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A z átlagosan 1,5 méter széles-
ségben, kiemelt szegéllyel 
megépülő járda 570 méter 

hosszan teszi lehetővé a biztonsá-
gosabb gyalogos közlekedést a Pe-
tőfi  utca és az Ady Endre utca közöt-
ti szakaszon. 

A munkát, kivitelezési pályáztatást 
követően, legkedvezőbb árral a Folya-
mat Kft. nyerte el. A bruttó 24,2 mil-
lió forintos beruházáshoz Sülysáp
15 millió forintos pályázati támoga-
tást nyert el a Belügyminisztérium-
tól, a fennmaradó 9,2 millió forintot 
pedig az idei költségvetéséből fi nan-
szírozza a város.

Mivel a beruházás költsége nem 
éri el a közbeszerzési eljárás érték-
határát, így úgynevezett meghívásos 
beszerzési eljárás keretében kell kivá-
lasztani a kivitelezőt. Az önkormány-
zat erre a munkára is több, főként 
helyi vállalkozást hívott meg. Sajnos, 
nem először fordul elő, hogy tíz meg-
hívott vállalkozás közül csupán 2-3 ad 

végül konkrét ajánlatot. A járdaépí-
tésre meghívott cégek: CSABÉP Épí-
tőipari Kft. (Sülysáp), Folyamat Kft. 
(Sülysáp – ajánlatot adott), Generál 
Architect Kft. (Sülysáp-Pánd), GIGOR 
TEAM Építőipari Kft. (Sülysáp – aján-
latot adott), Gildex Útépítő és Útfenn-
tartó Kft. (Nagykáta), Kocsis Gábor 
E.V. (Sülysáp), Lehoczki Kft. (Sülysáp), 
Lukács Zoltán E.V. (Sülysáp), Tápió-
menti Kft. (Tápiószecső), Útkorona 
Kft. (Zsámbék – ajánlatot adott).

A munkavégzés idejére, 2020. 
augusztus 1-től a helyi buszjárat 
Dózsa György u. 11. buszmegállójá-
nál a járat nem áll meg! Az építkezés 
előreláthatóan szeptember elejére 
készül el. 

Mindenkitől türelmet és megér-
tést kérünk! A munkavégzéshez kap-
csolódó műszaki problémával, kér-
déssel kérjük, forduljanak Fodor Júlia 
beruházási ügyintézőhöz a Sülysápi 
Polgármesteri Hivatal 29/635-449-es 
telefonszámán! Sülysáp Város Önkormányzata

ÚJABB FÉL KILOMÉTER
JÁRDA ÉPÜL A DÓZSÁN
Már javában zajlik, és várhatóan szeptember elején 
készül el a járda felújítása és szélesítése a Dózsa 
György utcában, ami összeköti a tavaly felújított 
szakaszt a korábbi években megújult Vasút utcai 
járdával.

ISTEN ÉLTESSE 
A SZÉPKORÚAKAT!
Július 31-én köszöntöttük a szépkorú Tóth 
Lászlót  90. születésnapja alkalmából. A kis 
ajándékot Dr. Tóth Krisztina jegyző asszonnyal 
és Horinka László polgármester úrral adtuk át 
szűk családi körben. Szeretettel köszöntjük őt!

Katus Norbert alpolgármester

KEDVES OLVASÓINK!
A Sülysápi HírForrás 2006 őszétől, immáron 14 
éve szolgálja a sülysápiakat, elsősorban az önkor-
mányzat munkájáról szóló beszámolókkal azért, 
hogy a helyiek minél jobban ismerjék a városveze-
tés tevékenységét, a helyi intézmények életét.

Az évek alatt több arculattal jelentünk meg, 
több szerkesztői csapat is dolgozott az újság szer-
kesztésében, nekik ezúton is köszönjük áldozatos 
munkájukat, segítő véleményeiket és persze a tá-
jékoztatásra szánt idejüket! Most úgy döntöttünk, 
hogy a térségünkben több településen is kiváló 
kiadói tevékenységet végző, monori székhelyű 
Régió Lapkiadó Kft.-re és Kovács-Solymosy Zsu-
zsanna újságíróra bízzuk a HírForrás szerkeszté-
sét és kiadását. Reményeink szerint a megújult lap 
még informatívabb, szerethetőbb és tartalmasabb 
lesz, mint korábban. Természetesen továbbra is 
várjuk a helyi híreket, a civil közösségek, magán-
személyek vagy az intézmények írásait, amiket az 
impresszumban található elérhetőségek valame-
lyikére, vagy a már jól ismert hirforras@sulysap.hu 
e-mail címre küldhetnek.

Célunk továbbra is a sülysápiak hiteles tájékoz-
tatása az önkormányzat munkájáról és a helyi kö-
zügyekről. 

Tiszteljenek meg továbbra is fi gyelmükkel!
 Katus Norbert alpolgármester

AZ ÚJ EGÉSZSÉGKÖZPONT 
TELEFONSZÁMAI
Dr. Molnár Tímea háziorvos is az új egészség-
központban rendel. A korábban megszokott 
rendelési idő nem változik, azonban a doktornő 
a +36-29/324-073-as telefonszámon érhető el 
az új rendelőben.
Az egészségközpont új telefonszámai:
Kovácsné Girán Eleonóra védőnő +36-29/324-070
Dr. Prohászka-Rád Imre +36-29/324-071
Dr. Balog Erzsébet +36-29/324-072
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út- és járdafelújítás, valamint a 2020-ban 
elkészült iparterület-fejlesztés – a pá-
lyázati támogatásokon felül – mindösz-
szesen mintegy 300 millió forint többlet 
önerőt követelt a várostól. Ekkora mér-
tékű többletköltséget az önkormányzat 
költségvetése nehezen tud csak elviselni, 
ezért reméltük, hogy a Kormány legalább 
részben hozzájárul a megnövekedett költ-
ségekhez. 

A Kormányzati támogatás érdekében 
felkerestem Czerván György ország- 
gyűlési képviselőt, aki minden segítséget 
megadott ahhoz, hogy kérelmünket a kor-
mány befogadja, és minél nagyobb arány-
ban támogassa. Ezúton is köszönetemet 
fejezem ki irányába és számítok a továb-
biakban is segítő támogatására!

A kormányzati támogatás a gazdasági 
területünk fejlesztését támogatja konkré-
tan: a 1436/2020. (VII. 23.) Korm. határo-
zat 1. sz. melléklete szerint Magyarország 
Kormánya, Sülysáp Város Önkormány-
zatának VEKOP-1.2.2-15-2016-00025 
számú projektjét (amely az „Ipari park 
létesítése Sülysápon” címet viseli) az ere-
deti 307 239 452 forintos támogatáson fe-
lül további 92 millió forinttal támogatja.  
A projekt összes támogatása így 
399 239 452 forint.       Horinka László, polgármester

M indenki számára tapasztalható az 
építőipari árak jelentős emelkedé-
se, ami mind a vállalkozók árainak, 

mind az anyagárak komoly növekedésében 
is meglátszik. A 2019-es és 2020-as években 
Sülysáp Város Önkormányzata által, pályázati 
forrásból megvalósított beruházások jelentős 

Az Új utcai partfal helyreállítására 51 mil-
lió forintos támogatás érkezik a Belügymi-
nisztérium legfrissebb vis maior döntése 
alapján. Az idén tavasszal észlelt probléma 
a talaj megcsúszására vezethető vissza, ami 
az utcában futó közműveket, az útburkola-
tot és lakóházakat is veszélyezteti. Horin-
ka László polgármester, valamint Czerván 
György országgyűlési képviselő együttes 

mértékben terhelték meg a város költségve-
tését azáltal, hogy az időben elhúzódó beru-
házások az építőipari áremelkedések miatt 
csak jelentős mértékű többlet önerő felhasz-
nálásával voltak megvalósíthatók. 

A 2019-ben felépült egészségház, a 
szintén tavaly elkészült Dózsa György úti 

közbenjárása is kellett ahhoz, hogy a szo-
kásos, kb. egyéves vis maior döntési időtar-
tam jelentősen lerövidüljön. A Belügymi-
nisztérium a szakértői vizsgálatokat és az 
előzetes költségterv elkészítését követően 
51 millió forintos támogatásban részesítet-
te az önkormányzatot a partfal helyreállí-
tására és megerősítésére. Ezt az összeget 
az önkormányzat további önerővel is ki 

fogja egészíteni az idei költ-
ségvetése terhére. A terve-
zett munkák során feltárják 
majd az utcában futó közmű-
veket, megerősítik és megtá-
masztják a partfalat, valamint 
útburkolat-felújítást is végez-
nek a problémás szakaszon. A 
közbeszerzési eljárás lefoly-
tatását követően, hamarosan 
megkezdődhet a kivitelezés.      

Katus Norbert alpolgármester

92 MILLIÓ FORINT KORMÁNYZATI  
TÁMOGATÁST KAP SÜLYSÁP

MEGKEZDŐDHET AZ ÚJ UTCAI  
PARTFAL HELYREÁLLÍTÁSA

Újabb jó hírről számolhatok be Önöknek! Magyarország 
Kormánya 92 millió forint önerő-támogatást biztosít 
Sülysápnak. 

BABAZÁSZLÓK  
A VÁROSHÁZÁN
2020. augusztus 27-től két baba-
zászló került ki a Sülysápi Polgár-
mesteri Hivatal homlokzatára. A két 
új zászló a gyermekek megszületése 
felett érzett örömünket megjelenítő 
„Babazászló” fiú és lány változata, 
azaz egy kék és egy rózsaszín. 
Ezzel mi is csatlakoztunk a Három 
Királyfi, Három Királylány Moz-
galom kezdeményezéséhez, mert 
számunkra a család és a gyermekek 
a legfontosabbak. Hisszük, hogy ez 
az alapja a gyarapodó magyar nem-
zetnek.           Horinka László polgármester
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A SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉS 
IDŐPONTJAI
Házhoz menő csomagolási (sze-
lektív) hulladékgyűjtési időpont: 
szeptember 7. hétfő.
Házhoz menő zöldhulladék gyűj-
tés: szeptember 15. kedd.

I LOVE SÜLYSÁP
A Facebook profi lképekhez keretet 
beállítva fejezhetjük ki szolidaritá-
sunkat egy-egy ügy mellett, vagy 
mondhatjuk el, ha tetszik, esetleg 
nem valami. Most azt kiálthatjuk 
világgá, hogy szeretjük Sülysápot. 
A város egyesítésének 50. évfordu-
lóját azzal is ünnepelhetjük, hogy 
a profi lképünket I love Sülysáp-ra 
állítjuk. Az együvé tartozás min-
dig felemelő érzés, amit most a 
világhálón is kipróbálhatunk, mert 
Szeretünk, Sülysáp!  SH Infó

Avart, kerti hulladékot égetni kizá-
rólag a március 15. és május 31., vala-
mint a szeptember 1. és november 15. 
közötti időszakokban, pénteki na-
pokon 8 órától 19 óráig szabad. Hét-
végén és ünnepnapokon, valamint 
az általános tűzgyújtási tilalom ide-
jén az égetés tilos. A tűzgyújtáskor 
csak ott lehet égetni, ahol az égetés 
és velejáró hőképződés személyi és 
vagyonbiztonságot nem veszélyez-
tet. 2021. január 1-től egységesen, az 
egész országban tilos lesz az avar és 
kerti hulladék égetése.       SH Infó

PÉNTEKENKÉNT 
LEHET ÉGETNI

2020. augusztus 20-án sokan ünnepel-
tünk együtt Szent István királyunk nap-
ján, a sülysápi Szent István templomnál. 
A program 11 órakor kezdődött az ünnepi 
szentmisével, melyet Horváth Bertalan 
új plébános mutatott be, majd ezt követte 
a búcsúi körmenet. A szentmise után ün-
nepi megemlékezést tartottunk a Trianon 
bástyánál, ahol beszédet mondott Horin-
ka László polgármester: „Szent István ün-
nepe, tisztelete és köszöntése hű tükre az 

Sülysápon is megindult a Szent István 
Általános Iskolában és a Móra Ferenc Ál-
talános Iskolában a tanítás szeptember 
elsején. A vírus-helyzetre való tekintettel 
több új intézkedésnek is eleget kell tenni-
ük, éppúgy ahogy az ország többi oktatási 
intézményében is.

Csak és kizárólag az elsős gyermekekkel 
jelenhetett meg  szülő a tanévnyitó ünnep-
ségen, a felsőbb évfolyamos diákoknak egye-
dül, kíséret nélkül kellett részt venniük rajta. 
A Móra Ferenc Általános Iskolába belépéskor 
kötelező a kézfertőtlenítés és a szájmaszk 
használata a felnőttek számára. Az első ta-
nítási naptól a gyermekeknek jó idő esetén 
az udvaron kell gyülekezniük, míg ha rossz 
idő van, akkor pedig a saját tantermükben. 
A diákoknak az intézmény napi többszöri 
meleg vizes, szappannal történő kézmosá-
si lehetőséget biztosít, viszont amennyiben 
kézfertőtlenítőt kívánnak igénybe venni, 
arról a szülőnek kell gondoskodniuk a saját 
csemetéiknek. Az iskolába kizárólag egész-
séges gyermek léphet, hogylétükről napon-
ta megkérdezik őket a tanítók és tanárok. 
Panaszok esetén testhőmérséklet mérést 
végeznek rajtuk, ha az iskolában lesznek lá-
zasak, illetve ha a vírus tünetei észlelhetők 
rajtuk azonnal elkülönítik a gyermeket és 
értesítik a szülőt, hogy vigye haza, addig ter-
mészetesen felügyelet alatt van a diák. Ilyen 
eset után a tanuló az iskolába orvosi igazo-
lással térhet csak vissza, emellett ha a gyer-
meknél vagy a családnál koronavírus-gyanú 
vagy igazolt fertőzött van, a szülő köteles 
értesíteni az iskolát. Igazolt hiányzásnak 

EGYÜTT ÜNNEPELTÜNK!

BECSÖNGETTEK

ország, a nemzet állapotának. Ezért fontos, 
hogy ma itt ennyien együtt vagyunk, és ki-
szabadulva a karanténból, túljutva a vírus 
okozta válságon, szabadon ünnepelünk! 
Örülök, hogy ennyien hitet teszünk Pi-
linszky János gondolata mellett: „Az ünnep 
célja nem a semmittevés, de nem is a még 
lázasabb tevékenység, hanem kapunyitás 
felfelé.” Hajtsunk hát térdet Szent István 
előtt, hogy felfelé kaput nyitva a lelkünket 
felemelhessük!”

Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Lászlóné Dósa Nikoletta, Intézményvezető, WAMKK

számít, ha a tanuló hatósági karanténban 
tartózkodik, illetve ha a vírusfertőzés szem-
pontjából veszélyeztetett csoportba tartozik 
tartós betegsége miatt, amiről orvosi igazo-
lással is rendelkezik, és azt be is mutatja a 
pedagógusoknak. Azonban, ha a tanuló tá-
volmaradását nem igazolják, akkor a mulasz-
tás igazolatlan lesz. Az otthon maradt diákok 
a pedagógussal egyeztetett kapcsolattartási 
és számonkérési forma mellett vesznek részt 
az oktatásban, ezen kívül a szülőknek is elő-
re, telefonon vagy elektronikus felületen 
egyeztetett időpontban van lehetőségük az 
ügyintézésre és a pedagógusokkal való ér-
tekezésre. 

További lényeges információk miatt ke-
ressék fel az iskolák honlapját!  JB
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MESSZIRŐL INDULVA

„...az élet 
olyan érte-
lemben azért 
nem állt 
meg, hogy 
ne tudtunk 
volna pá-
lyázni vagy a 
folyamatban 
lévő pro-
jektjeinket 
folytatni.”

E gy éve ilyenkor nagy tervekkel in-
dultak a választásoknak, majd el-
kezdődött a ciklus és hamarosan be-

köszöntött a világjárvány. Mennyire volt 
hatással a korábban kitűzött célokra?

– Leginkább a rendezvényekre vonat-
kozó terveinket húzta keresztül, hiszen az 
élet olyan értelemben azért nem állt meg, 
hogy ne tudtunk volna pályázni vagy a fo-
lyamatban lévő projektjeinket folytatni. A be-
ruházásaink közül van, ami már le is zárult. 
Közben nyíltak újabb lehetőségek, ennek 
eredményeképpen remélhetőleg hamaro-
san új beruházásaink indulnak el. Sajnos, a 
rendezvényeink nagy részét le kellett mon-
danunk, fájó pont volt a Városnap elmaradá-
sa. Sokáig hittük, hogy ez lesz az első, amit 
hosszú idő után megtarthatunk.

– Pedig nagy ünnep az idei.
– Sülysáp 50 éves évfordulóját ünnepel-

jük, hiszen Tápiósüly és Tápiósáp egyesítése 
másodízben 1970-ben történt meg. Erre az 
évre sok programmal készültünk, amelyek a 
vírus áldozati lettek.

– Hogyan vészelte át a város a korlátozások 
időszakát?

– Nagyon sok szolgáltatásunkat fel kellett 
függesztenünk. Bezárt a művelődési ház és a 
könyvtár, az óvodák és a bölcsőde, a polgár-
mesteri hivatalban korlátoztuk az ügyfélfo-
gadást. A városüzemeltetés volt az egyetlen, 
ami teljes gőzzel működött. Az idősek ellátá-
sára segítő csapatot szerveztünk, akik bevá-
sároltak és gyógyszereket váltottak  ki. Na-
gyon népszerű szolgáltatás volt. Viszonylag 
gyorsan, már márciusban megszerveztük, 
hogy minden sülysápit maszkhoz juttathas-
sunk, így azokat, akiknek a munkája elle-
hetetlenült, bevonhattuk a maszkvarrásba. 
Komoly munka és logisztika volt, de végül 
9 700 maszkot varrtunk. Minden helyi lakos 
kapott, és Városfalvára, az erdélyi testvérte-
lepülésünk lakóinak is küldtünk egyet-egyet. 
Fontos szempont volt, hogy a dadusoknak és 
a óvónőknek ne fogyjon el a szabadsága, és 
ezzel tudtunk munkát adni nekik. Így oldot-
tuk meg a tavaszi virágosítást is. Nem kellett 
külön céggel szerződnünk, az óvó nénik ül-
tették a virágokat.

– A lakosság is kivette a részét a védeke-
zésből?

– Igen, érkeztek adományok. Közel 
900  ezer forintot adtak össze a helyiek, és 
természetbeni felajánlásokat is kaptunk. 

Volt, aki liszttel, cukorral, 
volt, aki fertőtlenítősze-
rekkel segített.

– 14 éve polgármester, 
nagy idő. Hosszú úton 
kísérte végig Sülysápot.

– 2002-ben lettem 
képviselő és négy évvel 
később polgármester. 
Eleinte nem vonzott, de 
képviselőként láttam, 
hogy mennyi lehetőség 
van ebben a település-
ben, és ez motivált. Min-
dig azt nézzük, honnan 
indultunk. 2006-ban 
traktorral egy völgybe 
borítottuk le a szemetet, 
ha elromlott, lovasko-
csival vittük. A piac egy 
sártenger volt, ehhez ké-
pest ma kulturált körül-

mények között vásárolhatunk. A nagykátai 
járásban az első bölcsőde Sülysápon nyílt 
2011 elején. Erre igazán büszkék lehetünk! Az 
útjaink állapotáról most is lehet negatív ér-
telemben beszélni, de itt is messziről indul-
tunk. Nem volt a település csatornázva. Az 
erre való előkészületek még  1999-re nyúlnak 
vissza, amiből tényleges építkezés 2013-ra 
lett. A csatornázás feltétele volt annak, hogy 
az utakkal foglalkozhassunk. A város ivóvíz 
hálózatával a mai napig gondunk van. 14 év 
telt el, miközben városi címet is szereztünk. 

Horinka László polgármesterrel beszélgettünk közel egy 
évvel a választások után summázva az elmúlt időszakot, ami 
minden tekintetben rendhagyó volt.

Sokan mondják, hogy nem város ez, hanem 
falu. De ahhoz, hogy ténylegesen várossá 
váljon egy település a cím odaítélése után, 
még nagyon sokat kell fejlődnie. Meggyőző-
désem, hogy a városi cím birtokában sokkal 
lendületesebben és intenzívebben fejleszt-
hető egy település, mint nagyközségként. 
Ezt támasztja alá az elmúlt hét év is.

– A várossá válás és a fejlődés a betelepü-
lőket is vonzza?

– Évről évre 1-1,5%-kal nő a lakosság, 
nagyjából 100-120 fővel. Most olyan 8600-
an vagyunk. A településünkre érkezők nagy 
része Budapestről jön, míg a másik nagy ré-
sze az ország távolabbi településeiről vagy 
a határon túlról. A budapesti munkaerőpiac 
közelsége vonzó, és az, hogy itt az ingatla-
nárak megfi zethetők. Mi már az agglomerá-
ción túlra tartozunk, miközben nagyon jó a 
közlekedés. Amikor a vonat nem késik, 35 
perc alatt a Keletibe lehet érni. Középisko-
lásként nem volt ilyen jó a közlekedés, még-
is gyorsabban értem be, mint Csepelről az 
osztálytársaim.

– Milyen pályáról érkezett a polgármeste-
ri székbe?

– Első sorban híradásipari technikus és 
műszerész volnék, később elvégeztem a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a ka-
tolikus hittanári szakot, majd a Budapesti 
Közgazdasági Egyetemen, ma Corvinuson 
közgazdász képesítést szereztem, és már 
polgármesterként, szintén a Corvinuson, 
vidékfejlesztési szakértői szakon diplomáz-
tam. Korábban értékesítéssel foglalkoztam 
jellemzően a távközlésben. 34 évesen lettem 
polgármester, időm sem volt, hogy túl sok 
munkahelyem legyen.

– A képesítései megfontoltnak tűnnek. 
A vezetői kvalitásokat erősítik.

– Pedig eleinte hallani sem akartam róla, 
hogy polgármester legyek, viszont a vidék-
fejlesztési szakot már tudatosan, ezt a posz-
tot betöltve kezdtem el, éppen azért, hogy 
az itteni munkámat segítendő ismereteket 
szerezzek. A közgazdász végzettség tényleg 
jó alap arra, hogy valaki jól átlássa a gazdál-
kodást és ezt a munkát jól tudja csinálni. A 
hittanári pedig arra volt nagyon jó, hogy azt 
a katolikus vallásosságot és neveltetést, amit 
kaptam, rendszerezve és jobban átlátva tud-
jam megélni.

–  Szabadidejét mivel tölti?
– Első sorban a családommal. Négy gye-

rekem van, ami a szabadidőm mennyiségét 
eleve meghatározza. A maradék kicsi időmet 
régebben focizással töltöttem, de a verseny-
szerű sportolást sérülések miatt gyorsan 
abba kellett hagynom. Sokáig amatőr szinten 
még fociztam, de az újabb sérülések lehető-
sége ott volt a pakliban. Végül a foci is hát-
térbe szorult és a futás lett az én sportom.

KSZS.
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VII. A DONI KATASZTRÓFA 
EGY SZEMTANÚ SZEMÉVEL

„Lassan 
haladunk 
előre, hiába, 
súlyos a sok 
akna és az 
orosz repülők 
állandóan 
bombáznak 
és gép-
puskázzák 
körülöttünk”

Sorozatunk előző részeiben bepil-
lanthattunk Sülysáp életének 2. vi-
lágháborút megelőző időszakába. 

A (még élő) visszaemlékezők felidézték a 
front megérkezését falunkba, a bombá-
zásokat, azt, hogy milyen volt az élet a 
pincék mélyén, mitől kellett rettegniük a 
lányoknak, asszonyoknak, hogy „málenkij 
robotra” hurcolták a férfi akat, hogy sokan 
megszöktek a hadseregből és hogy milyen 
nyomorúságos sors várt a hadifogság-
ba kerülőkre. Most egy sülysápi katona 
naplójának segítségével betekinthetünk a 
poklok poklába, az orosz front kellős kö-
zepébe. A naplót Benkő Pál szakaszvezető 
utász írta 1942. június 26-tól 1943. ápri-
lis 4-ig. Előző lapszámunkban az első és 
második életveszélyes vállalkozást olvas-
hattuk, most az augusztus 18-tól kezdődő 
írásával folytatjuk a napló közreadását.

Első feladat
„Szerda. 1942. augusztus 18.

Délután 2.50-kor indultunk leváltani 
a már ott levő utászokat. Útközben, Kul-
minónál egy útszakaszt javítottunk meg, 
ahol légi támadás ér bennünket, két bom-
bát dob le és erősen géppuskáz. De hála Is-
tennek eredménytelenül. Estefelé tovább-
indulunk és az első vonaltól a legközeleb-
bi faluban bevárjuk a sötétséget. Itt meg-
vacsorázunk és kocsikon megyünk előre 
ameddig lehet.

Most már a kocsik hátul maradnak és 
csendben gyalog indulunk megkeresni a 
dekungokba (Deckung – német – fede-
zék. A szerk.) ásott utászokat. Végre ők is 

megvannak, 
megtörté-
nik a levál-
tás, csendben 
egy pár szó 
a mihez tar-
tás végett és 
ők most már 
örömmel tűn-
nek el hátul a 
sötétben.

Az éjsza-
kánk elég 
nyugodtan te-
lik. Az állandó 
légitámadás, 
egy pár tü-
zérségi be-
csapódás és a 

néha felugató géppuskák és puskák zajától 
különösebb dolgok nem történtek.

Lassan virrad és annál kutyább a nap-
pal. Az állandó légitámadásokon, mely 
most már nem csak bombáz, hanem erő-

sen géppuskázza is a 
dekungokat. Állandó-
an körül veret az orosz 
aknavető és tévedésből 
a német tüzérség. A de-
kungokból egész nap 
nem lehet kibújni. Jön az 
alkonyat. Parancsot ka-
pok, hogy az éj folyamán 
a Dón és a Potudán tor-
kolatánál, ahol az orosz 
harckocsik átjárnak, le 
kell zárnom az utat ak-
nazárral.

Bevárjuk az es-
tét, megjön a konyha, 
megtörténik a vacsora 
kiosztás. Másnapra a 
csekély konzervadag és 
még egy kevés vizet is 
hozott. Befaljuk csekély 
vacsoránkat és várunk 
még egy jó darabig. 

Most kiválogatom magam mellé a legügye-
sebb embereket. Magunkhoz veszünk egy 
jó csomó aknát és egy küldönccel, akinek 
a parancsnokságra kell vezetni, hogy ott 
pontos eligazítást adjanak az aknazár lé-
tesítéséről, elindulunk kb. 11 óra lehetett.

Lassan haladunk előre, hiába, súlyos a 
sok akna és az orosz repülők állandóan 
bombáznak és géppuskázzák körülöttünk 

Benkő Pál a 2. világháború embertelenségében

a terepet és nem spórolnak a lámpásokkal 
sem. Ilyenkor, mikor kidobja a lámpást, ami 
10-15 percig ég felettünk és nappali fényt 
borít a tájra, mozdulatlanul lapulunk a 
földhöz. Végre a parancsnokságra érünk. 
Itt nem sokat tudnak és tovább küldenek 
egy másik helyre.

Elindulunk az irányba, amit mutattak. 
Sokat csavargunk össze, vissza magunkkal 
cipelve a súlyos aknákat. Hátborzongató a 
menetelés, lépten, nyomon hullákba bot-
ladozva. A hullabűz szinte kibírhatatlan, 
de mi már megszoktuk. Ha a lámpást ki-
dobja a repülő, hirtelen vágódunk a földre 
és csak a fény mellett vesszük észre, hogy 
még mi domb mellé akartunk feküdni, he-
lyette több napos hullák fekszenek mellet-
tünk.

Eredménytelen keresgélésünk után 
holtra fáradva visszatérünk a dekungok-
hoz. Kettő óra elmúlott és itt már ilyenkor 
virrad, világoson pedig egy lépést sem le-
het tenni.

A nappalunk ugyan úgy zajlott, mint 
az előbbi. Megvárjuk megint az estét és a 
konyhát. És most korábban indulunk, de 
biztosabban, mert napközben jól tájéko-
zódtam a térképről.

Az előre haladásunk ugyanaz ami teg-
nap éjjel. De most már eredménnyel. Meg-
találjuk a kijelölt helyet a mi és az orosz 
állások között. Jelentem az egyik legelöl 
beásott tábori őrsnek, hogy átmegyünk 
az oroszokhoz aknát telepíteni, nehogy 
lőjenek bennünket. És megyünk erősen 
fi gyelve a feladatot végre hajtani. Vég-
re megérkeztünk. Egy pár suttogó szó. A 
szíve valószínű mindegyiknek a torkában 
kalapál. Hiába, veszélyes szakma utásznak 
lenni. És mindegyik haza akar még men-
ni. Kiadom a munkát, én magam fogok a 
gyújtószerkezetek beállításához. Bátran, 
iparkodva folyik a munka, de nem soká, 
mert alig kezdjük meg, a túlsó partról 
észre vettek az oroszok és géppuskával 
szórakoztattak bennünket. Azért nem 
hagyjuk abba, lassan-lassan kúszva folyik 
a munka. Végre elkészülünk. Élesítek végig 
és hátra vonulunk nyugodt lelkiismerettel 
a feladatot végre hajtottuk. Nem hiányzik 
közülünk senki hála Istennek. Sebesültünk 
sem lett, csak mindnyájunkról csorog a ve-
rejték.

Élénken vissza megyünk a dekungok-
ba. Megint kettőre jár az idő, de most már 
nyugodtan bújunk a föld alá.

A nappalunk már a megszokottakban 
telik el. Elmúlott három éjjel és három 
nappal köztük István király. (augusztus 20. 
– a szerk.) A tüzijátékot nem lehet sajnálni, 
mert ilyet Pesten úgysem lehet látni. Jön 
újból az este, a konyha helyett futár jön, 
hogy bevonulni a századhoz, másik feladat 
van.”

Résztvevők: Benkő Pál szkv., Rakács 
László h., Fodor József tiz., Sződi András 
szkv. Zemen Pálné

Benkő Pál imakönyve
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Franciaágyak 
már 65 000 Ft-tól

Az árak tájékoztató jellegűek. 
A képek illusztrációk.

Franciaágyak 
65 000

Franciaágyak Franciaágyak 
már 65 000

Sülysáp, Határ út 55.     •    www.gloria.hu    •    Tel.: 06-30/292-2283

Kifutó 
mintatermi 

bútorok  
kedvező áron! 

Érdeklődjön telefonon 
vagy személyesen!

Blokk-konyhák
már 85 000 Ft-tól

Kanapék
már 99 000 Ft-tól

KanapékKanapék

Megújult termékkínálattal várjuk vásárlóinkat üzletünkbe.

Bankkártyát is elfogadunk.

Nyitvatartás:
H, K, Sze: 9–12, Cs, P: 12–17

Szo: 9–12

AJÁNLÓ

Hirdetés

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Rajt : Sülysáp 
 Vörösmarty Mihály utca 1. 

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

25 km-es táv 
Nevezési díj: 900 Ft 

Szintidő: 7 óra 

15 km-es táv 
Nevezési díj: 600 Ft 

Szintidő: 4 óra 
 

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

 
További információ: Seprős Viktor - főrendező 

seprosviktor@gmail.com 
+36/70 312 9236 

www.sulysapturak.hu 
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KÖZÖSSÉG

AZ ÓVÓ NÉNI „KIVIGASZTALTA” 
BELŐLE A SZOMORÚSÁGOT

Átszövi a 
mindennap-
jaimat az 
óvoda. Hi-
vatásomnak 
élek, amit 
gyakran a 
családom is 
megtapasz-
tal. 

Milyen hatásra döntötte el, 
hogy óvodapedagógus lesz?

– Általános iskolámat Buda-
pesten, Zuglóban végeztem, az érettsé-
git pedig 1986-ban, Bem József Óvónői 
Szakközépiskolában írtam. Ezt az in-
tézményt az általános iskolai osztály-
főnököm hatására választottam. Hálás 
szívvel gondolok rá, hogy valami olyat 
látott meg bennem, amit én 14 évesen 
még nem éreztem. Első gyakorlati órán 
„Misi bá”, az óvodai gyakorlat tanárunk 
feltette a kérdést: miért akarunk óvó 
nénik lenni? Kórusban feleltük: mert 
szeretjük a gyerekeket! 34 év után bő-
vebben fogalmaznám meg a választ: a 
gyerekek az én kis inspirálóim, megis-
merni, megérteni, fejleszteni és nevel-
ni szeretem őket, hiszen a testi-lelki 
gondozásuk tesz boldoggá. A főiskolám 
Hajdúböszörményen volt, a szakvizsgá-
imat az ELTE-n szereztem.

– Pályakezdőként mennyire voltak 
másmilyenek a körülmények, mint 
most?

– Pályám kezdete is Zuglóhoz köt, a 
XIV. kerület a nyolcvanas évek közepén 
az óvodapedagógia újító szellemiségű 
műhelye volt. Egyszerűség, prakti-
kusság jellemezte az akkori körülmé-
nyeket. Az ideológia áthatotta még az 
óvoda falait is. Például az ovisokkal 
kötelező volt megünnepelni november 
hetedikét, a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom ünnepét. Az ovis hittano-
sokkal foglalkozni csak a plébániákon 
lehetett, tűrve, de titokban. Az óvodák 
tornaszobákat kezdtek kialakítani az 
épületeiken belül, hogy fi zetős plusz 
foglalkozásokat indíthassanak a gye-
rekeknek. A mai óvodai körülmények 
korszerűbbek, színesebbek a belső te-
rek, vidámabbak a mai csoportszobák. 
A külön foglalkozások gyakran elveszik 
a játékra fordított időt a gyermektől, 
mert divat az ovis angol, a jóga és so-
rolhatnám a szülői igényeket.

– Az évek elteltével mennyire észlelt 
változást a gyerekek viselkedésében?

– A mai gyerekek nagyon okosak! 
Sajnos azt tapasztalom, hogy az érzel-
mi intelligenciájuk nem fejlődött olyan 
mértékben, mint az értelmi intelligen-
ciájuk. Kollégáimmal látva a problémát, 
olyan módszertani segítség után ku-
tatunk, melynek segítségével képesek 
leszünk ezen a területen is fejleszteni 
óvodásainkat. Örömmel pályáztunk és 
csatlakoztunk Bagdi Bella Boldog Óvo-
da programjához. Neves szakemberek 
fémjelzik a programot, melynek célja a 
pozitív pszichológia eszközeivel az ér-
zelmi, társas kapcsolatok fejlesztése. 
Boldogságórákat három tagóvodánk-
ban, öt óvodai csoportunkban végez-
zük. Központi óvodánk tavaly elnyerte 
az Örökös Boldog Óvoda címet.

– Van olyan emléke, amire szívesen 
gondol?

– Nem tudok egyet kiemelni, olyan 
sok szép pillanata volt eddigi pályám-
nak. Például, amikor egy pityogó gyer-
mek szemében megcsillan a huncutság, 
mert az óvó néni „kivigasztalta” belő-
le a szomorúságot. Vagy amikor átölel 
egy kislány és azt mondja „szeretlek”. 
De kedvencem az is, mikor a babakony-
hában elkészül a kávém és örömmel 
szürcsölöm a semmit, miközben boldog 
szempárok lesik, elég édes-e. Ezekért a 
pillanatokért jó óvodapedagógusnak 
lenni!

– Hogy tudja összeegyeztetni a magá-
néletét a munkájával?

– Nehezen. Átszövi a mindennapjai-
mat az óvoda. Hivatásomnak élek, amit 
gyakran a családom is megtapasztal. 
Kötelező óraszáma az óvodapedagógu-
soknak heti harminckét, munkaidejük 
negyven óra. A kettő közötti nyolc óra 
különbség a csoport-, a mulasztási- és 
fejlődési naplók írására, a csoportbé-
li tevékenységekre való felkészülés-
re, eszközök készítésére van előírva. 
Gyakran előfordul, hogy túllépem a heti 
munkaidőmet.

– Hogyan élte meg a járványhelyzetet?
– Tavasszal az óvodánk bezárt két 

hétre. Egy új időszak kezdődött, tele 
kérdőjelekkel, aggodalommal. Két hét 
után kevés gyerekkel, de ügyeletet biz-
tosítottunk. Fenntartónk engedélyével 
online tartottuk a kapcsolatot a szülők-
kel és gyermekekkel. Szakmai vezetőhe-
lyettesként fontos volt számomra, hogy 

Szabóné Selmeci Mariann-
nal, a Csicsergő Óvoda új 
vezetőjével beszélgettünk 
hivatásról, gyerekekről, 
összefogásról.

szakmai megújulásra serkent-
sem a kollégáimat. Digitális 
kompetenciáik nagymérték-
ben fejlődtek. Az online ovi mű-
ködése közben megtanulták a 
PADLET-készítést, ami online 
faliújságot jelent. Kipróbálhat-
ták magukat olyan dolgokban, 
amiről nem is gondolták, hogy 
képesek rá. Videót készítettek 
versekhez, mesékhez, vágtak, 
szinkronizáltak, bábelőadást 
vettek videóra, online játéko-
kat szerkesztettek. Igyekez-
tünk segítséget nyújtani a 
sülysápiak számára is, például 
ételhordásban és virágosítás-
ban. Kollégánk, Munkhártné 
Szántai Márta kezdeményezé-
sére mosható maszkokat kezd-
tünk varrni, melyeket Horinka 

László polgármester úr tovább gondol-
va, bevonva a művelődési ház dolgozóit a 
csomagolásba ingyen bocsátott a helyi-
ek részére. Sülysáp teljes lakosságának 
(8 143 fő) postaládájába így kerülhettek 
„Maszkgyárunk” termékei. Az anyag-
költséget, amely körülbelül hatszázezer 
forint volt, teljes mértékben városunk 
költségvetése fi nanszírozta. Az összefo-
gásban való részvétel pszichésen is segí-
tette óvodánk dolgozóit.  S. Budai Petra
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KULTÚRA

Apályázatra olyan színvonalas, 
egyedi fotókat várunk, amelyek a 
lehető legképletesebben mutatják 

be a pályázat tárgyaként megjelölt téma-
köröket Sülysáp vonatkozásában. Az elbí-
rálásnál előnyt jelent, ha a fotók az adott 
téma bemutatásán túl plusz gondolati, 
vagy esztétikai tartalmat is hordoznak. 

SÜLYSÁP 50 FOTÓPÁLYÁZAT

Kategóriák: Környezetünk – természet 
és táj, Épített és tárgyi örökségünk, Vá-
rosi közösség, életképek. 

Pályázni személyenként és kategórián-
ként legfeljebb 2 db egyedi fotóval lehet. 
A fotókat jpg formátumban, maximum 10 
MB nagyságban kell beadni. A fotók lega-
lább 300 dpi felbontásúak legyenek. A be-

küldött képek mellett kérjük a következő 
adatokat feltüntetni: kép készítője, a fotó 
címe, a fotó készítésének ideje és helye. 

A pályázaton való részvétel regisztrá-
ciót nem igényel. A fényképek beküldésé-
nek módja: e-mailben a foto@sulysap.hu 
címre. A beérkezett anyagokról automati-
kus visszaigazolást küldünk, ami egyben a 
pályázat befogadását is jelenti. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2020. október 
31. 24 óra.

Eredményhirdetés és díjátadás
Az eredményhirdetésről és díjátadás-

ról a pályázók 2020. november 20-ig 
írásban kapnak részletes tájékoztatást. 
A díjátadást helyi rendezvény keretében 
tervezzük megtartani, ahol a legjobb 50 
fényképet kiállításon mutatjuk be. A kivá-
lasztott legjobb 50 fotót egy kiadványban 
is közreadjuk. Minden kategóriában az 
első három helyezett díjazásban részesül: 
1. hely 25 000 Ft értékű ajándékutalvány, 
2. hely: 15 000 Ft értékű ajándékutalvány, 
3. hely: 5 000 Ft értékű ajándékutalvány.

További részleteket a www.sulysap.hu 
oldalon vagy a foto@sulysap.hu e-mail-cí-
men kaphatnak. A pályázat kiírója: Ösz-
szefogás Sülysápért Egyesület és Sülysáp 
Város Önkormányzata SH Infó

Idén 50 éve, hogy 1970-ben végleg összevonták a korábban 
különálló településeket: Tápiósülyt és Tápiósápot Sülysáp 
néven. A kerek évforduló alkalmából fotópályázatot hirdetünk!

Olyan ismerős – Pokorny Lia zenés szín-
házi estje a Wass Albert Művelődési köz-
pontban (2241 Sülysáp, Szent István tér 7.).

2020. október 20. 19.00
Részletek hamarosan.

Mindenkit szeretettel várunk!

POKORNY LIA ELŐADÁSA

Akellemes nyáresti időjárás is kedve-
zett a szabadtéri programnak, melyre 
nagyon sokan, mintegy háromszázan 

érkeztek, plédekkel, takarókkal és a fűbe le-
heveredve élvezhették az előadást.

KERTMOZI SÜLYSÁPON
2020. augusztus 7-én este filmvetítésre vártuk a 
sülysápiakat a Malom utcai focipályára, ahol szerettük 
volna kicsit visszahozni a régi kertmozis hangulatot.

Két film került vetítésre, melyeket kö-
zönségszavazással választottunk. 21 órá-
tól a Bradley Cooper és Lady Gaga páros-
sal láthattuk a Csillag születik című zenés, 
romantikus filmet, majd ezt követően Will 
Smith és Martin Lawrence szórakoztatott 
minket a Bad Boys: Mindörökké rosszfiúk 
című akciófilmben.

A mozis hangulathoz hozzájárult a 
popcorn, nachos és a hűtött italok is, 
melyek a Trabi Bárban elérhetőek voltak. 
Reméljük mindenki jól szórakozott és 
máskor is találkozunk!

Lászlóné Dósa Nikoletta, Intézményvezető, WAMKK



Nyitva:
H–P: 16:00–20:00
Szo: 8:00–12:00

Akkumulátor 
szaküzlet

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

2241 Sülysáp Szőlősnyaraló  Bercsényi u. 2.
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KÖZÖSSÉG

A MOSOLYON ÉS A SZAVAKON TÚL

„Ha tetszik, ha 
nem, nyomot 
hagyunk egymás-
ban. Ezért kellene 
átgondolni, hogy 
mit mondunk a 
lassan dolgozó 
pénztárosnak 
vagy postai dol-
gozónak...”

„Ez a művész a megboldogultak arcára – 
nem tudom milyen eljárással – a földöntúli 
boldogság kifejezését varázsolta… Három-
féle kifejezési formát is tudott alkalmazni: 
1. »Béke«, 2. »Fennkölt nyugalom« és 3. »Az 
üdvösség érzete Istennel való társalgás köz-
ben.«”

A művész élete sajnos csúnya véget ért. 
Egy nap ugyanis meghalt egy gonosz, hír-
hedt uzsorás bankár, kinek arcára – az örö-
kösök kérésének megfelelően – a harmadik 
arckifejezést varázsolta. Amikor ezt meglát-
ta a kifosztott, kizsákmányolt tömeg, dühé-
ben rárohant a művészre és megkövezte.

A mosoly tehát nem mindig hordoz olyan 
üzenetet, mint amit szeretnénk, sőt bizo-
nyos esetekben egészen félrevezető, meg-
tévesztő is lehet.

Popper Péter pszichológus mesélte, hogy 
egyszer összefutott Montágh Imre logopé-
dussal, akit évek óta nem látott. „Nagyon 
jó barátok voltunk, de valahogy szétsodort 
minket az élet.

– Péter, mi olyan jóban voltunk, mi tör-
tént velünk? Nem járunk már össze, nem ér-
deklődünk egymás iránt. Miért? – kérdezte 
Imre. – Erre véletlenül tudok felelni – mond-
tam. – Te húsz évvel ezelőtt elhatároztad, 
hogy boldog leszel, és azóta az üdvözült 
mosoly le nem hervad az arcodról. Ez engem 
annyira idegesít, hogy sajnos nem szeretek 
veled találkozni. Jó múltkorában például a 
Mátrában volt dolgom, beugrottam az Avar 
Szállóba egy kávéra, te pedig ott ültél az asz-
talnál, cigarettáztál, nyilván vártad a felesé-
gedet meg a gyerekedet, és belemosolyogtál 
a világba. Azzal az üdvözült, idegesítő moso-
lyoddal. Ne haragudj, de én ezt nem tudom 

megemészteni! – Te ostoba, én egy nagyon 
szomorú ember vagyok – válaszolta. – De mi 
köze ehhez a világnak? Hát mosolygok. Éj-
szaka kétségbeesem, és a párnámba sírok. 
Tudod, van egy munkatársam, az állandóan 
dühös, állandóan meg van sértve, állandóan 
szidja a világot, lázadozik az őt érő hatások 
ellen. Azzal gyanúsítom, hogy éjszaka titok-
ban a párnájába röhög – mondta.”

Személyesen nem ismertem Bogdán 
Lászlót, Cserdi cigány származású, közel-
múltban elhunyt polgármesterét. Ezzel 
együtt is megdöbbentett öngyilkosságának 
híre. A mosolygós szemű férfi  a videókon 
elszánt, tetterős és tenni akaró ember be-
nyomását keltette. Ki gondolta volna, hogy 
belül repedezik? Még a barátai is arról írtak, 
nyilatkoztak, hogy semmit nem vettek észre 
a felszín alatt zajló folyamatokból. Talán ő is 
azok közé tartozott, akik éjszakánként a pár-
nájukba sírtak. Hányan lehetnek még így?

2016-ban öngyilkos lett egy tizennégy 
éves lány. Ötoldalas búcsúlevelet hagyott 
hátra, melynek első négy oldalán azokat a 
szavakat sorolta fel, melyekkel rendszeresen 
gúnyolták az iskolában, s melyek végül a tra-
gédiához vezettek. Amikor olvastam, eszem-
be jutott egy saját élményem. Középiskolás 
voltam, amikor irodalomtanárunknak me-
rész ötlete támadt. Ady versekből egy irodal-
mi összeállítást készített, melyet mi, a hír-
adástechnikai szakközépiskola harmadéves 
műszerész tanulói (kivétel nélkül valahányan 
fi úk) először a saját intézményünkben, majd 
a veszprémi Dimitrov Művelődési Központ-
ban adtunk elő. Nagy sikerünk volt, de ennek 
valahogy nem tudtam örülni. Ugyanis még a 
műsor összeállításánál Egyed tanár úr felve-

tette, hogy jó lenne 
egy megzenésített 
Ady verset is be-
tenni a program-
ba. De van-e valaki, 
aki tud énekelni? 
– kérdezte. Egyik 
osztálytársam be-
kiáltotta a neve-
met. Ellenkeztem, 
nem akartam, de 
tanárom erősebb 
volt. Így énekeltem 
el a Párizsban járt 
az Ősz című verset, 
melynek egyik sora 
– nem is sejtettem 
volna – hosszú idő-

Nyikolaj Szemjonovics Ljeszkov Ördögűzés című könyvében 
utal egy amerikai íróra, név szerint Bret Harte-ra, aki említést 
tesz egy olyan „művészről”, aki a „halottakban dolgozott”. 
A különös foglalkozás nagy hírnevet hozott az illetőnek. 

re megkeserítette mindennapjaimat. Az omi-
nózus rész így szól: „Elért az Ősz és súgott 
valamit, / Szent Mihály útja beleremegett, / 
Züm, züm: röpködtek végig az uton / Tréfás 
falevelek.” Ettől kezdve én lettem züm-züm. 
Egy egész fi ú osztály szünetekben, órákon, 
úton a busz felé örökké zümmögött. Kértem, 

hogy ne tegyék, 
hogy hagyjanak, 
hogy ez már nem 
vicces, de ahogy 
ilyenkor lenni szo-
kott, érezték, hogy 
fáj, hogy ők vannak 
fölényben, így nem 
hagyták magukat 
meggyőzni. Köz-
ben a tanáromnak 
annyira tetszett 
a dal, hogy osz-
tályteremről osz-
tályteremre vitt, 
nem is sejtve, hogy 
közben mi zaj-
lik bennem, hogy 
már nem szere-

tem Adyt, de az irodalmat és az iskolát sem. 
Osztálytársaim soha nem bántottak, egy 
ujjal sem nyúltak hozzám annak ellenére 
sem, hogy rendszeresek voltak a kakasko-
dások, verekedések. Ebből kimaradtam, de 
a verekedésből szerezhető sebek hamarabb 
begyógyultak volna mint amit a szavak okoz-
tak.

Ha tetszik, ha nem, nyomot hagyunk 
egymásban. Ezért kellene átgondolni, hogy 
mit mondunk a lassan dolgozó pénztáros-
nak vagy postai dolgozónak, aki aznap már 
a huszadik megjegyzést kapja, nem is be-
szélve a Facebookról, ahol ismeretlenül is 
belegázolhatunk egymás lelkivilágába. Ne 
tegyük! Ne okozzunk felesleges fájdalmakat, 
elhordozhatatlan terheket, de Isten óvjon at-
tól is, hogy egy elkeseredett embertársunk 
lelki billegésében miénk legyen a negyedik 
oldal utolsó szava, az a szó, mely után vala-
ki kötélért nyúl. Értékeljük egymást, és ez 
hadd jelenjen meg a szavaink, cselekedete-
ink szintjén is!    Cartoletti Norbert, pünkösdi lelkipásztor

Hirdetés



ÁllÁslehetőség sülysÁpon!

Építőipari 
betanított munkásokat, 

valamint 
gÉpkezelőt keresünk!

Bővebb 
információ:

06-30/747-0377

elvárások
Minimum 8 általános 

iskolai végzettség.
Szakirányú végzettség 

előny.

Óradíj
Betanított szakmunkás

nettó 1400 Ft
Gépkezelő:

nettó 2000 Ft

Az ESTIKÉK IDŐSEK OTTHONA 
munkatársakat keres  

az alábbi munkakörökben:

ÁPOLÓ, GONDOZÓ
Érdeklődni lehet: 

Tóth Mihály: 70-538-4454 vagy  
tothmihaly@estikek.hu

A Sülysápi Csicsergő Óvoda 
(2241 Sülysáp, Vasút u. 88.)

„Óvodai dajka és Pedagógiai- és családsegítő munkatárs”
témakörökben felkészítéseket szervez  
az új rendszerű komplex vizsgákra.

Óvodai dajka
/A szakképesítés OKJ száma: 32 140 01/
A részvétel feltétele: 8 ált. isk. végzettség.

A vizsgára felkészítés 3 hónapos, a költsége 75 000 Ft,  
melyet 25 000 Ft-os részletekben lehet fizetni.

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
/A szakképesítés OKJ száma: 32 140 01/

A részvétel feltétele: érettségi.
A vizsgára felkészítés 4 hónapos, költsége 140 000 Ft,  

melyet 35 000 Ft-os részletekben lehet fizetni.

Az árak a vizsgadíjat is tartalmazzák.

Jelentkezés és további felvilágosítás:
Tel.: 06-30/701-4936, 06-29/435-011,  

06-30/384-8659 (munkaidőben)

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
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HIRDETÉSEK
Hirdetés

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

termelői mézdiszkont
A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

Nyitva:  Cs, P: 8–12, Szo: 8–13

natura 2000 területen termelt 
gyógynövényágyon érlelt 

termelői mézek

Facebook: Mézdiszkont 

Minden 
gyógynövé-

nyes méz:

990  
Ft/ ½ kg

OtthOni 
munka!

KozmetiKai 
dobozoK 

összeállítása,  
egyebek elérhetőségei 

érd.:  06-90/603-905 
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/

min. 06-20/496-3980 )
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HELYTÖRTÉNET

VILÁGHÁBORÚS KATONÁK HOLTTESTEIT 
TALÁLTÁK MEG SÜLYSÁPON

A szántóként 
hasznosí-
tott terület 
átvizsgálása 
során három, 
egyértel-
műen az 
ejtőernyős 
alakulathoz 
tartozó kato-
na holttestét 
találták meg.

Afelfedezés nem előzmény nélküli: ti-
zenkét éve, egy helyi visszaemlékező 
elmondása és helyszínmegjelölése 

alapján sikerült a kutatást elvégezni és a 
maradványokat feltárni. A szovjet hadsereg 
a második világháború során csak áthaladt 
az akkor még két különálló faluban: Tápi-
ósülyön és Tápiósápon, nem érték jelentős 
károk a településeket. Tápiósáp határában 
1944. november közepén több napig állt a 
front, igen kemény harcokat vívtak a szovjet 
és a visszavonuló német–magyar egységek.

Az azóta már elhunyt Korponai József 
2008-ban kereste meg az akkori képvise-
lő-testület néhány tagját (Katus Norber-
tet és Szücsi Csabát), ugyanis elmondása 
alapján, a szántóföldön magyar ejtőernyős 
katonákat temettek el az 1944. novemberi 
harcok után a helybéli lakosok, köztük ő 
maga is fi atalon. A harcok végeztével a ki-
alakított géppuskafészkekbe hordták össze 

a szerteszét heverő különféle tárgyakat, va-
lamint oda földelték el a holttesteket is.

Tizenkét éve személyesen látogattunk 
ki a Józsi bácsi által megjelölt domboldalra, 
ahol – a mostani feltárások alapján – igen 
pontosan jelölte meg a holttestek helyét: a 
6-8 hektáros területen csupán né-
hány tíz métert „tévedett” akkor. 

A kutatási folyamat elindítása 
nehézségekbe ütközött, majd né-
hány évvel ezelőtt, egy véletlen-
szerű jelzés kapcsán indult újra a 
kutatás. Zemen Pálné egy konfe-
rencián mesélte el az ott előadó 
kormánypárti politikusnak a helyi 
történetet, aki pedig a Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum illetékesei 
felé továbbította az információt, 
akik ezt követően vették fel a kap-
csolatot a sülysápi önkormányzat-
tal.

A jelenleg szántóként hasznosí-
tott terület átvizsgálása során há-
rom, egyértelműen az ejtőernyős 
alakulathoz tartozó katona holt-
testét találták meg. Lehetséges, 
hogy további holttestek is nyug-
szanak a földben, ám az elmúlt fél 
évszázadban jelentősen átalakult 
a terület: nagy részét ma már erdő borítja, 
ami igen megnehezíti a további kutatást.

(1944 novemberének közepén az 1/I. ej-
tőernyős zászlóalj katonái voltak védelem-
ben a térségben. Parancsnokuk a Magyar 
Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett 

Második világháborúban eltűnt ejtőernyős katonák holttesteit találták meg, aknagránátok, 
töltények és személyes használati tárgyak mellett Sülysápon, a település külterületi részén, 
az 1944 novemberében ott zajló helyi hadi események helyszínén. 

Tassonyi Edömér őrnagy volt. Az ejtőernyő-
sök több szovjet támadást is megakasztot-
tak az Isaszeg és Sülysáp közötti területen, 
miközben komoly veszteségeket szenvedtek 
el. A korabeli veszteségi nyilvántartás sze-
rint 1944. november 15. és november 22. kö-

zött a zászlóalj állományából 42-en 
haltak hősi halált a harcok során, 
az Attila védvonal előterében.)

A kutatást végző szakemberek 
hivatalos beszámolója szerint egy 
másik állásban 8 milliméteres 
gyalogsági lőszerek és 50 milli-
méteres aknagránátok kerültek 
elő, így a munkálatokat le kellett 
állítani, és a rendőrség kiérkezé-
se után a honvédség tűzszerészei 
végezték el a mentesítést.

A sírleletek között ejtőernyős 
jelvényt, valamint egy jegygyű-
rűt is találtak a hadisírgondozók. 
Utóbbi belső felén „1942 Esztike” 
felirattal. Mivel a hősi halált halt 
ejtőernyős katonák beazonosí-
tásához szükséges azonossági 
jegytok nem került elő, így a ha-
disírgondozók most ezen a nyo-
mon próbálják kikutatni a gyűrű 
tulajdonosának kilétét.

A hadisírgondozók és az önkormányzat 
közös szándéka, hogy a katonákat (az azo-
nosítási folyamatot követően) a tápiósápi te-
metőben, méltó emléksír kialakítása mellett, 
ünnepélyesen temessék újra.              

Katus Norbert alpolgármester

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

Kerítés és csatorna festése.

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

Lovas László
Szobafestő, mázoló, tapétázó

Gipszkartonozás, külső-belső  
hőszigetelés, díszítő burkolás

Mobil: 06-30/577-0564 • Tel.: 06-29/429-359
E-mail: l.laci@indamail.hu

Kedvező 
áron!

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

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

Hívjon  
és meGyek! 

Budapesten,  
Pest és megyében. 

Hirdetések
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A Tápió mente 2019. június 22-én az 
Agrárminisztériumtól megkapta a natúrpark 
címet, mellyel Pest megye első natúrparkja 
lettünk. Nyugat-Európában már több 
évtizede működnek natúrparkok a táji és 
kulturális örökség védelme érdekében. 

A natúrparkok a nemzeti parkoktól eltérően alulról szerve-
ződnek, a helyi közösségek összefogásán alapulva. A na-
túrparkok ma Európában a fenntartható vidékfejlesztés 

egyik jó modelljeként működnek. A hazánkban már sok éve fenn-
lévő natúrparkok elsősorban az ökoturisztikai létesítményeik-
ről (tanösvények, tematikus túraútvonalak, látogatóközpontok, 
bemutatóhelyek) ismertek, melyek kívülről is jól láthatók. De 
emellett a natúrparkok foglalkoznak a természeti és kulturális 
értékek védelmével, a lakosság környezettudatos életmódjának 
erősítésével, de gazdasági területen is együttműködnek a he-
lyi szereplők, termelők, szolgáltatók; sőt akár együttműködési 
kártyarendszerrel, vagy helyi pénzekkel is találkozhatunk egyes 
natúrparkokban. 

A magyar natúrparkok önkormányzati alapon szerveződnek, 
a csatlakozó települések bel- és külterületükkel együttesen 
csatlakozhatnak a helyi natúrpark kezdeményezéshez. A Tápió 
Natúrparkhoz jelenleg 18 önkormányzat csatlakozott, melyek 
képviselő-testületei egy együttműködési nyilatkozat aláírásával 
váltak a natúrpark tagtelepüléseivé. Ezek a következők: Sülysáp, 
Kóka, Úri, Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Tápiószecső, Tápióság, 
Tápióbicske, Nagykáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Farmos, Tá-
piószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tápiógyörgye. De a 
natúrpark partner szervezetei lehetnek helyi szolgáltatók, vál-
lalkozások, termelők és civil szervezetek is. Munkaszervezete a 
Tápió Közalapítvány.

A natúrpark cím hivatalos megszerzése nem járt külön pénz-
ügyi támogatással, de a Tápió Natúrpark fejlesztésére beadott 
Leader-pályázatok révén már több beruházás is megkezdődött. 
A térség turisztikai palettájának bemutatására az elmúlt hóna-
pokban létrehoztuk a Tápió Natúrpark honlapját, a www.tapio-
naturpark.hu oldalt, melyen a már meglévő, működő turisztikai 
attrakciók, látnivalók, vendéglátók találhatóak meg. A Tápió Na-
túrpark Facebook-oldalán az aktuális programok, események 
naprakészen elérhetők. A tavaszi félévben az általános iskolák 
bevonásával egy többfordulós térségi vetélkedőt szerveztünk, 
mellyel a diák korosztályt ismertettük meg a Tápió mente ér-
tékeivel. A felnőtt lakosság számára egy riportfi lmsorozatot 
készítettünk. 

Ebben az évben több olyan beruházás fog megvalósulni, me-
lyek a Tápió Natúrpark „láthatóvá tételét” segítik. 

Antalicz Csaba és Bikás Bettina, Tápió Közalapítvány

TÁPIÓ NATÚRPARK – A TÉRSÉGI 
ÖSSZEFOGÁSÉRT 

Időpont foglalás: 

06-30/325-8275
Cserhátiné Laki Ildikó
terápiás kutyamasszőr

Miért jó 
a kutyamasszázs?
Mozgásszervi betegségek 

kialakulásának megelőzésére.
Krónikus mozgásszervi 
betegségek kezelésére.

Fokozott terheléssel járó aktív 
mozgás előtt, után.

Genetikai problémák 
kezelésére (dysplasia).

Sérülések, műtétek 
utáni rehabilitációra.

Izomgyengeség, izomgörcs 
esetén.

Időskori problémák kezelésére.
Általános közérzetjavításra.

Ingyenes  
első alkalom!

Gyere, 
próbáld ki!

Terápiás 
kutyamasszázs 

Kókán

Ingyenes 

Minden kutyusnak, 
aki a felsorolt problémák 
valamelyikében szenved, 

vagy csak lazítani szeretne
 a sok házőrzés után.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
CSŐTISZTÍTÁS,

CSŐKAMERÁZÁS
GARANCIÁVAL!

+36-30/603-1703

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd    06-30/475-2917,  06-20/271-2401

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

Hirdetések
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KÖZÖSSÉG

Ez így történt idén is, azonban az ismert járványügyi 
helyzet miatt a verseny elhalasztása mellett dön-
töttünk. Lelkesedésünk továbbra is töretlen, bár e 

sorok írásakor a vírushelyzet miatt kissé bizonytalannak 
látjuk még a verseny minden részletét. Ami biztos, hogy a 
14. alkalommal megrendezésre kerülő verseny, tervezett új 
időpontja: 2020. október 18. (vasárnap).

Helyszíne: Sülysáp, Szent István Általános Iskola és kör-
nyéke.

Sülysápi lakosok részére a rendezvény az előző évek-
hez hasonlóan ingyenes, de idén előzetes regisztrációhoz 
kötött! Az ehhez szükséges felület honlapunkon elérhető. 

A verseny megrendezését befolyásolhatják az aktuális 
járványügyi intézkedések, ezért a rendezvény részleteiről 
weboldalunkon www.tapiomenti-tomegsport.hu, valamint 
Facebook-oldalunkon https://www.facebook.com/tomeg-
sport adunk további híreket, információkat. 

Kérünk minden sportbarátot, hogy a fent említett inter-
netes portálokat kövesse fi gyelemmel! Jó egészséget és jó 
felkészülést kívánunk!  Tápiómenti Tömegsport Alapítvány

14. SÜLYSÁPI 
FUTÓNAP
Évek óta tavasszal a Sülysápi HírForrás 
aktuális számában nagy lelkesedéssel 
hirdetjük az adott évben megrendezésre 
kerülő Sülysápi Futónapot.

•   Betanított összeszerelő OPERÁTORNAK•   RAKTÁROSNAK
•   KARBANTARTÓNAK

•   8 órás főállású foglalkoztatás 
•   heti váltásban működő 3 műszakos munkarend
•   kiemelkedő műszakpótlékok (du. 30%, éj. 50%)
•   egészségbiztosítás
•   céges rendezvények
•   beutazás támogatása, műszakokhoz igazodó 

céges buszjárat

További információkért keresd fel weboldalunkat  
vagy keress minket az alábbi elérhetőségeken!

www.ekkeagle.hu
Telefon: 06-70/400-4480 

E-mail: info.eihu@ekkeagle.com

hahó!téged keresünk!
gYere hOZZÁnk! 

MIért?      eZért:

Hirdetés



KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS

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

ÖMLESZTETT ÁRÚ SZÁLLÍTÁS 324 M3IG

06-20/621-8848
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• ruhák javítását 
• cipzárcserét 
• függönyszegést 
• nadrág és szoknya felhajtását 
• ruha, nadrág, szoknya méretre igazítását 
• béléscserét 
• lakástextil, függöny, terítő, díszpárna készítését, akár rendelésre 

Bérelhető, szolid áron: 
• szalagavató-ruha 
• esküvői ruha 
• alkalmi ruha 

Encián 
Ruhaklinika

Sülysápon

Szabóné Remenyik Csilla 
Tel.: +36-70/453-9324 

Sülysáp – Szőlősnyaraló 
Vörösmarty u. 4.    (a szőlősi iskolával szemben)

Továbbra is szeretettel 
várom jelenlegi és új 

megrendelőimet.Gyors, 
megbízható munka 

korrekt árakon.

Vállalom: 

152020. SZEPTEMBER   |   SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS 

HIRDETÉSEK

Nyitvatartásunk:
H–P: 5–21 h, Szo–V: 9–16 h

Fizetési lehetőségek:

Bankkártya, készpénz,  
SZÉP-kártya,  

Szabadidő zseb (OTP, K&H, MKB), 
 Edenred-kártya,  

AYCM ePass 

CSOPORTOS ÓRÁK 

(TRX, AEROBIC, Cross Tréning köredzés, 
Alakformáló tréning, FittKör csak Nőknek, 
Judo, FitKid csak lányoknak, Hip-Hop Dance, 
Gerincjóga, Tibeti hangtálas meditáció)

EGYÉB LEHETŐSÉGEK

• Pingpong
• Terembérlés alkalmakra
   pl. workshopok, gyerekzsúrok 
• Mozgásterápia gyerekeknek
• Büfé (Biotech, Scitec, kávé)

H–P: 5–21 h, Szo–V: 9–16 h

FITWELL CENTER

FITNESZ
• Edzőterem 
   Tel.: 06-30/6364-999
• Személyi edző 
• Táplálkozási tanácsadás

WELLNESS
• Masszázs 
• Pedikür 
• Infraszauna
• Szolárium
• Flabèlos

Szolgáltatásaink

Sülysáp, Szent István tér 17/C

FITWELL CENTERFITWELL CENTERFITWELL CENTER



Sülysáp,  
Vasút utca 32.

Maglód,  
Jászberényi út 10.

Nyitva: H: zárva,
K-Sze-P: 9:00-16:30, Cs: 9-18, Szo: 9-12 

Nyitva: H: zárva,
K-Sze-Cs-P: 9-18, Szo: 9-12 

AKCIÓ!

Akció időtartama: 2020. 08. 26-tól 10. 15-ig.Komplett szemüvegvásárlás esetén érvényes.

Tel.: 06-29/436-609, 06-30/333-2067 Tel.: 06-29/326-257, 06-30/8371380

www.monoptik.huTovábbi részeletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!

30% 
kedvezmény

legtöbb 
szemüveg
keretünkre

Akció időtartama: 2020. 08. 26-tól 10. 15-ig.

www.monoptik.huTovábbi részeletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!

Ajándék
monitorszűrő  

réteg

AKCIÓ!AKCIÓ!

Ajándék

30% 
kedvezmény

 irodai szemüveg
lencsékre

Eladná ingatlanát?
Vásárolni szeretne?
Hitelre van szüksége?

•   Országos értékesítési hálózat
•   Jogilag ellenőrzött ingatlanok
•   Minősített vevők
•   Bankfüggetlen tanácsadás
•   Teljes körű, díjmentes 

hitelügyintézés

Országos értékesítési hálózat
Jogilag ellenőrzött ingatlanok

Bankfüggetlen tanácsadás

Országos értékesítési hálózat
Jogilag ellenőrzött ingatlanok

Bankfüggetlen tanácsadás

Önnek is megtalálom a megoldást!

Email: lenard.laszlo@dh.hu
Mobil: 06-20/383-0016

 : lenardlaszloingatlan

Őszi kényeztetés a 
Termál Hotel Vestaban 

Tápiószecsőn!

Újra megnyitottuk sörözőnket a kis tó mellett!
Szeretettel várunk mindenkit!

Nyitva: 18.00–23.00

Várjuk 
jelentkezését!

Váltson havi, 
korlátlan használatra 
wellness-bérletet és 

megajándékozzuk 
egy 30 perces 

frissítő 
masszázzsal!

www.vestahotel.hu
Tel.: 06-29/324-024, 06-20/452-0788
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