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Virágszigetek örökbefogadás

 ÚJ HONLAP SÜLYSÁPON
A www.sulysapma.hu oldal nem 
csak azoknak szól, akik a településen 
élnek vagy ideköltöznének, hanem 
azoknak is, akik szeretnek gyönyör-
ködni hazájuk változatosságában, 
színeiben, szépségeiben. Az oldalról 
és a mögötte lévő komoly munkáról 
Katus Norbert alpolgármesterrel be-
szélgettünk.

– Hogyan született meg az ötlet a 
honlap elindításáról?

– Egy körülbelül két évvel ezelőt-
ti beszélgetésben merült fel. Egyik 
ismerősömmel arról beszélgettünk, 
hogy miként lehetne egy olyan 
honlapot kialakítani, ami a hagyo-
mányos hírközlési funkció mellett 
egy komplex képet tud kialakítani 
például azoknak, akik nemrég köl-
töztek a városunkba. Amolyan „is-
merd meg kis hazádat” felfogásban, 
online módon. Persze, akik már rég-
óta itt élnek, azok számára is pont 
ugyanannyira érdekes lehet, hiszen 
Sülysáp évről évre változik. Polgár-
mester úrral és néhány ismerőssel 
továbbvittük a gondolatot, ami ta-
lálkozott más ötletekkel is, végül – 
és itt ki kell emelnem Szücsi Balázs 
tevékeny részvételét – nyár végén 
elindult a konkrét technikai építke-
zés. Közben pedig világos lett, hogy 
egy aktív, elkötelezett és a települé-
sét szerető szerkesztői csapat nélkül 
nem fog menni, így megszólítottunk 
olyanokat, akikről tudtuk, feltételez-
tük, hogy szívesen részt vennének a 
munkában. 

– Miért tartják fontosnak a honlap 
működését, milyen hiányt pótol a ré-
gióban?

– Ha valaki felmegy az online tér-
be, elképesztő negatív hangulatot 
tapasztal mindenféle, erre „szakoso-
dott” oldalakon, csoportokban. Van-
nak, akik sportot űznek a település 
hiányosságainak felkutatásából, ami 
persze szívük joga, de azt nem veszik 
észre, hogy a politikai hangulatkeltés 
mellett mennyire rombolják ezzel a 

Sülysápról kialakult képet, ami kihat 
a közösségi és személyes együttmű-
ködésekre, akár a vállalkozói kedvre 
is. Mi ez ellen szeretnénk küzdeni. 
Nem egyfajta rózsaszín ködben, hi-
szen problémákat, azok megoldási 
lehetőségeit is szeretnénk feltárni, 
bemutatni, mégis mindezt nem va-
lakik vagy valami ellen, hanem vala-
mi érdekében. Véleményem szerint, 
a meglévő hiányosságai ellenére is 
Sülysáp élhető, szerethető telepü-
lés, értékes emberek laknak itt. 

– Milyen lehetőségeket tartalmaz egy 
ilyen online tér?

– Az aktuális és a „színesebb” köz-
életi hírek mellett nagyon komoly 
súlyt képvisel a helytörténeti, hely-
ismereti rovatunk, de igyekszünk a 
civil szervezetek, közösségek életé-
ről elérhető híreket, vagy épp szer-
kesztőségi véleményeket is közölni. 
Jó érzés azt látni, hogy két hét alatt 
több mint 1500 követőnk lett, akik 
fontosnak érzik visszacsatolni a tar-
talmakkal kapcsolatban. Valóban 
közösségi hírportált szeretnénk.

– Hogyan tud egy ilyen honlap segí-
teni a közösségépítésben?

– Ahogyan a folyamatos negatív 
hangulat rombol és demotivál, az 
értékekre koncentráló, reális, pozi-
tív szándékú kommunikáció és tar-
talom motiválhat. Ma még nem lát-
juk, mi lesz a kezdeményezés jövője 
és hatása, egy biztos: gőzerővel dol-
gozunk. Amennyiben a szerkesztők 
is úgy látják, hogy vonjunk be to-
vábbi segítőket a konkrét tartalom-
gyártásba, akkor bővíteni fogjuk a 
létszámot. Hangsúlyoznom kell, 
hogy mindannyian önkéntesen vé-
gezzük a munkánkat! Ha továbbra 
is ilyen szépen épül majd az oldal, 
szeretnénk közönségtalálkozókat 
is szervezni, akár tematikus bon-
tásokban is, hogy kétirányú legyen 
az információáramlás. Ha bárki 
szívesen csatlakozna hozzánk, 
keressen meg minket bizalommal!

DECEMBERI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 
IDŐPONTOK
Háztartási vegyes hulladék szállítása: keddenként.

A házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés: 
2020. december 8. és 22.

Szállítási alkalmanként 1 db sárga cserezsákot 
adnak, de a megadott napon az összegyűjtött 
csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás 
nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban. 

Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés idén már 
nem lesz.                  SH Infó

KÜLTERÜLETI UTAKAT 
JAVÍTOTTUNK
Városüzemeltetési cégünk grédere 
november folyamán Kistelek, Sándorszállás 
és Jakabszállás felé végzett javítási 
munkákat, járhatóvá téve a már igen 
kikátyúsodott utakat. A jelenlegi javítás 
csak ideiglenes, hiszen a város már régóta 
elnyert pályázati támogatással rendelkezik 
a körülbelül öt kilométer hosszúságban 
tervezett zúzottköves útépítésre: masszív 
útalapot, zártabb felületet és vízelvezetést 
is kiépítenek majd a beruházás során. A 
körülbelül 90 millió forintos pályázati 
támogatással megvalósuló, átfogó külterületi 
útépítés elől novemberre az utolsó jogi 
akadály is elhárult, így jövő tavasszal végre 
megkezdődhet a beruházás.

Katus Norbert alpolgármester
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K risztus megszületésére, a csa-
ládok talán legszebb ünnepére 
várakozunk, hogy aztán kará-

csony előestéjén karácsonyfát állít-
sunk majd és együtt ünnepeljünk. 

Mi, európaiak és magyarok külö-
nösen szerencsés zugába születtünk 
a világnak. Hiszen – akár gyako-
roljuk a hitünket, akár nem, akár 
meg vagyunk keresztelve, akár 
nem – mindannyian kereszté-
nyek vagyunk. Legalábbis abban 
az értelemben mindenképpen, 
hogy ilyenkor, advent idején, 
hétről hétre fokozódó izgalom-
mal várunk valamire. Legin-
kább arra, hogy a lelkünkben 
megszülessen az ünnep, hogy 
lehetőleg családi körben eljöj-
jön közénk a béke, és az év 365 
napjából karácsony vigíliáján, 
és két ünnepnapján átérezzük a 
szeretet mindannyiunkat meg-
melegítő erejét.

Nem véletlenül írja az idős 
Márai Sándor: „Most, hogy az 
ünnep közeledik, meglepetéssel 
észlelem, mintha még mindig 
várnék valamire. E napokban 
megesik, hogy elindulok az utcákon, 
megállok a kirakatok előtt. Nézelő-
döm. […] Semmiféle tárgy nem kell 
már… […] Mégis valamit várok még.” 

A feldíszített és gyertyákkal, 
égőkkel kivilágított fenyőfa, a kará-
csonyfa az egyetemes kultúra egyik 
legismertebb és legösszetettebb 
szimbóluma. Szinte annyiféle jelen-

tést hordoz, ahányan körbeálljuk, 
ahányan tekintünk rá. Láthatjuk ben-
ne a paradicsomi tudás fáját éppúgy, 
mint az egyszerű fa titokzatos erejét, 
amely sudár alakjával a láthatatlan 
sötétségből kinőve, a földből tör az 
ég felé, így önmagában a jövő, az élet 
szimbóluma. Van, aki a Golgota ke-
resztjét tiszteli benne, hiszen egyes 
történetek szerint Ádám a Paradi-
csomból három magot vitt magával a 
Tudás Fájáról, amely a sírjába kerülve 
kihajtott. Ebből ácsolták Jézus ke-
resztfáját. Mások a fény jelképeként 
állják körül, amelynek lelkünkben fel 
kell gyulladnia ahhoz és világítani, 
hogy mi is a szellemi világba emel-
kedhessünk. És még többen vannak, 
akik a karácsonyfára tekintve magát 
az ünnepet látják, külsőségeiben, fi-
zikai valójában, a fenyő illatában és a 
fények villódzásában a hétköznapok 
zaklatottságát, tartózkodó ridegsé-
gét elfeledtető karácsonyeste nyu-
galmát és meghittségét.

Mégis, van valami, ami a szerte-
ágazó véleményeket, egyéni néző-
pontokat összeköti. Mégpedig az, 
hogy minden, amit gondolunk, mind-
az, amit egy szimbólumban, a kará-

csonyfában mege-
levenedni látunk, 
az valójában rólunk 
szól, mi magunk va-
gyunk. 

Nem véletlenül 
mondták a régiek, 
hogy „mutasd meg 
az ünnepeidet, meg-
mondom ki vagy”. 
Az ünnep – és az 
arra való előkészü-
let – nem csupán 
egy fizikailag lát-
ható és érzékelhe-
tő valóságot jelent, 
hanem annál sokkal 
többet: szellemünk 
megmutatkozását , 
önmagunk lelkének 
kitárulkozását.

Az, hogy kará-
csonyfát állítunk, és az, hogy vannak, 
vagyunk, akik azt gyermeki ámulattal 
és áhítattal körülálljuk, fontos dologra 
világít rá. Arra, hogy különbözősége-
inkben mégis egyformák vagyunk, és 
ellenkezőleg: az egyformaságunkban 
mennyire mások. Ez mutatja, hogy 
milyen gazdag a mi kultúránk, milyen 
gazdag a mi szellemi-lelki világunk.

Azért írom ezeket, mert különleges 
világban élünk. Hiszen ma már azt ta-
pasztaljuk, hogy nem mindenhol és nem 
mindenki számára egyértelmű, hogy mi-
ért is állít egy közösség karácsonyfát. 

Talán önök is hallották, hogy egy gaz-
dag és eddig úgy hittük, Európa sze-
rencsésebb sorsú – nyugati – felén ta-
lálható város, annak képviselője az idei 
karácsonnyal kapcsolatban azt mondta, 
hogy idézzem: „Nem fogunk halott fákat 
állítani a városháza előtti téren. Jól em-
lékszem erre a halott fára, amit évről évre 
elhelyeztek a főtéren… Ez egyáltalán nem 
illeszkedik bele a zöldítési programunkba.”

A karácsonyfa számunkra nem halott 
fa. Tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy 
felállítása vagy éppen annak tiltása nem 
zöldesítési program kérdése. Hanem el-
sősorban attól függ, hogy kik vagyunk 
és kik akarunk maradni. Úgy gondolom, 
hogy mi ragaszkodunk a hagyománya-
inkhoz, meg szeretnénk őrizni az ünne-
peinket, számunkra a karácsonyfa az ün-
nephez tartozik. 

Pilinszky János írja: 
„Advent a várakozás megszentelése. 

Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, 
hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az 
után, ami a miénk. Gyermekkorunkban 
éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biz-
tosan megjött. Télen az első hóesésre. […]
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól 
várakozik, s már várakozása is felér egy 
hosszú-hosszú hóeséssel. […] Aki pedig jól 
várakozik, az időből épp azt váltja meg, 
ami a leggépiesebb és legelviselhetetle-
nebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenv-
telen vonulását.”

Advent idejében mindenkinek jó vá-
rakozást kívánok, és azt, hogy jól vára-
kozzunk arra, ami a miénk! Áldott, békés 
karácsonyt kívánok mindenkinek! 
                      Horinka László, polgármester

KEDVES SÜLYSÁPIAK, IDŐSEK ÉS FIATALOK!

„Advent a vára-
kozás megszen-
telése. Rokona 
annak a gyönyö-
rű gondolatnak, 
hogy meg kell 
tanulnunk vágya-
kozni 
az után, ami a 
miénk...”

Advent van, a várakozás ideje.
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KÖZÖSSÉG

 KARÁCSONYI ÜDVÖZLET A HÍVEKNEK
Cartoletti Norbert egyházkerületi 
vezető — Magyar Pünkösdi Egyház 

Magányos karácsony

„Az apját leütötte a hajókötél, a vízbe 
fulladt. Az anyja mosóné volt; éjszakai 
munkában meghűtötte magát, forrólázt 
kapott, meghalt. A kisfi ú egyedül maradt, 
és még alig volt négyesztendős.” Így kez-
dődik Jókai Mór A koldusgyermek című 
elbeszélése, melynek folytatása sem vi-
dámabb. A kisfi út az utcára kényszerí-
tette a szegénység, ahol hamar kiderült: 
nem szakavatott koldus; nem tudta, 
hogy kell kéregetni. Időnként kapott va-
lamit az egyik gyümölcsárus asszonytól, 
de más nem szánta meg. Még az időjárás 
sem, ami egyre zordabb lett. 

Az egyik nap hiába várta jótevőjét. 
Egy féllábú koldustól tudta meg, hogy 
aznap nem lesz a gyümölcsárus, mert 
ünnep van, karácsony ünnepe. Az em-
berek tódultak a templomokba. A kol-
dusgyermek is besurrant közöttük hol 
egy misére, hol egy istentiszteletre 
egészen estig, míg az utolsó templomaj-
tót is bezárták. Egy ilyen zárt ajtó előtt 
mondta el utolsó imádságát: „Édes Jé-
zuska, aki úgy szereted a gyermekeket, 
ha volna szükséged olyan kis szolgára, 
amilyen én vagyok, vennél engemet ma-
gadhoz...” Bizonyára szüksége volt, mert 
a gyermek kérése meghallgatásra talált.

A legtöbb ember szereti a kará-
csonyt. Én is. Megragad a hangulata, 
fénye, illata, csöndje... Sokáig hittem 
azt, hogy ezzel mindenki így van, míg 
egyszer valaki a szemembe nem mond-
ta: „Nem szeretem a karácsonyt.” Addig 
nem hallottam ilyet. 1998 szeptembe-
rében – friss házasként – feleségemmel 
együtt Kanadába utaztunk. Ahogy kö-
zeledett közös életünk első karácsonya, 
egyre zaklatottabb lettem. Magam sem 
tudtam megmagyarázni, hogy miért, de 
szerettem volna túl lenni az egészen. 
Talán a honvágy miatt. Hiányoztak szü-
leim, testvéreim, az ünnephez kapcso-
lódó, jól begyakorolt mozdulatok. Aztán 
eljött a szenteste. Miközben feleségem a 
konyhában forgolódott, kinéztem az ab-
lakon. Az utca üres volt. Arrafelé ritkán 
tesznek függönyt az ablakokra, így be-
láttam a szemközti házba. Sokan voltak 
a nappaliban, szülők, nagyszülők, gyer-
mekek. Irigykedve néztem őket. Retten-
tően fájt, hogy nekünk nem adatik meg 
a nagy család közelsége, hogy nem ölel-
hetjük meg egymást. Azóta tudom, hogy 
ez a szép ünnep fájdalmas is tud lenni. 

Idén is lesznek olyanok – talán a szo-
kottnál is többen –, akik szeretnének túl 

lenni az egészen, mert nyomasztja őket a 
magány. Miközben mindenkinek áldott és 
örömteli karácsonyt kívánok, hadd fejez-
zem be gondolataimat azzal a fi gyelmezte-
téssel, mellyel Jókai Mór a novelláját: „Ti, 
kik vigadtok s örültök szent karácsony nap-
ján, emlékezzetek meg azokról, akik éheznek 
és szomorkodnak!”

Dr. Szegedi László atya nyugalmazott 
plébános — Tápiósülyi Kisboldogasszony 
Plébánia

Kedves Sülysápiak!

A karácsonynak a felszínen több rétege 
van, amelyek igen különböznek egymástól. 
Az egyik Szent Lukács rövid, tárgyilagos 
elbeszélése: Mária Betlehemben megszül-
te fi át, bepólyálta és jászolba fektette, mert 
nem jutott nekik hely a szálláson. A másik 
sík az angyalok éneke és az ószövetségi jö-
vendölések: nagy világosság támadt a halál 
árnyékában ülőknek. A harmadik sík, hogy 
idén még többet költenek az emberek ka-
rácsonyi ajándékokra, mint tavaly. 

A karácsony lényege a szentcsaládban 
lejátszódó szeretetközösség Isten és em-
ber között, ami kiárad az egész világra, ha 
befogadjuk. Sok nehézségünk van. Segít-
sen hozzá bennünket az Úr, hogy a lényeg 
felé tudjunk haladni. Áldjon meg valameny-
nyiünket az Úr az Ő békéjével!

Bálint Klára lelkipásztor, mentálhigiénés 
szakember — Maglód — Ecser — Mende —
Sülysáp Református Egyházközösség

Ne féljetek!

E napokban – amikor e cikket írom – új-
ból és újból összeszorult szívvel fi gyelem 
a híreket. Érzem magunkon: félünk. Pedig, 
tudatosítanunk kell, hogy a szorongás, a 
félelem nem kívülről támad, hanem alatto-
mosan: belülről, gondolataink és a szívünk 
felől. De hát mit tegyünk, hogy ne féljünk, 
mikor pedig van mitől félnünk?

Közeledik a karácsony. Istenem, milyen 
karácsonyunk lesz? Találkozhatunk majd 
távolabbi családtagjainkkal? Megölelhetjük 
egymást? Megnyugodhat majd a szívünk 
egy templom csendjében? Azt gondolom, 
hogy a magunk életében, így karácsony 
tájt, az imént feltett kérdéseinkre talán 
soha nem volt még annyira aktuális a 
felelet, mint a karácsonyi angyalok üzene-
te: „Ne féljetek! Örömet hirdetek! Megtartó 
született!” (Lukács 2,10–11). Van okunk fél-
ni? Van. De mégse féljetek! Az örömhír, 
hogy nem hagyott minket magunkra Isten 

a félelmeink közepette sem! Igen, van 
nehéz, van fájdalom, van betegség, van 
járvány…, de mindebben nem vagyunk 
egyedül hagyva. „A semmi ágán ül szívem 
/ kisteste hangtalan vacog” (József Attila) 
szorongásunkban egészen közel jön 
hozzánk Isten, hogy megélhessük: „Mikor 
a lelkem roskadozva vittem / Csendesen 
és váratlanul / Átölelt az Isten!” (Ady 
Endre). Az örömhír, hogy van Isten, aki 
minket nagyon ismer (hisz Ő teremtett), 
és nagyon szeret. Annyira, hogy mikor 
látta, miként küszködünk félelmeink kö-
zepette (s legnagyobb félelmünk: a ma-
gány), eljött hozzánk Jézus Krisztusban, 
hogy támaszunk, megtartónk legyen; 
hogy mostantól betöltse az öröm a szí-
vünket: „Immánuel! Velünk az Isten!” (ez 
Jézus neve a Máté 1,23-ban). 

Töltsük meg tudatosan a fejünket és 
a szívünket örömmel és hálaadással, 
mert a hálaadás újból és újból felemeli 
tekintetünket az örülnivalóra, és arra a 
valakire, akitől mindezt kapjuk: a minket 
szerető Istenre. Mert akire-amire fóku-
szálunk, azzal lesz teli a szívünk! Milyen 
nagyszerű lehetőség hálaadással ébred-
ni: köszönöm Istenem, hogy élek, hogy 
egészséges vagyok, hogy vannak szeret-
teim, hogy van meleg otthonom és be-
tevő falatom; köszönöm, hogy szeretsz; 
de jó, hogy vagy nekem, Istenem! 

Online Istentisztelet
Vasárnaponként és karácsony 
első napján 10.30 órakor kezdő-
dő élő, online istentiszteleteink 
megtekinthetők, visszanézhetők 
a Maglódi Református Gyülekezet 
(Maglód, Ecser, Mende, Sülysáp) 
nyitott Facebook-oldalán.
Áldás, békesség! 
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HORVÁTH BERTALAN PLÉBÁNIAI 
KORMÁNYZÓ ÜNNEPI GONDOLATAI

ADVENTI GONDOLATOK

Dicsértessék Jézus Krisztus! Sokszor 
halljuk, hogy karácsonyt a szeretet ün-
nepeként emlegetik. És amennyiben jól 
értelmezzük, akkor az is, hiszen „Szere-
tet az Isten”. Tehát karácsony szent ün-
nepe az Ő szeretetének, Jézus Krisztus 
megtestesülésének, földre való szüle-
tésének az ünnepe. Ahányféle Krisztus 
megjelenése közöttünk, annyiféle a ka-
rácsony is.

Krisztus, mint ember, látható alakban 
jelent meg a betlehemi éjszakában. Ez 
volt az első karácsony. Erre készítette 
elő a világot az első advent, melyben az 
emberiség az Üdvözítő után sóhajtozott. 
Aztán Krisztus minden nap megjelenik a 
szent színek alatt az Oltáriszentségben. 
Minden szentmisében újra megtestesül 
a kenyér és bor színe alatt, és az oltá-
ron újból megszületik. Ezért minden 
szentmise, minden szentáldozás fel-
fogható egy kis karácsonynak, melyben 

Krisztus leszáll a földre. De megjelenik 
Krisztus a felebarát személyében is, 
főleg a szegények és szenvedők alak-
jában. Azért látogatjuk és ajándékoz-
zuk meg egymást karácsonykor, mert 
Krisztust látjuk a másikban. És minél 
gyakrabban volt ilyen karácsonyunk a 
földön, annál boldogabb karácsonyunk 
lesz majd fenn az égben. És végül meg-
jelenik Krisztus életünk végén is, ami-
kor bevezet minket a Mennyországba. 
Olyan ez, mint mikor a gyermekek a 
szomszéd szobában várnak. Elhúzzák 
a függönyt és meglátják a gyönyörű 
karácsonyfát, melyet szüleik nekik dí-
szítettek. Halálunk pillanatában Isten 
húzza el a függönyt lelkünk szemei elől, 
és mi ott állunk majd a Mennyország 
gyönyörű „karácsonyfája” előtt. Ez lesz 
az az Égi karácsony, melyre a mi sze-
mélyes adventünk, vagyis jelenlegi földi 
életünk az előkészület. 

Életünk tehát egy nagy advent, az 
örökkévalóság pedig a boldog kará-
csony, amikor is Isten örökre meg-
születik lelkünk barlangistállójában, 
és beragyogja azt örök szeretetének 
fényével. Mi, akik karácsonyt ünne-
peljük, szeretetünk ajándékozása ál-
tal tapasztaljuk meg a földre jött Isten 
nagylelkűségét. Azét az Istenét, aki 
„úgy szerette a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta érte…” Éppen ezért a MI kö-
zös karácsonyi ajándékunk az Istentől, 
az egész emberiség ajándéka: Jézus 
Krisztus! Becsüljük hát meg Őt, jelen-
léte pedig legyen bátorítás, vigasztalás 
számunkra ezekben a napokban, hogy 
nem vagyunk egyedül, mert „gyermek 
született nekünk!” 

Ezekkel a gondolatokkal szívemben 
kívánom a betlehemi Kisded békéjét és 
szeretetét minden jóakaratú embernek! 
Áldott, békés, szent karácsonyt!

Kedves olvasó, három rövid adventi gondolatot szeretnék 
megosztani, és ezúton is áldott adventi időszakot és békés, 
boldog karácsonyt kívánni.

Szeressük az adventet, 
szeressünk várakozni!
Mai világunk gyors lépé-
sű – mi több – így is szok-
tuk jellemezni: rohanó. 
Hétköznapi életünkből 
számtalan példát tudnánk 
ide sorakoztatni: szoríta-
nak a határidők; sietünk 
a munkával; rohanunk a 
gyerekkel, a gyerekekért 
óvodába, iskolába; sietünk 
az utcán, a bevásárlás köz-
ben... A gyors internetet, 
autót, vonatot, élelmiszert szeretjük. Ez 
a világrend megtanította mindenkinek, 
hogy a várakozás elvesztegetett idő. A 
Sátán egyik nagy kísértése ma így szól: 
„Ne várj!” – az Isten szerinti legjobbra, a 
másikra, győzd le, előzd meg... A 2020-as 
advent szakítson ki ebből a rohanásból! 
Lassítsunk, éljük át az adventet, ízlelges-
sük a mindennapjait, szeressünk vára-
kozni! Alig egy hónapunk van arra, hogy 
felkészüljünk a karácsony három napjára. 

Töltsük meg ezt az időszakot 
örömmel, szeretettel, békével, a 
várakozás most ne türelmetlen-
né tegyen, hanem hagyjuk, hogy 
megajándékozzon a vágyakozás 
édes ízével!

Krisztus vár ránk!
Az adventi időszak – az istenfé-
lő ember pontosan tudja – nem 
csupán a karácsony ünnepének 
a várása, hanem sokkal inkább 
Krisztus visszavárásának egy 

kiemelt időszaka az életünkben. Jé-
zus megígérte, hogy visszatér, „de nem 
úgy, mint kisgyerek, mint bíró jön, hogy 
megítélje mind a népeket, minden em-
bert” (megj.: az idézet egy énekből való, 
előadó: Mike Duo). Míg Krisztus vissza 
nem tér ítéletet tartani, az Isten előtt 
bűnös ember szemszögéből nézve ezt 
az időt hívjuk kegyelmi időnek. Az íté-
let meghozatala előtt még van időnk az 
életünk Istenhez igazítására, hogy hoz-

zá térjünk. A mi négy hetes adventünkkel 
szemben Krisztus egész évben várt ránk, 
és egész eddigi életünkben várt ránk, aho-
gyan vár még most is. Kerekedjünk fel egy 
lelki útra, mint egykor a napkeleti bölcsek, 
és menjünk Krisztushoz!

Krisztussal ünnepeljünk!
A történelmi feljegyzések szerint, Kr. e. 
218-ban Rómában felkiáltottak az emberek: 
„Hannibal ante portas” – azaz, Hannibál 
a kapuk alatt! Amit a római nép elképzel-
hetetlennek gondolt, megtörtént, hogy a 
karthágói hadvezér odaérjen a városuk alá, 
a személyes közelségükbe. Advent után a 
karácsony ezt hirdeti nekünk: Krisztus ante 
portas – Krisztus itt van az ajtóban. Amit az 
ember elképzelhetetlennek tartott, hogy az 
Isten emberré legyen, közénk jöjjön, meg-
mutassa irántunk való szeretetét: megtör-
tént. A karácsony csoda. Várjuk a csodát, 
várjuk a csodákat az adventben! Krisztus a 
személyes közelségünkbe akar jönni, odaáll 
az ajtóba – és szándéka békés, áldást hozó, 
nem úgy, mint egykor Hannibálé –, és azt 
kéri, engedjük be. Egy ünnep csakis az ün-
nepelttel lehet teljes. Krisztus nélkül értel-
metlen a karácsonyunk. Hívhatjuk a szeretet 
ünnepének, adhatunk ajándékot egymásnak, 
ha ő nincs ott, akkor értelmetlen, de ha ott 
van, mindez értelmet nyer! Engedjük meg, 
hogy Krisztus velünk legyen ezen a kará- 
csonyon!       Kelédi Márton, baptista lelkipásztor

„Kerekedjünk 
fel egy lelki 
útra, mint 
egykor a 
napkeleti
bölcsek...”
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CZERVÁN GYÖRGY –
GONDOLATOK ÉV VÉGÉN 
Kedves Sülysápiak! Nagyon büszke vagyok 
a közös munkára és az eredményekre, melyet 
a sülysápiakkal az utóbbi időszakban elértünk. 

A munkámat sok mindenben lehet 
mérni, az egyik ilyen a külön-
böző fejlesztések száma, me-

lyek egy adott települést érintenek. 
Az utóbbi néhány évben mintegy más-
fél milliárd forint támogatás érkezett 
Sülysápra, melyből számos fejlesztés 
valósulhatott meg: ipari park létesült, 
belterületi utak újultak meg, megtör-
tént az általános iskola és az orvosi 
rendelő energetikai felújítása, meg-
épült a támfal a templomnál, megépült 
az iskolakonyha, rendelőintézetek, 
játszóterek, megtörtént a Helytör-
téneti Gyűjtemény épületének külső 

felújítása, és ezekre mind büszkék lehe-
tünk. Az új egészségház egy 200 millió 
forintos beruházás volt, ami végre a mai 
kor igényeinek megfelelő színvonalat tud 
biztosítani Sülysáp lakosságának. Nem 
elhanyagolható a nagymértékű fásítás és 
az aktuális feladatok között a 31-es út fel-
újítása. 

Eddig Pest megye nem nagyon pályáz-
hatott EU-s pénzekre, de jövő évtől ez is 
megváltozik, hiszen leválunk Budapestről, 
így az uniós források mostantól Pest me-
gyei települések számára is megnyílnak. 

Mindenki nagyon vigyázzon magára, 
hiszen még biztosan nem vagyunk a jár-

vány végén. Sajnos tapasztalatom is 
van róla, hogy nem könnyű, bárhogy is 
vigyáz az ember, mégis megtörténhet. 
Azokat a szabályokat, melyek sokszor 
kényelmetlennek tűnnek, muszáj be-
tartanunk! A kialakult helyzet bizony a 
karácsonyt is az eddig megszokotthoz 
képest egy picit mássá teheti, talán egy 
kicsit meghittebbé. Remélem, hogy a 
szigorú intézkedéseknek meglesz a po-
zitív hatása.

Áldott, boldog ünnepeket kívánok 
minden sülysápi lakosnak! 

 Sülysápi séta – Sétálj te is Sülysápon!

A napokban jó néhány helyszínre infor-
mációs táblák kerültek ki a település 
főbb látnivalóinak környezetében: egy 
új, helyi információs sétaútvonalat kí-
nálva az érdeklődőknek.

Az Összefogás Sülysápért Egyesület 
LEADER-támogatásból valósítja meg a 

városunk természeti és épített értékeit 
tíz állomáson keresztül bemutató fejlesz-
tését. A táblák folyamatosan kerülnek ki a 
helyszínekre, és a jó idő, valamint a korlá-
tozásoktól mentes időszak beköszöntével 
egy nagy, közös első túrázás alkalmával 
fogjuk vezetett módon, meglepetésekkel 

színezve végigjárni. Az átadón publi-
káljuk majd a kifejezetten a sétaútvo-
nalhoz kapcsolódó túrafüzetünket is, 
amiből még több, a táblákon nem lát-
ható információhoz juthatunk. 

Sülysáp számos természeti és épí-
tett értékkel rendelkezik, ám mivel a 
város hosszan elnyúlik, az egyes érté-
kek pedig nem tömbökben találhatók, 
egy olyan átfogó információs sétaút-
vonalat hozunk létre, amely a Sülysáp 
területén található látnivalók legtel-
jesebb bemutatására ad lehetőséget. 

Célunk a településen megtalálható 
összes természeti, műemléki és helyi 
védett érték egységes, mindenki szá-
mára megközelíthető bemutatása. Az 
állomásokon egy-egy, képekkel gaz-
dagon illusztrált, interaktív játékkal 
kiegészített tabló mutatja be az adott 
rész jellegzetességeit. Aki pedig a sző-
lősi Kastélykerttől egészen a halasta-
vakig végigjárja az útvonalat, átfogó 
képet kaphat Sülysáp környezeti és 
természeti értékeiről, történetéről, a 
XX. századi helyi életről és számos to-
vábbi érdekességet is felvillantunk.

Reméljük, sokak tetszését elnyeri 
egyesületünk fejlesztése!      

 Katus Norbert,
az Összefogás Sülysápért Egyesület elnöke



ELADÓ 
INGATLAN 

+36 30 771 29 20
Bővebb információ:  

posta.hu/beszerzesek_palyazatok

CSAK A SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL 
ÁLLÍTHATÓ MEG A VÍRUS
Az egyre súlyosbodó járványhelyzet alaposan átalakítja  
a település mindennapjait. 
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E  lsősorban a lakosság fegyelme-
zettségén múlik, hogy még kará-
csony előtt sikerül-e megfékezni 

a vírus gyors ütemű terjedését, de eh-
hez feltétlenül tisztában kell lennünk a 
ránk vonatkozó szabályokkal: a novem-
ber 11-től hatályos kormányrendelet 
értelmében megszülettek a helyi sza-
bályozások.

MASZKOT FEL!
A legelemibb védekezési módszer a 
maszk állandó és helyes használata. Az 
orrunkat és szájunkat eltakaró maszkot 
kötelező viselni a Sülysápi Polgármes-
teri Hivatalban és járási hivatal kiren-
deltségén, a piacon, a tömegközlekedési 
eszközökön, az üzletekben, gyógyszer-
tárakban és az egészségügyi intézmény 
területén. Emellett minden olyan he-
lyiségben is kötelező a használata, ahol 
tömegközlekedési eszközre várakozunk 
vagy vendéglátó üzletekben töltünk időt. 
Mivel a közterületi maszkviselési kötele-
zettséggel kapcsolatos szabály, csak a 10 
ezer fő lakosságszám feletti települése-
ket érinti, így Sülysáp közterületein nem 
kötelező a maszk viselése, illetve sporto-
lás közben sem kell hordanunk.

ÜGYINTÉZÉS A TÁVOLBÓL
Minimalizálni kell a személyes találko-
zások számát mind a köztereken, mind 
zárt helyeken, ennek érdekében hivatali 
tájékoztatást is lehetőleg telefonon vagy 
e-mailben kérjenek, kérelmeiket pedig 
az E-Önkormányzat Portálon keresz-

tül, elektronikus úton terjesszék elő. A 
korlátozott ügyfélfogadás értelmében a 
személyes ügyintézésre (iratok benyúj-
tására vagy átvételére) kizárólag ügy-
félfogadási napokon (H-Sze-P), az ügy-
félszolgálaton lesz lehetőség;  ügyekkel 
kapcsolatos érdeklődést kizárólag tele-
fonon és e-mailben fogadnak; a kizáró-
lag személyes megjelenés útján intéz-
hető ügyek (pl. egyes anyakönyvi ügyek) 
esetében kérik, hogy telefonon egyez-
tessenek időpontot az ügyintézővel.

ÚJ, SAJÁT IDŐSÁV SEGÍTI A 65 ÉV 
FELETTIEK VÁSÁRLÁSÁT
A kormány döntése alapján hétköznapo-
kon (hétfőtől péntekig) 9 és 11 óra között, 
hétvégén 8 és 10 óra közötti időszakban 
kiemelt vásárlási idősávot kapnak a 65 
év felettiek. Ebben az időintervallum-
ban kizárólag ők vásárolhatnak az élel-
miszerüzletekben, a drogériákban és a 
gyógyszertárakban. Az idősek a védett 
vásárlási idősávon kívüli is szabadon vá-
sárolhatnak.  Az idősáv nem vonatkozik a 
sülysápi piacra, de ajánlott a zsúfolt idő-
sávok és a zárt terek kerülése. 

SPORTOLÁS KORLÁTOK KÖZÖTT
A sport, a test egészsége kiemelt fon-
tosságú egy ilyen, vírusokkal terelt idő-
szakban, ám most erre is csak korláto-
zottan van lehetőség. Az egyéni sportok 
(futás, kocogás, kerékpározás stb.) gya-
korlása megengedett a kijárási tilalom 
betartása mellett, 5 és 20 óra között. A 
csapatsportok (futball, kézilabda, röp-

labda, stb.) csak 
ve r s e ny s ze r ű 
sportolás esetén 
gyakorolhatók, a 
mérkőzések ki-
zárólag zárt ka-
pusak lehetnek. 
A versenyspor-
tok edzéseire 
és a versenyek-
re való eljutás 
mentesül a ki-
járási tilalom 
betartása alól, 
de csak a spor-
tegyesület írá-
sos igazolásával. 
Sportolás köz-

ben sem a szabadban, sem zárt térben 
nem kell maszkot viselni. A sportcsarno-
kot kizárólag a versenysportot űző spor-
tolók használhatják a járvány időszaka 
alatt.

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI SZABÁLYOK
A bölcsőde területére kizárólag maszk-
ban léphetnek be a szülők, gyerme-
kenként egy felnőtt, az érintésmentes 
kézfertőtlenítést és a lábfertőtlenítő 
szőnyeg használatát követően. A bölcső-
dei személyzet és a gyermekek részére 
érintésmentes testhőmérést is végez 
az intézmény. Kötelező minden reggel 
írásban nyilatkozatot tenni a gyermek 
egészségügyi állapotáról. Az új kapunak 
köszönhetően könnyebbséget fog jelen-
teni, hogy a szülők a csoportszobákba 
adhatják a gyermekeket az épületbe tör-
ténő belépés nélkül. A bölcsőde vezető-
sége arra kéri a szülőket, hogy részesít-
sék előnyben az online kapcsolattartási 
formákat, a különböző bölcsődei iratokat 
is elektronikus formában küldjék el, vagy 
dobják be a postaládába.

Az óvoda épületébe szülők nem lép-
hetnek be: a gyermekeket érkezéskor 
az ajtóban veszi át az óvoda dolgozója, 
ekkor történik meg a testhőmérséklet 
mérése is. Ebéd után és a délutáni haza-
menetelkor a szülők az udvaron várakoz-
hatnak, ahová a gyermekeket kikísérik. 
Itt is kötelező a maszk viselése. Ha éppen 
akkor érkezik a szülő, amikor nincs óvo-
dai dolgozó a bejárati ajtónál, használják 
a csengőt. 

Sülysáp önkormányzata minden-
kitől az intézkedések betartását kéri, 
hiszen a cél mindannyiunk egészségé-
nek védelme. 

Hirdetés
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Hirdetés

IDÉN SEM MARADNAK MIKULÁS-CSOMAG NÉLKÜL A GYEREKEK

IDÉN ELMARADT A TÉLI TÓKERÜLŐ TELJESÍTMÉNYTÚRA

Sülysápon hosszú évekre nyúlik vissza a Mikulás-csomagok hagyománya, és bár az ünnepségek 
idén biztosan elmaradnak, a gyermekeknek nem kell amiatt szomorkodniuk, hogy a Mikulás eset-
leg elfelejtkezik róluk.

Talán nem is tudható biztosan, mikor 
vált állandó hagyománnyá az ismerős, 
piros csomagok eljuttatása a sülysápi 
gyermekekhez, ám az biztos, hogy idén 
is automatikusan és időben megkapják 
a meglepetést a bölcsőde, az óvodák és 
az iskolák, ahol már oly sok gyermek vár 
izgatottan. Az önkormányzat kezdemé-
nyezésére és pénzügyi támogatásával 
egy helyi vállalkozó vállalja, hogy minden 
évben összeállítja az ezer forint összér-

tékű ajándékot minden kicsi számára – idén 
ez 1050 gyermeket jelent. 

A csomag tartalma elsősorban a várva 
várt édesség, emellett pár fi nomság és nem 
romlandó élelmiszer lesz. Az elmúlt évek-
ben a felsősöknek volt lehetősége választa-
ni, hogy az édesség helyett ugyanabban az 
összegben valamilyen műsort vagy előadót 
kérjenek, ez az eshetőség idén ugyan sajnos 
nem adatik meg, de biztosan vigasztaló lesz 
a tárgyi ajándék is.                                     SH infó

A koronavírus-járvány következtében 
november 11-én bevezetett korlátozá-
sok miatt a november 28-ára tervezett 
Téli Tókerülő Teljesítménytúra sokak 
bánatára idén elmaradt. A korláto-
zó rendeletek megjelenése után sokat 
gondolkodtam, mi legyen a túra sorsa. 
Habár a túraszervezőket tömörítő Tel-
jesítménytúrázók Társaságának hon-
lapján megjelent hivatalos közlemény és 
jogértelmezés szerint teljesítménytúrák 

továbbra is rendezhetők, szervezőtár-
saimmal úgy döntöttünk, hogy nekünk 
a túrázók biztonsága a legfontosabb, 
ezért idén nem fogjuk megszervezni a 
túránkat. A közlemény rámutat, hogy „a 
túrázás egyéni, szabadidős sport, ami-
nek edzéstevékenységébe beletartozik 
a túrákon való részvétel” és a megfele-
lő óvintézkedések mellett a túraszer-
vezés is megengedett. Amellett, hogy 
nem értettünk egyet ezzel a vélemény-

nyel, szerintünk az, hogy a rendelet szerint 
MINDEN rendezvény tilos, felülír minden 
csavaros jogi értelmezést, kiskaput. 

Természetesen tudnánk olyan körülmé-
nyeket teremteni a túra során, ami meg-
felelne egyes előírásoknak (maszkviselés 
a rajtban és célban, 1.5 méter távolság a 
résztvevők között stb.), de nem szeretnénk 
kockáztatni. Sokszor elkerülhetetlen len-
ne, hogy 10 főnél nagyobb csoport verődjön 
össze, és ezekkel a szabályozásokkal pont 
azt a részét veszítené el a túránk, ame-
lyek miatt sokan szeretnek hozzánk járni. 
Megállni egy jót beszélgetni a túratársak-
kal, pontőrökkel, közösen elfogyasztani a 
célban kapott ebédet, meginni egy forralt 
bort.

A túráinkon az évről évre emelkedő lét-
szám és a sok-sok pozitív visszajelzés azt 
mutatja, hogy van igény hasonló rendez-
vényekre, ezért, ha a vírushelyzet engedi 
és a korlátozások is enyhülnek egy későbbi 
időpontban – talán január végén – meg-
próbáljuk újra megszervezni a túrát. Erről a 
Sülysápi hírforrás következő számában tá-
jékozódhatnak az olvasók.               Seprős Viktor

Kedvező áron!

 Pokorádi  Gábor              Tel.: 06-70/276-3350

www.dugulaselharito.info  

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

mosogató 

Dugulás
elhárítás

 Pokorádi  Gábor              Tel.: 06-70/276-3350

Hívjon  
és meGyek! 

Budapesten,  
és Pest megyében. 

Ezúton is szeretnénk 
megköszönni mindenkinek,  

aki részt vett nagynéném, 
Horinka Lászlóné 

Pozsgai Erzsi 
2020. 11. 18-án 

a Sápi Temetőben  
megrendezett búcsúztatóján.

Németh Katalin

Köszönetnyilvánítás
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TÁPIÓ MENTÉÉRT-DÍJ 2020

KÖZÖSSÉG

Ahogy Terék József, a díj alapítója fo-
galmaz: mindig irigykedve nézte, hogy 
más tájegységeknek megvan a saját díja, 
mellyel el tudják ismerni a tájegységben 
lakó vagy a tájegységért dolgozó, annak 
hazai vagy nemzetközi hírnevet szer-
ző embereket. Ennek mintájára ez már 
a második év, hogy itt is elismeréssel 
adózhatnak azok előtt, akik a Tápió-vi-
déken alkottak valami maradandót. 

Terék József 2019-ben kereste meg a 
tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti 
Köre Közhasznú Egyesületet, és nagy 
örömmel látta, hogy mindenki azonnal 
elfogadta az ötletét. – Minden évben 
egy alkalommal adjuk át a díjat, igyek-
szünk ezt mindig akörül az évforduló 
körül átadni, mikor a Blaskovich fivé-
rek 1923. november 8-án megtalálták 
Tápiószele és Tápiószentmárton kö-
zött a szkíta aranyszarvast. Az egész-
ségügyi helyzet miatt idén nem tudtuk 
ünnepélyesen átadni a díjat, de a díja-
zottaknak így is jár az emléklap és az 
elismerés – mondta el Terék József. 

A szervezők minden évben várják a 
papíralapú felterjesztéseket. A kurató-
riumi tagok saját maguk véleményezik 

a jelölteket, a díj alapítója szerint na-
gyon szimpatikus, hogy egymás vé-
leményét meghallgatva, végül pedig 
titkos szavazással döntenek a díjazot-
takról. Az elismerés pénzjutalommal 
nem jár, a díjazottak elismerő oklevelet 
és emlékérmet kapnak. – Jelölt lehet az 

a természetes személy, aki Tápió mentén 
tevékenykedik, és elévülhetetlen érdemei 
alapján méltó a kitüntetésre. A jelöltek 
elbírálásánál kiemelt figyelmet kapnak 
azok, akiknek a tevékenységi körébe tar-
tozik a kulturális örökségvédelem, a nép-
rajzi értékek, a helyi hagyományok őrzé-
se, az épített örökség védelme, a szellemi 
örökség átörökítése, a természeti értékek 
megőrzése, az oktatás és az identitástu-
dat erősítése – részletezte Terék József. 

Az idei díjazottak:
Antalicz Csaba
Domján Lajos
Kucza Péter 
Urbán Sándor
Vidra Tamás 
Walter János 
Basa László – Posztumusz díj
Jövőre a díj újabb kategóriákkal bővül: 

egyrészt azok felé, akik anyagi támoga-
tással próbálják a kulturális programokat 
népszerűsíteni, másrészt a harminc éven 
aluliak számára a Junior Tápió mentéért 
díj. A szervezők 2021-ben a 3. Tápió men-
téért díj átadóját Sülysápra tervezik. 

(Fotó forrása: tapiokultura.hu)

VIRÁGSZIGETEK ÖRÖKBEFOGADÁSA
Előző lapszámunkban és a közösségi média felületén megjelent virágsziget örökbe-
fogadási felhívásunk eredményeként az összes sziget gazdára talált, és az évszaknak 
megfelelően felfrissült. Az ágyásokba több száz árvácskát ültettek, amelyek ebben 
a szürke időben egy kis színt visznek városunk köztereire. Mivel többen jelentkez-
tek, mint ahány virágszigettel rendelkezünk, ezért a város intézményeihez kihelye-
zett konténerek egy részét is „örökbe adtuk”. Hálásan köszönjük a helyi intézmények 
dolgozóinak, magánszemélyeknek, baráti társaságoknak, hivatali dolgozóknak, civil 
szervezeteknek az önzetlen segítséget. 

Ezúton szeretném külön megköszönni Teca Virágboltjának a növények beszer-
zését, a rengeteg ötletet és áldozatos munkát! A Városháza előtti adventi koszorú 
elkészítése számomra is meglepetés volt!                              Munkhártné Szántai Márta, képviselő

Adventi kalendárium  
a WAMKK oldalán
Az adventi naptár többek között a türelmet-
len, várakozó gyermekek egyik legnagyobb 
öröme decemberben. De miért lenne csak 
gyermekek öröme?! Tudták, hogy az adventi 
naptár vagy más néven kalendárium eredete 
egészen a 19. századig nyúlik vissza a kora-
beli Németországban? A legenda szerint egy 
Gerhard nevű fiúcska nap mint nap azzal 
nyaggatta az édesanyját, hogy „hányat kell 
még aludni, amíg jön a Jézuska?” Ezért az 
édesanyja készített neki egy naptárat, amire 
24 habcsókot tűzött, melyből minden nap 
megehetett egyet. Így tudta, ahogy fogytak 
az édességek, úgy közeledett a karácsony!

Gerhard felnőtt korában sem felejtette el 
ezt a kedves szokást és egy egész vállalko-
zást épített rá, ami szép lassan meghódítot-
ta a világot. Az adventi naptár Magyarorszá-
gon a XX. század elejétől kezdett elterjedni.

Szeretnénk mi is meglepni önöket, és az 
elkövetkező 24 napot egy kicsit örömteli-
vé, különlegessé tenni! Ezért online adventi 
kalendáriumot készítettünk, amit a WAMKK 
Facebook-oldalán találnak december 1. és 
24. között. A kalendáriumból minden nap 
„előkerül” majd egy kis érdekesség! Egy-egy 
apró feladat, néhány ötlet, segítség az ün-
nepi készülődéshez, egy szép vers, dal vagy 
idézet. Hangolódjunk együtt a karácsonyra!       
             Üdvözlettel, a WAMKK csapata
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ONLINE ADVENTIKOSZORÚ-KÉSZÍTÉS
2020-ban a koronavírus járvány miatt rendhagyó adventi prog-
ramokkal készül a sülysápi Wass Albert Művelődési Központ és 
Könyvtár csapata. 

Elsőként november 28-án online ad-
ventikoszorú-készítésre invitáltuk az 
érdeklődőket. Ilyen még nem volt, de 
idén ezt is kipróbáltuk! Már jóval előre 
beharangoztuk az eseményt a Face-
book-oldalunkon és nyereményjátékot 
is kapcsoltunk hozzá, hogy még többen 
kedvet kapjanak a kézművesprogram-
hoz. Szép számmal jelentkeztek is játé-
kunkra a vállalkozó szelleműek. 

A nyereményjáték keretében feltet-
tünk egy kérdést az adventi koszorú 
gyertyáival kapcsolatban, és a helyes 
válaszokat beküldők között kisorsol-
tunk 10 szerencsést, akik egy alapcso-
magot kaptak, ami minden szükséges 

alapanyagot tartalmazott a koszorú 
elkészítéséhez. Az online esemény no-
vember 28-án délután 17 órától volt elér-
hető, ahol egy videóban bemutattuk, ho-
gyan is kell elkészíteni egy hagyományos 
adventi koszorút. A koszorúkészítés tit-
kaiba és szakmai fogásaiba Feigel József-
né, Teca avatott be minket, aki lépésről 
lépésre megmutatta a hagyományos, há-
rom lila és egy rózsaszín gyertyás adventi 
koszorú készítésének fortélyait. 

Örülünk, hogy szép számmal vettek 
részt a látogatóink az online eseményen, 
és a videónak is nagyszámú megtekintése 
lett. Aki esetleg lemaradt a premierről, ne 
bánkódjon, a videó továbbra is elérhető a 
WAMKK Youtube-csatornáján. Érdemes 
feliratkozni a csatornánkra, hogy mindig 
értesüljenek a friss videóinkról, valamint 
kövesség Facebook-oldalunkat is, hogy 
ne maradjanak le további adventi prog-
ramjainkról sem.

Köszönjük a segítséget a Teca Virág-
boltnak és a Szóró Médiának!

www.facebook.com/wass.kozpont/
Lászlóné Dósa Nikoletta, WAMKK, intézményvezető

Szép ősz áll a Pest megyei III. osztály 
Keleti csoportjában szereplő labdarúgó-
ink mögött. A zsinórban négy győzelem 
után a bajnokság negyedik helyén álló 
csapatot már csak egy pont választja el 
a dobogótól, úgy, hogy a tabellán előttük 
álló Abony egy meccsel többet játszott a 
mieinknél. Lássuk a novemberi eredmé-
nyeket:

11. forduló  
SÜLYSÁP–Inárcs  4-0 
Gólszerzőink: Szűcs D, Vasadi, Simon 
L, Simon Á. 
12. forduló 
Dány KSK–SÜLYSÁP 1-3 
Vasadi, Kálmán (öngól), Simon Á. 
13. forduló 
Újlengyel–SÜLYSÁP 1-3 
Béres (2), Vasadi  
A bajnokság állása 12. forduló után 
1. Ecser    33 pont  13 mérkőzés 
2. Pécel  31  12 
3. Abony  28 13  
4. Sülysáp  27 12

SÜLYSÁP SE NOVEMBERI 
EREDMÉNYEI

Három ultisunk is az 
országos döntőben

Az ultibajnokság befejeztével kialakult 
az országos döntőbe jutott legjobb 21 
játékos névsora. Örömteli, hogy szak-
osztályunkból három játékos, Bálint Ist-
ván, Hidvégi József és Schwarczer László 
is képviseli Sülysáp városát a versenyen.

Kiváló teljesítményükhöz gratulálunk, 
és további sikeres szereplést kívánunk!

Szűrös György

Adventi készület Sülysápon

Advent első vasárnapjával kezdetét veszi a karácsonyi ünnepkör. Ez az időszak a várako-
zásról, a készülődésről, a szeretetről szól.

Az idei év egy kicsit másképp alakult, mint amit megszokhattunk. A rengeteg válto-
zás, a bizonytalanság, a különféle nehézségek beárnyékolták mindennapjainkat. Bízunk 
benne, hogy az elkövetkezendő napok, hetek várakozása talán egy picit bearanyozza 
napjaikat, még ha esetleg nem is úgy alakul minden, ahogy ilyenkor lenni szokott. 

A vírushelyzet miatt idén rendhagyó online adventi műsorral készül a Wass Albert 
Művelődési Központ és Könyvár a négy adventi vasárnapon. November 29-én, de-
cember 6-án, december 13-án és december 20-án délután 14 órától láthatják adventi 
műsorainkat, melyek a WAMKK Youtube-csatornáján vagy a Művelődési Központ Face-
book-oldalán lesz elérhető. A műsorokat utólag is meg lehet majd nézni. Fogadják sok 
szeretettel! Ezzel kívánunk most nagyon szép, meghitt adventi időszakot!

 Lászlóné Dósa Nikoletta, intézményvezető – WAMKK
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HIRDETÉSEK

Jelentkezés: 06-20/215-0699
Email: munka@humilitas.hu

Két műszakos munkarendbe 
operátoroKat  

KeresünK  
 sülysápra! 

Feladat: 
ventilátoralkatrészek 
összeszerelése

Feltétel:
•  8 általános iskolai 

végzettség
• jó fizikum 
• megbízhatóság 
•  előny: hasonló 

munkakörben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
•  bruttó átlagkereset 275 000–310 000 Ft
• cafetéria 
• hosszú távú biztos munkalehetőség

Céges busz: 
Gyömrő, Mende, Tápiószecső, Szentmártonkáta, Nagykáta, 
Tápióbicske, Farmos, Tóalmás, Úri, Kóka, Göbőjárás

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 1500 Ft
Gépkezelő:

nettó 2000 Ft

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

Sülysápi Festékboltba 
férfimunkatársat keresünk! 

RAKTÁROS, ÁRUFELTÖLTŐ, UDVAROS 
MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE!

B kategóriás jogosítvány szükséges!  
Napi 8 órás munkarendben, bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezés az üzletben személyesen. 
06-30/407-9984, 

benicsempe@gmail.com

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
CSŐTISZTÍTÁS,

CSŐKAMERÁZÁS
GARANCIÁVAL!

+36-30/603-1703
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BETLEHEMI PÁSZTOROK 

Bekopognak az ajtón.
Pásztorok, angyalok: Dicsértessék a Jézus 
Krisztus! Szabad-e betlehemezni?
Házigazda: Mindörökké Ámen! Szabad.
(A pásztorok és az angyalok bemennek a 
házba.)

Pásztorok: (szóban)
Mi vagyunk azoknak a betlehemi pász-
toroknak az utódai, akiknek karácsony 
éjszakáján megjelent az angyal. Őseink 
meghagyták, hogy karácsony táján kopog-
tassunk be minden házba és híreszteljük 
szerteszét Jézus születésének ünnepét.
Ének közösen:
Csordapásztorok, midőn Betlehembe’,
Csordát őriznek éjjel a mezőbe’, 
Csordát őriznek éjjel a mezőbe’.

Isten angyali jövének melléjök,
Nagy félelemmel telék meg ő szívök, 
Nagy félelemmel telék meg ő szívök.

Örömet mondok, nagy örömet néktek,
Mert ma született a ti üdvösségtek, 
Mert ma született, a ti üdvösségtek.
Menjetek el csak, gyorsan a városba,

Ott találjátok, Jézust a jászolba, 
Ott találjátok, Jézust a jászolba.

Pásztorok: (szóban)
Pásztor őseink nagyon megijedtek, mert még 
sohasem láttak angyalt, de aztán nagyon 
megörültek és így biztatták egymást:
(énekelve folytatják)
Szaporán keljetek fel bojtárok
Az angyal azt mondotta’ hallottátok:
Üdvözítőt ti ma láttok, 
Vélem együtt imádjátok
Ne is késsünk semmit, csak induljunk,
A nyerges szamárra felpakoljunk,
Jaj’ mit vigyünk a gyermeknek, 
Kit az égből kijelentnek.

Kispásztor: (énekelve) Majd én viszek néki kis 
tejecskét.

Palkó: (énekelve) Én is viszek sajtot,
kenyerecskét.
Öreg pásztor: (énekelve)
Majd én viszek kis báránykát,
Mivel tartom édesanyját.
Amott látok egy nagy fényességet,
Bizonyos isteni jelenséget,
Nézd meg Palkó ott vagyon-e?
Bízvást odamehetünk-e?

SÜLYSÁPI BETLEHEMEZÉS 
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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

Hirdetés

Palkó: (énekelve)
Ott vagyon bizonnyal, már megnéztem,
Bétekintettem, hogy odaértem,
Jajj’, ott fekszik a jászolba, 
bétakarva’ pólyácskába.

Mind:  (énekelve) 
Üdvözlégy ó Jézus kis királyunk! 
Kit nagy szegénységben itt találunk,
Légy mindenkor mi oltalmunk,       
Ellenségen diadalmunk.    

Angyal (szóban): Így történt mindez, 
ahogy a pásztorok elmondták, 
És leírták az evangélisták’.
Mind (szóban): Adjon az Isten néktek 
békés, boldog karácsonyt! Ti pedig az 
Isten fi ának szívetekben kedves meleg 
hajlékot, nekünk pedig amit jó szívvel 
szántok.

Sülysáp város Értéktár Bizottsága 
2016-ban a karácsonyi ünnepkör hagyo-
mányainak megörökítését tűzte ki célul: 
a szentcsaládjárást, a betlehemezést, a 
gyerekek karácsonyi köszöntését és a 
sápi városrész Ádám–Éva napi szokásait. 
Az ekkor felvett betlehemező gyerekek 
műsora megtekinthető a www.sulysap-
ma.hu oldalon.        Zemen Pálné
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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

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS

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

ÖMLESZTETT ÁRÚ SZÁLLÍTÁS 324 M3IG

06-20/621-8848
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KÖZÖSSÉG

2580 ÉLETET MENTETTEK MEG 
A SÜLYSÁPI VÉRADÓK 
A település lakossága példamutató a véradási kedvet tekintve: minden adandó alkalommal 
kiemelt a részvétel. Ezt a fantasztikus teljesítményt az Országos Vérellátó Központ idén
külön elismerte, hiszen a sülysápi segítők már 2580 megmentett életnél tartanak. 

Mivel lehetne méltóbb módon 
megünnepelni a magyar vé-
radók napját, mint egy véra-

dással? A november 27-i ünnepségek 
ugyan idén a járványhelyzet miatt el-
maradtak, ám a Magyar Vöröskereszt 
és az Országos Vérellátó Szolgálat így 
is megtalálta a módját, hogy a sokszo-
ros véradó hősöket egy kis ajándékkal 
meglepjék: például egy véradás alkal-
mával.

Sülysáp különleges helyet foglal el a 
ranglistán, ugyanis a település apró mé-
retének ellenére a véradási kedv mindig 
hatalmas. Idén összesen 24 véradót kö-
szöntöttek, akik közül van, aki  hússzo-
ros, valaki pedig hetvenötszörös oklevet 
vehetett át. Horinka László polgármes-
ter is már hetvenszer segített, így ő het-
venszeres oklevelet vehetett át.

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezete közösségi oldalán külön 
köszönetet mondott az Országos Vé-
rellátó Szolgálat és Sülysáp Város Pol-
gármesteri Hivatala által nyújtott do-
normegbecsülési támogatásért, mellyel 
még csodásabb módon tudták meghá-
lálni a rendszeres véradó hőstettet.

Vérplazmára van szükség a gyógyult 
betegektől

A koronavírussal fertőzöttek gyógyu-
lási esélyeinek növelése érdekében az 
Országos Vérellátó Szolgálat folyama-
tosan várja a korábban PCR-pozitív, de 
legalább három hete tünetmentes sze-
mély jelentkezését vérplazmadonor-
nak. Mintavételre minden véradáson 
lehet jelentkezni, előzetes bejelentke-
zés nem szükséges. Érkezéskor a Co-
vid-zárójelentést magukkal hozva kell 
jelezni, hogy plazmadonornak jelent-
keznek.

Sülysáp Humanitárius település lett tavaly 

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezetéhez a megye 187 települése 
és közel egymillió lakos tartozik. Ál-
landó szolgáltatásaikkal, programja-
ikkal próbálják meg segítségnyújtásra 
ösztönözni az embereket, arra, hogy 
bátran vállalják fel a tenni akarást, hi-
szen baj, baleset bárkivel és bármikor 

előfordulhat. A szervezet arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy ha fennállnak 
bizonyos állapotok, mint egy beteg-
ség, műtéti lábadozás vagy várandós-
ság, mely miatt valakit ideiglenesen 
vagy véglegesen kizárnak a véradók 
köréből, akkor is segíthetjük a szerve-
zet munkáját. Ilyen, ha népszerűsítjük 
a véradást, véradókat toborzunk vagy 
eloszlatjuk az ezzel kapcsolatos tévhi-
teket.

Lovászi Anett mozgalmi szakmai 
vezető, a szervezet igazgatóhelyette-
se szerint nem véletlen, hogy tavaly 
Sülysáp elnyerte a Humanitárius tele-
pülés címet, hiszen a város vezetése 
is maximálisan segíti a vöröskeresztes 
munkát, például a véradások népsze-
rűsítésében. A potenciális véradójelöl-
tek és a már sokszoros vércsepphősök 
névre szóló értesítését a polgármes-
teri hivatal végzi, emellett anyagilag is 
támogatja a donorok megbecsülését. 
– A polgármester úr extra grátiszként 
egy-egy nap pótszabadsággal is támo-
gatja a karnyújtó életmentő dolgozóit. 
Idén látványosan nőtt a településen a 
hősök száma, míg tavaly 257 fő, addig 
ebben az évben már 359 fő jelentke-

zett véradásra. Ez a helyi vöröskeresz-
tes alapszervezet kitartó munkájának is 
köszönhető, folyamatosan mozgósítják 
a lakosságot. Ebben az évben először 
egy sülysápi cég is lehetővé tette, hogy 
a dolgozóinak véradást szervezzünk, ott 
42 fő vett részt a márciusi munkahelyi 
véradónapon – mondta el Lovászi Anett. 
Tavasszal a járványügyi helyzet súlyos-
bodása során a véradások szervezése 
nem állhatott meg, hiszen az életmentő 
műtétekhez nélkülözhetetlen a semmi 
mással nem pótolható emberi vér, ezért 
a legszigorúbb biztonsági intézkedések 
betartása mellett folyamatosan – a mai 
napig – azon dolgoznak, hogy a bizton-
ságos vérkészlet rendelkezésre álljon. – 
A vér hatalmas érték, de maga a véradó 
is hatalmas hálát, társadalmi megbecsü-
lést érdemel, hiszen ő teszi lehetővé, rá-
adásul önkéntesen, hogy akár ismeret-
len embereknek is segítséget nyújtson 
a szükség idején. Az első véradás alkal-
mával emléklapot kap a véradó, majd a 
10. véradás után már oklevelet adunk. A 
legmagasabb kitüntetés, amit véradók-
nak adományozunk, a Pro Vita díj, amit 
nők a hatvanadik, férfiak a nyolcvanadik 
véradás után kaphatnak meg.             VNyL
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TSZ-TÖRTÉNELEM – MÁSODIK RÉSZ
60 éve alakultak meg Sülysápon a mezőgazdasági termelőszövetkezetek. Most megalakulásuk 
előzményeit, körülményeit és első éveit idézzük fel a visszaemlékezők és a korabeli sajtó 
segítségével. A két nézőpontból más-más kép tárul elénk.

Visszaemlékezők
A forradalom leverése után felgyorsultak 
az események. Megszűnt a beszolgáltatá-
si rendszer, és több kedvezményt tett az 
állam. A parasztság fellélegezhetett. Mer-
tek földet, lovat, tehenet vásárolni. „Apám 
Pesten a Tejüzemben volt pasztőrmester. 
Évtizedek óta dolgozott már ott, amikor ’58 
táján az igazgató behívatta az irodába. Fi-
gyelmeztette, hogy ha földjük van, akkor azt 
adják el, mert el fogják venni. Apám 
hazajött, megbeszélték anyámmal a 
dolgot, de nem akarták eladni a föld-
jeiket. Anyám a húgának is elmondta 
a Tejüzem igazgatójától hallottakat. 
Ők nem késlekedtek, eladták az összes 
földjüket.”

A mezőgazdaság szocialista 
átszervezése
1958 és ’59 telén agitátorok jöttek a 
faluba és jártak házról házra. Nem 
tágítottak, minden nap újból jöttek. 
A gazdák eleinte elmentek otthonról, 
bujkáltak, de az agitátorok nem adták 
fel. Mindenki tudta, miről fognak be-
szélni: hogy mennyivel jobb lesz ne-
kik, ha belépnek a tsz-be. Élt néhány 
orosz hadifogságot megjárt ember a 
faluban. Ők tudták, megtapasztalták, 
milyen a kolhoz, sokakat figyelmez-
tettek. A földtől, amely a parasztember 
életét jelentette igen nehéz volt megvál-
ni. Ez a föld az idősebb korosztályé volt, a 
fiatalabbak már sokan az iparban dolgoz-
tak. A két télen át tartó meggyőzőhadjárat 
eredményes lett, többen aláírták a belé-
pési nyilatkozatot. Az agitátorok ígérték, 
hogy lesz majd tsz-nyugdíj, de arról ke-
veset beszéltek, hogy a mértéke csekély 
és a korhatár öt évvel magasabb, mint a 
munkaviszonyban állók esetén. „Nagya-
nyám 1959-ben, amikor az agitátorok na-
ponta beállítottak hozzá, már 55 éves volt. 

Minden alkalommal el-
mondták, hogy neki nem 
kell menni dolgozni az 
egészségi állapotára való 
tekintettel, és tsz-nyugdí-
jat kap majd, csak írja alá 
a belépési nyilatkozatot. 
Nagymama pár éve kap-
ta meg az apai örökségét, 
amihez 1958-ban még egy 
fél fertályt vásároltak is. 
A földjeik ekkor már fel 
voltak szántva, be voltak 
vetve gabonával. Végül 

’59 telén aláírta a belépést, de megmond-
ta, hogy tőlük nem megy senki dolgozni a 
tsz-be. Családi összefogással 1960 júliu-
sában learatták a gabonát, de a terményt 
már nem haza, hanem a tsz magtárába 
kellett szállítani. Családunkból senki nem 
dolgozott egyetlen napot sem tsz-tagként és 
nagymama sem igényelte a tsz-nyugdíjat.”

„Anyáméknak volt pár hold földje, két 
tehene és a gazdálkodáshoz szükséges fel-

szerelése: kocsi, eke, 
borona. Ekkor már 
a testvéremmel csa-
ládot alapítottunk, 
külön éltünk. A szü-
leim megélhetését a 
gazdálkodás, a ter-
mőföld és a tehenek 
jelentették. 60 év kö-
rül voltak. Az agitá-
torok addig győzköd-
ték őket, hogy végül 
anyám aláírta a nyi-
latkozatot, de apám 
földjeit is elvették. A 
teheneket és a gaz-
dasági eszközöket is 
elvitték tőlük. Az 50-
100 éve megvett föl-
dek odalettek. A kö-
vetkező 2 évben anya 

járt még kapálni, szőlőt kötözni egyetlen 
nyomorúságos munkaegységért napon-
ta. Tsz nyugdíjasként apa 260, anyám 130 
Ft-ot kapott havonta, így teljes létbizony-
talanságba kerültek. Apa ’64-ben, anyám 
’67-ben halt meg. Életük végéig nem tudtak 
beletörődni, hogy elvették mindenüket.”

„Anyám írta alá a belépési nyilatkoza-
tot. A földek mellett elvették a teheneket és 
gazdasági felszereléseket is. A teheneinket 
a többivel együtt a réten legeltették, este a 
tsz-istállóba hajtották. Egy este a Juci te-
hén nem oda, hanem hazajött. Megállt a 

kapuban és bőgött. Anyám kiszaladt és sírva 
mondta a jószágnak, hogy nem engedheti be, 
mert már nem az övé.”

1959–61 között a harmadik típusú terme-
lőszövetkezet alakult meg: Sápon Petőfi Tsz 
és Sülyben Virágzó Tsz néven. A tsz olyan 
szocialista szövetkezeti forma, amelyben a 
tagok a beadott javaktól függetlenül, a közö-
sen végzett munka arányában (munkaegy-
ség) részesültek a jövedelemből. Azok, akik 
a koruk miatt már nem tudtak nyugdíjjogo-
sultságot szerezni, fix összegű ellátást kap-
tak.

Amikor megalakult a Petőfi tsz – ami már a 
termelőszövetkezeti kategóriába tartozott – a 
két gazdaság tagjai egy ideig még egymás mel-
lett dolgoztak, majd a Rákóczi tszcs bele-
olvadt a Petőfi tsz-be, de a kertészkedést a 
kialakított helyen ezután is folytatták még 
évekig. 1960 után a fiatalság megindult Pest-
re az iparba, a faluban főleg az asszonyok 
és az idősebbek maradtak. Az évek során 
az idősebbek „kikoptak” a munkából. Kor-
szerűbb technológiák jelentek meg, s ezek a 
körülmények az 1960-as évek végére a szigo-
tyai bolgárkertészet végét jelentették. Akik 
ott dolgoztak, hazavitték a szerzett ismere-
teket és a háztáji gazdaságukban hasznosí-
tották tovább.

A téeszesítés igen nagy változást hozott a 
falu életébe. Elvették a parasztemberek föld-
jeit, állatait, a mezőgazdasági eszközeiket, 
ezzel gyakorlatilag nincstelenné tették őket. 
A földtulajdonuk megszerzése generációkra 
nyúlt vissza, ennek elvételével sokan teljes 
létbizonytalanságba kerültek.

A termelőszövetkezet dolgozói
A téeszek dolgozói kezdetben a saját föld-
jüket a tsz közös tulajdonába beadó, a tsz-be 
belépő emberek voltak. Brigádokba osztották 
őket. Voltak kertészeti, szőlészeti, gyümölcs-
termelési, növénytermesztési, állattenyésztési 
brigádok. A termelőeszközök karbantartását 
a szerelők végezték. A brigád élén a brigádve-
zető irányította a munkát. Ő határozta meg, 
ki hova menjen dolgozni, mit csináljon, és ő 
döntötte el, hogy ki mennyi munkaegységet 
teljesített naponta. A termelőszövetkezet élén 
az elnök állt és igen széles jogkörrel rendelke-
zett. Munkáját később agronómus segítette. A 
tsz-ek legfőbb szerve a közgyűlés, legfontosabb 
eseménye a zárszámadó közgyűlés volt, ahol be-
jelentették, hogy az adott évben volt-e nyereség, 
amit az év közben ledolgozott munkaegységek 
alapján osztottak el.

Folytatása következik – az érem másik oldala. 
                                    Zemen Pálné

„A téeszesítés 

igen nagy vál-

tozást hozott 

a falu életébe. 

Elvették a pa-

raszt emberek 

földjeit, állatait, 

a mezőgazdasági 

eszközeiket...” 
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MI ÉPÜL A VASÚT UTCÁBAN?
Akik a központi sorompónál köz-

lekednek, láthatták, hogy a 
Magyar Közút építési munká-

ba kezdett. Arról, hogy pontosan mi 
történik, és mi várható a Vasút utca 
többi szakaszán, Horinka László pol-
gármestert kérdeztük.

– Pontosan mi történik a központi vas-
úti átjárónál?

– A Közút illetékesének tájékoz-
tatása szerint rázópadkát építenek a 
sorompótól Kóka irányába tartó sáv 
mellett, valamint a legszükségesebb 
módon felületkiegyenlítést végeznek 
ezen a kis szakaszon.

– Ezt a problémát az önkormányzat 
jelezte feléjük, vagy a saját „listájuk” 
alapján döntöttek a munkavégzés mel-
lett?

– Ez egy összetett kérdés, hiszen a 
Vasút utca teljes szakaszán van több 
olyan kritikus pont és probléma, amit 
évek óta folyamatosan jelzek a mono-
ri mérnökségvezetőnek, a Pest megyei 
igazgatónak levélben, telefonon vagy 
akár személyesen. Konkrétan a rázó-
padka nem volt a kéréseim között, de 
a csomópont borzasztóan hullámos 
aszfaltfelületének javítása igen. Most 
talán részben ez a probléma is megol-
dódik.

– Láttuk hatalmas, esős időben vízzel 
telt árkokat, szinte járhatatlan útsza-
kaszt a Vasút utcában. Meddig kell még 
várni, hogy ezek megoldódjanak?

– A Vasút utca problémái már csak 
azért is látványosak, mert a város köz-
pontjáról van szó. Az út a Magyar Köz-
út kezelésében áll, így elsősorban raj-

tuk múlik, mikor lesz pozitív változás. 
Szeretném az egész utca, beleértve a 
Sápi bekötő hibáit is megnyugtató mó-
don rendezni, ezért felajánlást tettem 
a megyei igazgatónak: önkormány-
zatunk átveszi az út kezelését, hogy 
a jövőben ne a Közút dolga legyen a 
fenntartása, ám feltételül szabtam, 
hogy teljesen felújított állapotban ke-
rüljön át hozzánk. Nyilvánvaló, hogy a 
rendelkezésünkre álló szűkös útfelújí-
tási keretek a meglévő úthálózatunk 
felújítását sem teszik lehetővé, nem, 
hogy pluszban az egész Vasút utcáét… 
A válaszuk az volt, hogy elküldték az 
átadás-átvételről szóló dokumentu-
mokat, de felújításról egy szót sem ej-
tettek. Ezt így visszautasítottam.

A legrosszabb állapotban lévő út-
szakasz részleges felújítására volt egy 
korábbi ígéret, hogy idén megtörténik, 
ám végül a költségvetési átcsoporto-
sításaik miatt mégsem valósult meg. 
Meg kell jegyeznem, hogy az óriási 
örömhír, miszerint a kormány döntött 
a 31-es felújítására szánt források-
ról, kicsit hátráltathatja a Vasút utca 
komplex felújítását. Mindezek mellett 
is bizakodó vagyok, hogy majd ered-
ményt tudunk felmutatni.

– Esőzés idején hatalmas tócsa alakul 
ki a vasútállomás mellett. Ezt miért 
nem lehet rendezni?

– Az ellenzék néhány megszólalója 
szerint csupán „bele kellene borítani” 
egy kis földet az árokba, és megoldó-
dik a probléma. Igen, de a víz ekkor 
elárasztaná a butiksort, sőt a Közút 
valószínűleg meg is büntetné az ön-
kormányzatot az árok betemetése mi-
att, és még vissza is kellene állítani a 

mostani állapotot. Komolyra fordítva a 
szót: a „nagy ABC” és a Mamut előtti te-
rület vízelvezetését az érintett vállalko-
zókkal közösen szeretnénk megoldani. A 
tervek szerint zárt vízelvezetést alakíta-
nánk ki és burkolt parkolókat. A terveket 
az önkormányzat több mint félmillió fo-
rint ráfordítással már elkészíttette. A tel-
jes munka az előzetes költségbecslés sze-
rint több tízmillió forintba kerülne, amit 
nyilván arányosan kellene megosztani az 
érintettek között, de a város a probléma 
megoldása érdekében még úgy is vállalna 
ebből költséget, hogy ott önkormányzati 
terület nincs. Jelenleg itt tartunk. Csak 
egy érdekesség: amikor a tervet engedé-
lyezésre benyújtottuk a Közút felé, azon a 
szakaszon félpályás útfelújítást írtak elő. 
Ez anyagilag akkora többletterhet jelen-
tene, amit nem tudunk vállalni. Szeren-
csére erről az előírásról már le tudtuk 
őket beszélni.

– És mikor lehet végre szabályosan átkelni 
gyalogosként a sorompónál?

– Itt is rendelkezünk már tervekkel, 
ám azt fontos tudni, hogy a csomópont 
bonyolultsága miatt nem zebra-gyalogo-
sátkelőhely, hanem úgynevezett gyalogo-
sátkelési pont valósulhat csak meg. Ez azt 
jelenti, hogy a két oldalon új, kiemelt járda 
épül majd korláttal, és nagyjából a tetová-
lószalon előtt koncentrált módon „vezeti” 
át a gyalogosforgalmat az úttesten. Erre 
rábólintottak a Közút megyei illetékesei, 
ám itt is plusz előírásokat fogalmaztak 
meg, amik jelentősen drágítják a beruhá-
zást, most zajlik a tervek véglegesítése. 
Ennek ellenére a gyalogosátkelési pontot 
látom a leghamarabb megvalósítható ügy-
nek a Vasút utcában, a forrást már elkülö-
nítettük rá a költségvetésünkben. S.M

ÖNKORMÁNYZAT

MEGKEZDŐDIK A 31-ES ÚT FELÚJÍTÁSA 
A 31-es úton régóta áldatlan állapotok uralkodnak, bosszúságot okozva a térségben élőknek. Egy 
friss kormányzati döntésnek köszönhetően azonban végre megkezdődik a felújítás.
A szóban forgó munkálatokra régóta vár 
többek között Sülysáp lakossága is. Most 
végre megszületett a Magyar Kormány 
döntése: 2021-ben biztosan megkezdő-
dik az útfelújítás. Czerván György or-
szággyűlési képviselő maga is beszámolt 
a kedvező hírről közösségi oldalán. – A 
31-es út felújítását mindig szívügyem-
nek tekintettem és ígéretet tettem, hogy 
mindent megteszek az út áldatlan álla-
potának a megszüntetése érdekében. 
Örömmel tájékoztatom önöket, hogy 
zöld utat kapott a 31-es út felújítása azzal, 

hogy a Magyar Közlöny november 11-én 
megjelent 244. számában, a 1744/2020. 
(XI.11.) kormányrendelet 1. sz. mellék-
letében rögzítésre kerültek a 31-es út 
leromlott állapotú, felújítandó Pest me-
gyei szakaszai – írta. A kormány a közel 
száz, kisebb-nagyobb beavatkozást rög-
zítő teljes projektlistához összesen 157 
milliárd forint keretet biztosít. A 31-es 
út Pest megyei, felújításra kerülő szaka-
szai a következők: az M0 csomóponttól a 
mendei vasúti felüljáróig; a mendei vas-
úti felüljárótól a magdolnai vasúti átjáró-

ig; Szentmártonkáta, a Tölgyes csárdától a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei határig.

Czerván György már felvette a kapcso-
latot az érintett minisztériummal és a Ma-
gyar Közút Zrt.-vel, hogy az ütemezés, a 
műszaki tartalom, a körforgalom és a cso-
mópontok kiépítésének részleteit leegyez-
tessék. A továbbiakban is részletesen tá-
jékoztatni fogják a lakosságot, hiszen egy 
ekkora volumenű munka biztosan együtt 
fog járni bizonyos kellemetlenségekkel és 
zsúfoltsággal, amelyhez előre is kérik a la-
kosság türelmét.                                      SH infó
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Nyitva: H: zárva,
K-Sze-Cs-P: 9-18,  
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Tel.: 06-29/326-257,

06-30/837-1380
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K-Sze-P: 9:00-16:30,  
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Tel.: 06-29/436-609,

06-30/333-2067

www.monoptik.hu20 000 Ft 
értékben.

Komplett vékonyított multifokális 
szemüveg rendelése esetén 

használható fel.
Érvényes 

2020. 11. 17. és 2021. 01. 15. között.

20 00020 000
Komplett vékonyított multifokális 

2020. 11. 17. és 2021. 01. 15. között.

Ajándék-

utAlvány 

Látásvizsgálat 
minden nap.

Ajándék 

páramentesítő 

szett.

Komplett szemüveg rendelése  

esetén érvényes.

Látásvizsgálat 
minden nap.

Ajándék 

páramentesítő 

szett.

Komplett szemüveg rendelése 

esetén érvényes.

Az akció részleteiről  
érdeklődjön elérhetőségeinken!

3  400 Ft/q 3  200 Ft/q

A némediszőlői telephelyen  
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti  

a megvásárolt mennyiséget!

A némediszőlői telephelyen  
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti  

a megvásárolt mennyiséget!

Erdei m3-ben is kapható. Erdei m3-ben is kapható.

Telefon: 
06-20/511-7557, 06-29/343-689

EUTR szám: AA5856576 

Számlával  
garantált  

mennyiség!
Kiszállítással 

téli

TŰZIFAVÁSÁR

Szerezze be most tűzifáját!

Konyhakészre 
hasított  
AKÁC

VEGYES 
tűzifa 

AKÁC 
tűzifa 

Konyhakészre  
hasított  

TÖLGY, BÜKK

33  000  
Ft/erdei m3

38  000 
Ft/erdei m3

Ugyanitt:
használt, esküvői, 

szalagavató
alkami és koszorúslány 

ruhák szolid árakon.

• Cipzárcsere
•  Nadrág felhajtás, 

foltozás
• Méretre igazítás
•  Egyéb javítások

Encián 
Ruhaklinika

Sülysápon

Telefonos  
egyeztetés után

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

Sülysáp – Szőlősnyaraló 
Vörösmarty u. 4.     

(a szőlősi iskolával szemben)

Továbbra is szeretettel várom  
jelenlegi és új megrendelőimet.

Gyors, megbízható munka 
korrekt árakon.


