30/475-2917, 06-20/271-2401
a zöldséget. A kíná-

A háborús időkben vezették be és később
is megmaradt a kötelező beszolgáltatás
rendszere. A „padlássöprésekkel” a termelőktől elkobozták a termés és
a háziállatok jelentős részét. A
parasztságnak erőn felül kellett kivenni a részét az ország
élelmezési gondjaiból, így egyre többen inkább a közeli fővárosban, az iparban vállaltak
munkát.
„A beszolgáltatásnál még azt
is megmondták, hogy mennyi
tojást kell beadnunk. Tehenet
nem tartottunk, ezért a marhahús árát pénzben kellett teljesítenünk. Ami kevés megmaradt,
abból adtunk el.”
„Nagyanyám 1940-ben megözvegyült, de a 40 hold földet
nem osztotta fel az öt gyereke
között, így anyám sem kapta meg
a neki járó földterületet. Amikor
a nagymamát és fiát kuláklistára tették az ’50-es évek közepén,
csak akkor adta ki anyámnak, a húgának
és a háborúban megözvegyült menyeinek
a földet. Apám és a férjem ekkor már Pesten dolgoztak, ezért igen nehéz volt munka
mellett a földeket is művelni, de boldogulni
akartunk. 1958-ban még egy fél fertállyal
gyarapítottuk is a területet. A terményekből
disznókat, baromfit, nyulakat tartottunk saját magunk számára.”
„Apáméknak több helyen volt földjük
Sáp határában. Hrabinában, Csonkásban.
Hajnalban indultak, befogták a teheneket
a szekér elé, engem magukkal vittek vagy a
nagyanyáméknál maradtam. Apám gyakran
hagyta abba a szántást, vetést, kapálást, kaszálást, mert Pestre, munkába kellett mennie. Ilyenkor lebiciklizett a sülyi vasútállomásra, ott a kerekes kútnál megmosdott,
vonatra ült és ment a tejüzembe dolgozni.”
Folytatjuk...
Zemen Pálné

„Hazánk második világháborút követő
történelmét
meghatározta az
a tény, hogy Magyarországot a
szovjet csapatok
szabadították fel
a német megszállás alól.”
(Glatz Ferenc)

TETŐFEDŐ
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Két műszakos
munkarendbe

Feladat:
ventilátor alkatrészek összeszerelése

operátoroKat
KeresünK

Feltétel:
• 8 általános iskolai végzettség
• jó fizikum
• megbízhatóság
• előny: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

sülysápra!

amit kínálunk:
• bruttó átlagkereset 260–290 000 Ft
• cafetéria
• hosszú távú biztos munkalehetőség
Céges busz:
Gyömrő, Mende, Tápiószecső, Szentmártonkáta,
Nagykáta, Tápióbicske, Farmos, Tóalmás, Úri,
Kóka, Göbőjárás

Jelentkezni: 06-20/215-0699 telefonszámon
vagy a munka@humilitas.hu emailen.

AMIT MI BIZTOSÍTUNK

• 8 órás főállás, 3 műszakos munkarend
(hétfőtől péntekig)

• kiemelkedő műszakpótlékok (délután:
30%, éjszaka: 50%)

• több elemből álló bónuszrendszer,
•
•
•
•

RAKTÁROST
KERESÜNK
Maglódi
autóalkatrészgyártó
üzemünkbe

Cafeteria
beutazás támogatása vagy céges buszjárat
tiszta, rendezett munkakörnyezet
céges rendezvények
egészségbiztosítás, sportolási és
kulturális események (konditerem,
színházlátogatások, kirándulások, egyéb
szervezett programok)

A BETÖLTÉSHEZ SZÜKSÉGES

• Középfokú végzettség
• Min. 1 év raktári tapasztalat
• 3324 vezetőüléses; 3313
vezetőállásos és 3312
gyalogkisértű targoncakezelői
jogosítvány
• pontos, precíz munkavégzés,
megbízhatóság

• megoldáskereső hozzáállás
• együttműködés, rugalmasság
• felhasználói szintű számítógépes
ismeretek

FELADATOK

Web:
www.ekkeagle.hu

• beérkező anyagok kijelölt helyre való
•
•
•
•
•

mozgatása, beérkeztetése, átvétele
minőségi átvétel után raktári helyre
mozgatása és könyvelése
alapanyag igénylések összekészítése és az
anyagkiadások könyvelése (SAP)
készáru mozgatása a kijelölt helyről a
készáru raktárba és könyvelése
készáru raktárban tárolt anyagok
nyilvántartása
kiszállítandó szállítmányok összekészítése,
csomagolása az előírásoknak megfelelően

E-mail:
info.eihu@ekkeagle.com

2020. NOVEMBER

Telefon:
06-70/400-4480
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KONTÉNERES

SZÁLLÍTÁS

Sülysáp, Szent István tér 17/C
Nyitvatartásunk:
H–P: 5–21 h, Szo–V: 9–16 h

sóder - homok - kavics - murva
termőföld - hulladék - sitt

FITWELL CENTER
Szolgáltatásaink

ÖMLESZTETT ÁRÚ SZÁLLÍTÁS 324 M3IG

Kezdd
a
a FitW z új évet
START- ell-ben
bérlet
tel!

FITNESZ
WELLNESS
CSOPORTOS
ÓRÁK

START-bérletünk egy nagyon kedvezményes,
5 alkalmas, 15 napig érvényes bérlet, mely
napi egyszeri belépésre jogosít a kondi részre.
A bérletet legkésőbb január 31-ig tudod
megvásárolni!

EGYÉB
LEHETŐSÉGEK

Ne hagyd ki!

Fizetési lehetőségek:

A kedvezményes ajánlat ára csak 2 700 Ft.

Bankkártya, készpénz,
SZÉP-kártya,
Szabadidő zseb (OTP, K&H, MKB),
Edenred-kártya,
AYCM ePass

A kedvezmény feltétele, hogy még nem vagy nálunk
regisztrálva vagy nem látogattad a termet
legalább 3 hónapja.
Ha a lejárat előtt megveszed következő bérletedet,
akkor annak árából 10% kedvezményben részesülsz.

06-20/621-8848
paitz_hirdetes_A6_press.indd 1

Látásvizsgálat
minden nap.

ék tő
d
n
Ajá entesí
m
pára szetteg.rendelése
.
müv

Az akció részleteiről
érdeklődjön elérhetőségeinken!

ékd
n
A já vány
utAl

2/10/2020 8:18:13 AM

20 000 Ft
értékben.

Komplett vékonyított multifokális
szemüveg rendelése esetén
használható fel.
Érvényes
2020. 11. 17. és 2021. 01. 15. között.
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ze vényes
lett s
r
Komp esetén é

www.monoptik.hu
Sülysáp, Maglód,

Vasút utca 32. Jászberényi út 10.
Nyitva: H: zárva,
K-Sze-P: 9:00-16:30,
Cs: 9-18, Szo: 9-12
Tel.: 06-29/436-609,
06-30/333-2067
2020. NOVEMBER

Nyitva: H: zárva,
K-Sze-Cs-P: 9-18,
Szo: 9-12
Tel.: 06-29/326-257,
06-30/837-1380

