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VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy a Sülysápi 
Polgármesteri Hivatalban való személyes ügyin-
tézés során – eltérő intézkedésig – maszk viselése 
kötelező.

Egyúttal kérjük, hogy a személyes találkozások 
számának csökkentése érdekében tájékoztatást 
lehetőleg telefonon vagy e-mailben kérjenek, ké-
relmeiket pedig az e-önkormányzat portálon ke-
resztül elektronikus úton terjesszék elő.

Megértésüket és együttműködésüket köszön-
jük! dr. Tóth Krisztina jegyző

HASZNOS TELEFONSZÁMOK
• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: +36-29/ 435-001
• Orvosi ügyelet: +36-29/440-074 (munkanapokon 

6-8-ig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepna-
pokon)

• Önkéntes tűzoltók: +36-30/528-5493
• Közvilágítás: +36-29/635-449 (Hivatali időben, 

azaz hétfőn 8-18 óráig, kedden, szerdán, csü-
törtökön 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig)

• Víz- és csatornaszolgáltatás – TRV Zrt. hibabeje-
lentő: +36-80/205-157

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
Dr. Molnár Tímea +36-29/324-073

KÖZMEGHALLGATÁS
Sülysáp Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2020. október 19-én, 
hétfőn 18 órai kezdettel közmeghallgatást 
tart a Wass Albert Művelődési Központ és 
Könyvtár nagytermében.

Napirendi pontok:
Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a folyamatban 

lévő önkormányzati beruházásokról – Előterjesztő: Horinka László pol-
gármester.

Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések.
A közmeghallgatásról további információ a 06-29/635-435 számú tele-

fonszámon kérhető. Mindenkit tisztelettel várnak a város képviselői!
Horinka László, polgármester
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A KEZDETEKTŐL A BÖLCSI ÉLÉN
ÉS MOST ÚJRA

A z intézmény vezetője az első pilla-
nattól kezdve Nagyné Bellók An-
namária volt, egészen 2016-ig, és 

most, 2020-ban ismét ő tölti be ezt a posz-
tot. 

– Sülysápon él? 
– Úriban lakom a családommal.

– Hol végzett?
–Több mindent tanultam, a Jászberényi 

Tanítóképző Főiskolán szereztem meg a 
tanítóit, aztán ebben a szakmában is he-
lyezkedtem el. Utána otthon voltam a két 
gyermekemmel és elvégeztem a kisgyer-
mekgondozói tanfolyamot, majd szociá-
lis szakvizsgát tettem. 2010-től vagyok a 
bölcsődében és a pedagógusdiplomámra 
két műveltséget szereztem, a testnevelést 
és a matekot. Ebben az évben, azaz 2020-
ban lettem okleveles pedagógiatanár.
– Mikor döntötte el, hogy bölcsődébe fog 
dolgozni és miért választotta ezt a munkát?

– Miután lediplomáztam a tanítókép-
zőben, tanítónőként helyezkedtem el, de 
úgy hozta az élet, hogy inkább a bölcsődé-
ben találtam meg a helyem. Édesanyám is 
bölcsődében dolgozott, és tanár lett, vicces 
volt a családomban, hiszen én pedig taní-

tónő voltam és bölcsődében kezdtem el 
dolgozni. Sokat mesélt nekem anno édes-
anyám a bölcsődéről, egyszer gondoltam 
egyet, és megpályáztam a bölcsiben ezt a 
posztot. 

– Mikor lett a bölcsőde vezetője?
– 2010 őszén, de a bölcsi csak 2011 janu-

árjában nyitott meg. Viszont szükség volt 
erre az időre a rengeteg előkészülethez, 
ami egy gyermekeket 
befogadó intézmény el-
indításához kell.

– Mik a bölcsődevezető 
feladatai?

– Mindenféle szakmai 
feladatért én vagyok a 
felelős. Például az élel-
mezésért, ahol meg kell 
kóstolni az ételt, amit 
a gyerekek esznek, el-
lenőrizni az arányokat, 
hogy megfelelő mennyi-
ség van-e benne egy-egy 
alapanyagból. Figyelni a 
gyermekek optimális fej-
lődését, probléma esetén 
jelezni a szülőknek, vagy 

Sülysápon a Szilvafasor 1. szám alatt található bölcsődében 
a három év alatti gyermekeket látják el napközben. Fontos 
számukra a kicsik harmonikus testi-szellemi fejlődésének 
segítése az életkori és egyéni sajátosságok fi gyelembevételével. 

olykor a pszichológusnak, a védőnőnek, ne-
tán sajnos a gyermekjólétinek. A kisgyer-
meknevelőket tovább kell küldeni az intéz-
ményen belül vagy kívül továbbképzésre. 
Néha beülök a csoportokba, hogy meg-
nézzem és megfi gyeljem a gyermekeket, 
valamikor csak egyet-egyet, de persze van 
olyan is, amikor helyettesítést kell végezni, 
azt is nagyon szívesen teszem. Aztán az in-
tézményhez tartozó mindenféle szervezés 
is hozzám tartozik, ilyen az épület karban-
tartási feladatainak megoldatása. Komp-
lett szervezési feladatok, munkafeladatok 
és felosztások irányítása. Jelenleg a vírusos 
helyzetben a kesztyűk, maszkok, a fertőtle-
nítők és a hőmérők beszerzésének intézé-
se is. A gyakran változó aktuális törvények, 
rendeletek nyomon követése, közvetítése 
és a betartásának felügyelete. Folyama-
tosan fogadunk gyakornokokat, akik szo-
ciális, vagy egészségügyi tanulmányokat 
folytatnak. Nekik mindig megpróbálunk 
segíteni, meg kell szervezni számukra a 
gyakorlati munkát, időpontokat egyeztet-
ni, mentorokat kiválasztani nekik. Ezenfe-
lül folyamatosan kapcsolatot kell tartani a 
szülőkkel, a dolgozókkal, az önkormány-
zattal, tehát módszertanilag sok mindenre 
fi gyelnem kell. Nagyon fontos és jó kapcso-
latot ápolunk a Bölcsődék Egyesületével is.

– A bölcsőde kezdeteitől ott volt. 
– Igen. Hivatalosan 2011 januárjában 

nyitottunk. Nagyon nagy feladat volt egy 
új bölcsődét létrehozni, de közös erő-
vel sikerült megvalósítani. Az épületben 
négy csoport van, valamint fürdő, öltöző 
és fedett terasz, ahol a legkisebbek rosz-
sz időben is játszhatnak, ezenfelül saját 
főzőhellyel rendelkezik a bölcsőde, és 52 
gyermek befogadására képes. Húsz hetes 
kortól hároméves korig járnak ide átlago-
san a csemeték, s reggel hatttól este hatig 
vagyunk nyitva. Mivel nagyon kicsi gyer-
mekekről van szó, kötelező programok és 
foglalkozások nincsenek nálunk, festünk, 
rajzolunk, gyurmázunk és játékosan fej-
lesztünk. Emellett az éneklésre és a mesé-
lésre is külön hangsúlyt fektetünk, hiszen 
ebben a korban különösen igénylik ezt a 
picik. Az ünnepeket, mint a húsvétot, az 
anyák napját, vagy a mikulást mi is úgy 
tartjuk, ahogy azt egy óvodában vagy ál-
talános iskola alsó tagozatában szokás, 
van, amikor szülők nélkül, de van, amikor 
velük együtt. Fontosak számunkra a gyer-
mekek folyamatosan változó alapadatai, 
hiszen így tudjuk nyomon követni a fejlő-
désüket, és konzultálni első sorban a szü-
lőkkel erről. JB

„Fontos szá-
mukra a kicsik 
harmonikus 
testi-szellemi 
fejlődésé-
nek segítése 
az életkori 
és egyéni 
sajátosságok 
figyelembevé-
telével.”



az iskolánkban tanuló diákokat – válaszolta 
megkeresésünkre Győri Mariann, az iskola 
igazgatója. – Az adománynak köszönhetően 
méltó módon tudjuk majd jutalmazni a ta-
nulmányi versenyek résztvevőit, a szakkö-
röknek, napközis tanulóinknak, nehezebb 
sorsú tanítványainknak is tudunk különböző 
eszközöket biztosítani. Diákjaink, kollégáim 
és a magam nevében köszönöm a gyerekek 
részére hozott adományt, mellyel igen nagy 
örömet okoztak – mondta Győri Mariann. 

Zemen Pálné
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PÉNTEKENKÉNT 
LEHET ÉGETNI
Avart, kerti hulladékot égetni kizá-
rólag a március 15. és május 31., va-
lamint a szeptember 1. és november 
15. közötti időszakokban, pénteki 
napokon 8 órától 19 óráig szabad. 
Hétvégén és ünnepnapokon, vala-
mint az általános tűzgyújtási tilalom 
idején az égetés tilos. A tűzgyújtáskor 
csak ott lehet égetni, ahol az égetés 
és velejáró hőképződés személyi és 
vagyonbiztonságot nem veszélyez-
tet. A téli időszakban november 13-a 
péntek lesz az utolsó alkalom a kerti 
hulladék égetésére, de összességében 
is, mivel 2021. január 1-től egységesen, 
az egész országban tilos lesz az avar 
és kerti hulladék égetése. SH Infó

Sok fejtörést okozott az elmúlt hónapok-
ban a szelektív hulladék: csökkent a szál-
lítások mennyisége,  ami miatt meg kellett 
oldani az otthon halmozódó szemét tárolá-
sát. Október elsejétől azonban visszaáll a jól 
megszokott rend.

 Októberben a DTkH Nonprofi t Kft. 
visszaáll a pandémia előtti rendszerhez, 
a havi kétszeri szelektív hulladék elszál-
lításához, ami nagy segítség lesz a lakos-
ságnak. A cserezsákok száma viszont nem 
változik, továbbra is egy darab cserezsá-
kot, azaz a csomagolási hulladék gyűjtésé-
re szolgáló, sárga színű, emblémás zsákot 
adnak. Viszont a szállítási gyakoriságtól 
függetlenül, a megadott napon, az össze-
gyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi 
korlátozás nélkül kihelyezhető bármely át-
látszó zsákban, illetve a kommunális hulla-

2020. szeptember 14-én a sülysápi TESCO 
áruház vezetője a Szent István Általános 
Iskolába érkezett egy személyautónyi aján-
dékkal. Az adomány – amely kb 330 ezer 
forint értékű – tartalmazott festővásznakat, 
montázskészítő készleteket, tolltartókat, 
tornazsákokat, irattartókat, füzeteket, ce-
ruzákat, radírokat, gyurmákat, vonalzókat, 
számológépeket és mesekönyveket. – A TES-
CO-nál hisszük, hogy egy kis fi gyelmesség 
csodákra képes – kezdte Süveges Regina 
boltvezető. – A helyi közösségek támogatása 
rendkívül fontos számunkra. Áruházaink a 
helyi közösségek részét képezik, ezért egy-
aránt meg kell szólítanunk és támogatnunk 
a helyi önkormányzatokat, hatóságokat, a 
civil szervezeteket és a közintézményeket. 
Támogatási rendszerünk sokrétű. Ellenszol-
gáltatás nélkül biztosított anyagi vagy ter-
mészetbeni támogatás közcélokat szolgáló 
intézmények, illetve közhasznú szervezetek 
részére, közhasznú vagy közcélú feladataik 
ellátására. Örömömre szolgált, hogy a Szent 
István Általános Iskola támogatásával az 
áruházunk hozzájárulhat a tanulmányi ver-
senyek díjazottjainak jutalmazásához, illetve 
az iskolában működő szakkörök munkájához 
– összegezte az üzletvezető. – Nagy öröm 
számomra, hogy a TESCO áruház támogatja 

VÉGRE KÉTSZER!

AJÁNDÉKOT KAPTAK AZ ISKOLÁSOK

dék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, 
jól látható módon megjelölt (sárga színű, 
vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 
edényzetben is.

A szolgáltató kéri, hogy mindenki ügyel-
jen a hulladékok minél alaposabb tömörí-
tésére, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz 
szükséges zsákok mennyiségét!

A zöldhulladék elszállítására októberben 
háromszor fog sor kerülni, és továbbra is 
két cserezsákot fognak adni.

A csomagolási hulladék gyűjtési idő-
pontjai: 2020. október 13., 27., november 
10., 24., december 8., 22.

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai: 
2020. október 3., 13., 31., november 10., 28.

DTkH Nonprofi t Kft. Ügyfélszolgálati 
elérhetőségei: 2700 Cegléd, Kút u. 5., 06 
-53/500-152, 06-53/500-153, ugyfelszol-
galat@dtkh.hu, www.dtkh.hu HírForrás Infó

AZ UTASOKHOZ 
IGAZODVA
Lakossági észrevételek és az isko-
la diákja érdekében 2020. október 
1-től néhány ponton módosul a helyi 
buszjárat menetrendje.

A Móra iskola felsőseinek busz-
használati igényeihez igazodva, ezu-
tán 15:06 perckor is indul járat a vas-
útállomásól Szőlősnyaraló irányába. A 
Sáp felől érkező járat ebben az eset-
ben várakozás nélkül indul a szőlősi 
irányba.

Az utolsó szőlősi délutáni járat pe-
dig nem fog rövidített útvonalon, a 
Magdolna-Vasút utcán visszatérni a 
központba.

A lakossági kérésre korábban – ide-
iglenes jelleggel – beiktatott Kossuth 
Lajos u. 32. szám előtti buszmegállót 
véglegesítik, ami minimális, egy per-
ces eltolódást eredményez a menet-
rendben. A részletes menetrendet 
megtalálják a www.sulysap.hu oldalon.

Sülysáp Város Önkormányzata
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KÖZÖSSÉG

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

A pályázatra az alábbi témakörökben várjuk a fotókat: környeze-
tünk – természet és táj, épített és tárgyi örökségünk, városi közös-
ség, életképek. Pályázni személyenként és kategóriánként legfeljebb 
2 db egyedi fotóval lehet. A fotókat jpg formátumban, maximum 10 MB 
nagyságban kell beadni, melyek legalább 300 dpi felbontásúak legye-
nek. A beküldött képek mellett kérjük feltüntetni a kép készítőjének 
nevét, a fotó címét, a fotó készítésének idejét és helyét.

A fényképek beküldésének módja: e-mailben a foto@sulysap.hu 
címre. A beérkezett anyagokról automatikus visszaigazolást küldünk, 
ami egyben a pályázat befogadását is jelenti. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2020. október 31. 24 óra.

Eredményhirdetés és díjátadás
Az eredményhirdetésről és díjátadásról a pályázók 2020. november 
20-ig írásban kapnak részletes tájékoztatást. A legjobb 50 fényké-
pet kiállításon mutatjuk be és egy kiadványban is közreadjuk őket. 
Minden kategóriában az első három helyezett díjazásban részesül: 
1. hely 25 ezer Ft értékű ajándékutalvány, 2. hely: 15 ezer Ft értékű 
ajándékutalvány, 3. hely: 5 ezer Ft értékű ajándékutalvány. Továb-
bi részleteket a www.sulysap.h oldalon vagy a foto@sulysap.hu 
e-mail-címen kaphatnak. A pályázat kiírója: Összefogás Sülysápért 
Egyesület és Sülysáp Város Önkormányzata SH Infó

SÜLYSÁP 50 FOTÓPÁLYÁZAT

Sülysáp sikerrel pályázott az országos településfásítá-
si programra, így október 3-án, két helyszínen, ragyogó 
időben az almáskerti játszótéren és a Hevesy parkban 24 
fát ültetettünk el közösségi munkában. A fennmaradó 
hat fa útszéli fasorok pótlását szolgálja majd, amit a vá-
rosüzemeltetés ültet el. 

Természetesen a munka végeztével a fi nom ebéd sem 
maradhatott el, melyet a Városért Asszonykör főzött a 
külsőleg megújult Falumúzeum udvarán. A közel negy-
venfős résztvevői kör két csoportban, néhány óra alatt 
elvégezte a kitűzött feladatot, amihez Czerván György 
országgyűlési képviselő is csatlakozott. 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és segített egy ki-
csit szebbé és élhetőbbé tenni környezetünket!  

Katus Norbert alpolgármester

CIVIL MUNKÁBAN 
ÜLTETTÜNK FÁKAT



Előző lapszámunkban tudósítottunk a 
Sülysáp határában 1944 novemberében 
hősi halált halt ejtőernyős honvédekről, 
akiket azonosító jegytok, közkeletű ne-
vén dögcédula híján nem lehetett beazo-
nosítani sem. Egyetlen támpont az egyi-
kük karikagyűrűje volt „Esztike 1942” 
felirattal.

A halottakat egy korábban kialakított 
géppuskafészekbe temették el a helyiek a 
front továbbvonulása után. A Hadtörténeti 
Intézet munkatársai a közösségi médiát se-
gítségül hívva próbálták megkeresni Eszti-

ESZTIKE GYŰRŰJE HAZATALÁLT
két, és a lehetséges leszármazottakat. A Face-
book-poszt bejárta az országot, közel másfél 
millió emberhez ért el. Örömmel szólhatunk 
arról, hogy a történet méltó és megható véget 
ért: jelentkezett a család, és segítségükkel si-
került Nagy Endre István tizedest azonosíta-
ni. Alapos levéltári és anyakönyvi kutatás után, 
amiben a sülysápi polgármesteri hivatal mun-
katársai is kivették a részüket, kiderült, hogy a 
tizedes 1944 májusától teljesített szolgálatot az 
1/I. ejtőernyős zászlóaljnál. Isaszeg és Sülysáp 
között a zászlóalj hősies küzdelemben több-
ször is megakasztotta a szovjet támadó ékeket. 
A tizedes 1944. november 17-én Tápiósáp hatá-
rában veszítette életét.

Még 1942-ben kötött házasságot Kiss Esz-
terrel, rövid szerelmük gyümölcse, lányuk, 
Jolán Eszter egy éves volt a történések idején. 
Az arany karikagyűrűt a hősi halott 77 éves lá-
nya a Hadtörténeti Intézet Márványtermében 
vehette át. Esztike gyűrűje haza talált végre. 

Nagy Endre Istvánt a családtagok beleegye-
zésével katonai tiszteletadással fogják újrate-
metni szerető felesége, Esztike mellé. A többi 
azonosítatlan hőst pedig Sülysápon helyezik 
örök nyugalomra. Rájuk ejtőernyő emlékug-
rással emlékeztek meg az MH Pápa Bázisre-
pülőterén. SH infó

ÚJABB FÉL KILOMÉTER JÁRDA ÉPÜLT A DÓZSÁN

Húszmillió forint pályázati támoga-
tásból új járda épül a Béke utcában. 
A belügyminiszter múlt heti döntése 
alapján folytatódhat a járdaépítés vá-
rosunkban. 

A nyár elején benyújtásra került 
pályázat elkészítése és a célterület ki-
választása során figyelni kellett arra, 
hogy az elnyerhető támogatásból és 
a szükséges önerőből lehetőleg egy 
problémás járdaszakasz teljes körű 
felújítását el lehessen végezni, tehát 
500-600 méter legyen, és olyan hely-
színt válasszunk, ahol kimagaslóan 
nagy a gyalogosforgalom. A Béke ut-
cára esett a választás, ahol az iskolába 
igyekvő gyerekek sokasága többnyire 
az úttesten kénytelen közlekedni a 
rossz állapotú járda miatt. A beszerzé-
si eljárás lefolytatását követően, leg-
később a jövő év tavaszán elkészülhet 
az említett új járda.

Ezúton is köszönöm Czerván 
György képviselő úr támogatását, 
amit minden pályázatunk kapcsán, így 
ez alkalommal is élvezhettünk! 

Horinka László polgármester
Szeptember elején készült el a járda fel-
újítása és szélesítése a Dózsa György ut-
cában, ami összeköti a tavaly felújított 
szakaszt a korábbi években megújult Vas-
út utcai járdával.

Az átlagosan 1,5 méter szélességben, 
kiemelt szegéllyel megépülő járda 570 
méter hosszan teszi lehetővé a biztonsá-
gosabb gyalogosközlekedést a Petőfi utca 
és az Ady Endre utca közötti szakaszon. A 
bruttó 24,2 millió forintos beruházáshoz 

Sülysáp 15 millió forintos pályázati támo-
gatást nyert el a Belügyminisztériumtól, 
a fennmaradó 9,2 millió forintot pedig 
az idei költségvetéséből finanszírozza  
a város.

A fölöslegesen nagy burkolt szélesség 
elkerülése érdekében, az úttest és a gyalo-
gosforgalmat bonyolító járda közé – ahol az 
műszakilag megoldható volt – zöld sávokat 
is kialakítottak, amelyekbe fákat és cser-
jéket fognak ültetni az ősz folyamán.      KN

FOLYTATÓDIK  
A JÁRDAÉPÍTÉS

ÖNKORMÁNYZAT

Maruzs Roland alezredes és Zemen Pálné Kati között Nagy Endre vér szerinti lánya és unokája
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Előadásokkal és ejtőernyős emlékugrással tisztelegtek az 1944 novembe-
rében, Sülysáp határában elesett három magyar honvéd előtt szeptember 
15-én, kedden az MH Pápa Bázisrepülőtéren. A feltárásról és a leletek vizsgá-
latáról a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó szakemberei 
és az intézmény munkatársai tartottak előadást. A repülőbázis szakállomá-
nya emlékugrással tisztelgett a 76 év után hazatérő ejtőernyős jelvény és az 
elesett honvédek előtt.   Forrás: Honvédelem.hu

76 ÉV UTÁN

Fotók: Kismartoni Mátyás

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd    06-30/475-2917,  06-20/271-240106-30/475-2917,  06-20/271-240106-30/475-2917,  06-20/271-2401

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

CsontkovácsolásCsontkovácsolásCsontkovácsolás
amely hatékony amely hatékony amely hatékony 

és fájdalommentes!és fájdalommentes!és fájdalommentes!
Gyorsan felépülhet Gyorsan felépülhet Gyorsan felépülhet 

minden jellegű minden jellegű minden jellegű 
problémából pl.: gerinc, problémából pl.: gerinc, problémából pl.: gerinc, 

gerincsérv, térd-, gerincsérv, térd-, gerincsérv, térd-, 
lábzsibbadás, vállak, lábzsibbadás, vállak, lábzsibbadás, vállak, 
isiász, teniszkönyök. isiász, teniszkönyök. isiász, teniszkönyök. 

Monoron és Budapesten várjuk szeretettel.Monoron és Budapesten várjuk szeretettel.Monoron és Budapesten várjuk szeretettel.

Bejentkezés:Bejentkezés:

Rácz ÁkosRácz ÁkosRácz Ákos
06-70/385-345506-70/385-345506-70/385-3455

Benyó EditBenyó EditBenyó Edit
06-70/636-917906-70/636-917906-70/636-9179

Energetizáló masszázs

Testi-lelki feltöltődés!

Energetizáló masszázs

Testi-lelki feltöltődés!

Energetizáló masszázs
amely feltölti életerő energiával, amely feltölti életerő energiával, amely feltölti életerő energiával, 

erősíti az immunrendszert erősíti az immunrendszert erősíti az immunrendszert 
és izomlazító hatása van.és izomlazító hatása van.és izomlazító hatása van.
Testi-lelki feltöltődés!

Sok szeretettel várom!
Seres Tamás

+36-20/280-9371
Monor, Petőfi Sándor u. 8.

Hirdetés
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MÁSFÉL HÓNAP UTÁN AZ ISKOLAI HELYZET

Sülysáp mindkét iskolájában rend-
ben elindult a tanév, a Szent István 
Általános Iskolában gyorsan alkal-

mazkodtak a megváltozott feltételekhez, 
ahogyan a Móra Ferenc Általános Isko-
lában is igyekeztek minden járványügyi 
előíráshoz igazodva, azokat betartva 
megtartani az összes olyan programot, 
amire csak lehetőségük adódott. Ilyen 
volt az elmaradt ballagás és tanévzáró, 
és persze a tanévnyitó, amiket nem szok-
ványos körülmények között tudtak csak 
lebonyolítani. A helyzethez képest azt 
látják, hogy sem az intézményben dolgo-
zók, sem a tanulók nem éreznek feszült-
séget a pandémia miatt, illetve mindenki 
megfelelően jelen van az iskolában. Fon-
tos, hogy a diákok is a szükséges infor-
mációkkal, legfőképp a rájuk vonatkozó 
rendeletekkel tisztában legyenek, és ne 
essenek pánikba. A Mórában mindezt he-
lyén is kezelik, hiszen a járvánnyal kap-
csolatban beszélgetnek a gyerekekkel, 
sokszor hívják fel a fi gyelmüket a helyes 
maszkhasználatra, a gyakori kézmosás-
ra-kézfertőtlenítésre, és természetesen a 
távolságtartás fontosságára. Intézkedési 
tervet is létrehoztak, amit folyamatosan 
aktualizálnak, s nagyon következetesen 
betartanak, éppúgy ahogy a rendeleteket 
is, amihez a tanulókat fokozatosan szok-
tatták, így nagyon rövid idő alatt sikerült 
elérniük, hogy mindez ne okozzon nekik 
túl nagy diszkomfort érzetet. A gyerme-
kekben minden egyes nap tudatosítják, 
hogy mi a jelenlegi intézkedési terv eljá-
rásrendje.

A pedagógusoknak, ahogy várható 
volt, több feladatuk adódott a vírushely-
zetből, és most október elsejétől mindez 
csak fokozódott, hiszen az épületbe már 
csak és kizárólag testhőmérséklet-mérés 
után lehet beengedni mindenkit, abban az 
esetben, ha nem haladja meg a 37,8 Cº-t a 
hőmérsékletük.

Nem megszokott dolgok történnek 
most az iskolák mindennapi életében, így 
a hagyományosnál is nagyobb szervezett-
ségre van szükség minden tekintetben, 
például az étkezésben és a távolságtar-
tásban is. A testnevelésórákat, ha az időjá-
rás engedi, az épületen kívül, a szabadban 
töltik. Október eljövetelével az ünnepsé-

A sülysápi iskolákban sem indult hagyományosan az iskolakezdés, múlt havi cikkünkben 
beszámoltunk arról, hogy milyen rendelkezéseknek kell eleget tenniük a tanítóknak, tanároknak 
és a gyermekeknek is, és hogyan kell eljárniuk az iskoláknak egyes esetekben. Most, több mint 
egy hónap elteltével azt is kiderítettük, hogy ki hogyan élte meg mindezt. 

gek is sűrűsödnek majd, amit az aktuális ren-
deletekhez igazítva és alkalmazkodva fognak 
megszervezni és megtartani.

Elgondolkodtató, hogy a járványhelyzet 
mit is üzen a világnak, jelen esetben Hidvégi 
Melinda intézményvezető szavaival: „Kicsit 
lelassítva, jobban egymásra fi gyelve, a kör-
nyezetvédelem, az emberi élet értékét ki-
hangsúlyozva próbáljuk mindennapjainkat az 
iskolában megélni, pozitív életszemléletünket 
megőrizni és tanárként átadni diákjainknak. 
Ezúton is köszönöm a kollégák, szülők pozitív 
hozzáállását, segítő és támogató együttmű-
ködését. Velük együtt igyekszünk tanulóink-
nak a tanévét ebben a helyzetben is emléke-
zetessé, tartalmassá, széppé tenni.”            J.B.

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. Pest és megyében. 

Hirdetés
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PICASSO KARANTÉN IDEJÉN
Szembesülni a valósággal. Lerázni 

magunkról az önelégültséget. Ki-
kapcsolni azt a vízcsapot, amelyből 

éjjel-nappal folyik, hogy ez nekünk jár. 
Aztán tudatosítani, hogy már nem jár ne-
künk semmi. Eddig sem járt, csak azt hit-
tük, hogy a világ a miénk, mindent meg-
tehetünk-megvehetünk. Tegnap még 
majd megbolondultunk a kirakatban látott 
türkizszínű blúzért, ma már jó a szekrény 
mélyéről előbányászott kinyúlt pulóver is, 
merthogy itthoni munkához az a legké-
nyelmesebb. Tegnap még egymásra tor-
nyozott folyóiratok és könyvek néztek vád-
lón, ma hívogatón kacsintanak és boldogan 
töltünk el velük egy pásztorórát, mert nincs 
is annál léleképítőbb, mint ha fél évvel ez-
előtt publikált fontos dolgokat fedezünk fel 
a saját íróasztalunkon. 

Hihetetlenül felértékelődtek tárgyaink. 
Ezt az üvegmanufaktúrában utánam uga-
tó kiskutyát sok évvel ezelőtt hoztam haza 
Parádsasvárról. Még akkor elkereszteltem 
Picassónak, mivel maradék anyagból ala-
kította ki a mester, és öt színben tündököl. 
Világoskék a szeme, sárga a nyelve, egyik 
első és egyik hátsó lába fehér, a másik kettő 
világoszöld, az elsőt ügyesen felemeli. Egyik 

füle fehér, magasba lendülve hallgatja a kinti 
zajokat, a másik füle zöld, lelapul, pihenteti. 
Sötétzöld farka a sokadik költözködéskor 
letört, de én tudom, hogy csóválta egykor. 
Most itt van velem, mozartos ceruzatartóm 
előtt álldogál. Évek óta nem láttam, pedig 
máskor is itt volt a közelemben. De máskor 
nem volt már fontos Parádsasvár, a Mátra, a 
családi gombázások emléke is megkopott. 

A nyárra tervezett társasutazáshoz ol-
vastunk ismertetőket, mert már befi zettük 
az előleget, és legalább a felét szerettük vol-
na tudni annak, amit az idegenvezető tud. 
Merthogy tavaly, az olaszországi utazáskor 
olyan felkészületlenül indultunk el. Aztán 
halomra fotóztuk a városok nevezetessé-
geit. Végigrohantuk Firenzét, Triesztet, 
Padovát, hoztuk az élményeket a fényké-
pezőgépben, hogy majd, ha időnk engedi, 
leülünk nosztalgiázni, hogy milyen szép is 
volt az a hat nap. Aztán eltelt egy év és még 
csak meg sem néztük, merre jártunk. Leg-
alább egy Picassót vehettetek volna Olasz-
ban, mondta anno világjártas szomszédasz-
szonyunk. Élhetetlenék már csak ilyenek, 
feleltünk némi iróniával. Pedig milyen jól 
mutatna most a számítógép mögötti falon, 
így, karantén idején…  Füzesi Magda

Hirdetés

POKORNY LIA 
ELŐADÁSA 
ELMARAD
A 2020. október 20-ra tervezett Olyan isme-
rős Pokorny Lia zenés színházi estje a Wass 
Albert Művelődési központban elmarad.
Megértésüket köszönjük!



3. helyezést ért el a nagykátai LAL csa-
pat: Dósa Linett, Balog Lili és Olajos Anna – 
felkészítő tanáruk Ötvösné Lengyel Andrea, 
nyereményük egy-egy fejlámpa volt. 

Az élményeken és a nyereményeken kívül 
az első csapat képviselheti a Tápió Natúrpar-
kot az Országos Natúrparki Döntőben, mely 
előreláthatólag októberben zajlik majd, és 
melynek idén térségünk lesz a házigazdája.     

Ezúton is gratulálunk az összes csapat-
nak, minden résztvevő rengeteg munkát 
és időt fektetett a vetélkedőbe. Szeretnénk 
megköszönni a felkészítő tanárok áldozatos 
munkáját is, mellyel a diákokat segítették. A 
döntő eseményeiről készült összefoglaló a 
Tápió+ magazin szeptember 13-ai adásában 
lesz megtekinthető a televízióban, valamint 
később youtube-on is elérhető. 

Bikás Bettina, Tápió Közalapítvány
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SIKERES VOLT A TÁPIÓ NATÚR-
PARK TÉRSÉGI VETÉLKEDŐJE

Avetélkedő célja térségünk termé-
szeti, kulturális értékeinek és tu-
risztikai kínálatának megismer-

tetése volt a diákokkal. A verseny három 
fordulóból állt, melyből az első kettő leve-
lezős rendszerű, az utolsó pedig személyes 
részvétellel zajlott. A versenyzőknek a for-
dulók alatt változatos feladatokat kellett 
megoldaniuk: voltak tárgyi tudásra építő 
tesztek, keresztrejtvények, helyi és térségi 
általános tudásra építő, kreatív kivitele-
zést igénylő feladatok. A csapatoknak újra 
kellett tervezniük a települések címerét, 
verset kellett írniuk az összefogás fon-
tosságáról (az elkészült alkotások a Tápió 
Natúrpark Facebook-oldalán olvashatók), 
vagy riportot kellett készíteni helyi idős 
lakosokkal, hogyan nézett ki a falu régen. 

A levelezős fordulók márciusban zá-
rultak, a döntőre áprilisban került volna 

sor, de a járványügyi helyzet 
miatt augusztus 26-ára helyeztük át az 
időpontot. Ide a legjobb 15 csapat kapott 
meghívást, melyből 11 csapat tudott részt 
venni az eseményen. A versenyzők élőben 
is megmutathatták tudásukat a saját tele-
pülésük és a natúrpark egészének kultu-
rális és természeti értékeiről. 

És a végeredmények:
1. helyezést ért el a tápiószentmártoni Tá-
pió-mente mesterei csapat: Stamm Réka, 
Varga Virág és Szabó Zalán – felkészítő ta-
náruk Vadicska-Rusz Zsuzsanna, nyeremé-
nyük egy-egy Olympos távcső volt.

2. helyezést ért el a tápiógyörgyei 
Györgyei Fehér Gólyák csapata: Ohnsor-
ge Liza, Marlen Denissza és Pribély Szil-
via – felkészítő tanáruk Vidra Zsuzsanna, 
nyereményük egy-egy túrahátizsák volt. 

Év elején, januárban hirdettük meg az I. Tápió 
Natúrparki Vetélkedőt, melyre 26 háromfős csapat 
nevezett tíz natúrparki településről. 

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS
Hétfő: 12–19-ig
Kedd: 8–17-ig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 8–7-ig
Péntek: 10–18-ig
Szombat: 9–12-ig
Vasárnap: szünnap

Szeretettel várunk mindenkit! 

Hirdetés

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.
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 Gipszkartonozás, külső-belső 
hőszigetelés, díszítő burkoláshőszigetelés, díszítő burkoláshőszigetelés, díszítő burkolás

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
CSŐTISZTÍTÁS,

CSŐKAMERÁZÁSCSŐKAMERÁZÁS
GARANCIÁVAL!

+36-30/603-1703



A BMSZC Pataky István  
Híradásipari és Informatikai 

Technikuma 
felvételre keres 1 fő  

TAkAríTóT. 
 Bővebb információ: 

Babosa Antal igazgató, 
06-30/910-4971

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
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HIRDETÉSEK

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

OtthOni 
munka!

díszdobozok 
összeállítása, 
egyebek elérhetőségei 

érd.: 06-90/603-610 
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/

min. 06-20/496-3980 )

Sülysápon 
a Határ utcában 

967m2-es 
építési telek 

eladó

További információk: 
06-30/849-6561

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 
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S orozatunk előző részében bepillant-
hattunk Sülysáp életének II. világ-
háborút megelőző időszakába, most 

pedig egy sülysápi katona naplójának segít-
ségével betekinthetünk az orosz front kellős 
közepébe. A naplót Benkő Pál szakaszveze-
tő utász írta 1942. június 26-tól 1943. április 
4-ig. Előző lapszámunkban az augusztus 18-
tól kezdődő írását adtuk közre, most pedig a 
folytatást olvashatjuk.

Második feladat
Mikor kivontak a Korotojaki csatából, utána 
nagy előkészületek és gyakorlatok folytak egy 
újabb bevetésre. Az idő hamar el is érkezett. 
Szeptember első vasárnapja volt, amikor 
elindultunk felsorakozni, hogy az oroszo-
kat kiverjük a Don kanyarból és vidékéről. 
Úgy volt, hogy szeptember 8-án Kisasszony 
napkor reggel 5 órakor támadunk. De mivel 
nagy eső esett és nem bírtak a kocsik mozog-
ni, 9.-ére halasztották a támadást.

Támadás előtt a vezetőink azt mond-
ták, 48 óra alatt végzünk, a német tisztek 
24 órát emlegettek. Mi, mint tapasztalatból 
5-6 napot saccoltunk. Sajnos, egyikből sem 
lett semmi, mert csúnya kudarcba fulladt 
a támadásunk. Többszörösen visszavertek 
bennünket és csak métereket tudtunk na-
ponta előre haladni, azt is nagy véráldoza-
tok árán. Hullottunk, mint a legyek ősszel. Az 
utászokra megint a legnehezebb feladat várt. 
Mi mentünk mindig legelöl aknákat felszed-
ni, akadályokat robbantani. Pár napra az 
első támadás után már alig voltunk. A leg-
jobb embereim hullottak el mellettem. Én a 
Jó Isten különös kegyelméből még itt vagyok 

és írhatok. Nem írom le részletesen az egész 
ütközeteket, mert azt lehetetlen. És ha valamit 
le is írnék belőle, úgy sem hinné el senki, hogy 
mi volt ott. 39 napig. Azt csak az tudja, aki ott 
volt és megmenekült. De nem sokan maradtunk. 
Amilyen sokan és nagy erővel támadtunk, olyan 
kevesen és gyöngén jöttünk vissza. Mert eljött 
az az idő is, hogy kivontak bennünket 39 nap 
után október 14-én. Pedig azt gondoltuk, hogy 
ezt a napot már egyikünk sem éri meg. És aki 
megérte, az a szerencse fia. Mert századonként 
maradt 20-25 fő. Zászlóaljanként 80-85 fő. El 
lehet képzelni, hogy mennyi vér folyt el ott, ahol 
hullák ezrével fekszenek. 

39 napig tartó kemény csata után, mikor 
végre hátra jöttünk az első éjjel, szinte aludni 
sem tudtunk. 39 napig csak a dér takart ben-
nünket és a fagyos szél sokszor esővel akarta 
letépni rólunk a ruhát.

Az egész csata eredménye: előre kb. 5 km, 
rengeteg veszteség nem csak emberekben, ha-
nem gépjárművekben, harckocsikban, repü-
lőgépekben és minden hadianyagban.

Benkő Pál október 3-án kelt levelében ezt 
írja a családjának: „Drága anyukám és kislá-
nyom. Ne aggódjatok, írni még nem tudok. Is-
ten veletek. Sokszor csókol apukátok.” Az orosz 
frontról október 14-én történt kivonásukat kö-
vető harci eseményeket nem írja le.

Az 1943. január 4-én kelt levelében többek 
között ezeket írja a feleségének:

„Drága édes anyukám és kislányom!
Itt állok a kietlen dermesztő orosz tél szél-

viharába és reátok gondolok. Elmúlott a kará-
csony, az új év és csak gondolatban lehettem 
veletek. De ez még sem volna baj, csak még 
egyszer eljönne az az idő, hogy viszontlátjuk 
egymást és megcsókolhatnálak benneteket, de 
sajnos erre kevés remény van. Drága csillagom! 
Január 4-dike hétfő van, megjöttek a szabadsá-
gosok, igaz, hogy én nem igen vártam őket, de 
annál nagyobb volt az örömem, mikor megtud-
tam, hogy nekem is hoztak csomagot. […] Édes 
anyukám! Kérlek, csomagot ne küldjél többet, 
[…] mert kórházba megyek valószínű. Édesem, 
én nem a legjobban érzem magam, a lábam ujjai 
és a sarkaim meg vannak fagyva, azonfelül ál-
landóan fájnak a fogaim, nem tudok enni és ál-
landó gyomorgörcseim vannak. Édes anyukám, 
kérlek, hogy te nagyon vigyázz magadra és a 
kis cukromra. Ha már én nyomorultja is leszek 
ennek a háborúnak, legalább ti legyetek egész-
ségesek. […] Isten veletek, végtelen szeretettel 
számtalanszor csókollak benneteket a messze 
orosz harcmezőkről. Édes anyukám, úgy fáj a 
szívem értetek, olyan jó volna veletek lenni ott-
hon, olyan jó volna egyszer meleg szobába lenni.

Csókollak benneteket”

Benkő Pál a II. világháború embertelenségében.  2. rész

A napló írását egy megrázó tájleírással 
zárja (1943. április 4-én vonták ki az orosz 
harctérről):

„Visszafelé jövet csak az új nagy temető-
ket nézi merev arccal az ember és mindenki 
mindenütt talál valakit, aki éppen rokona volt 
vagy ismerőse vagy a legjobb bajtársa. Ezek 
mind ott nyugosznak Oroszországban. A te-
metőben. Mert Oroszország nem más, mint 
egy nagy temető. Mert az ember akár mer-
re megy nem lát mást, mint katonatemetőt. 
Vége”

A napló végén szerepelnek a következő 
bejegyzések:

„Ahol nagy csaták dúltak: magyar részről 
veszteség 70%. Voronyes, Uriw, Karatoják, 
Deviza, Storohejovo: a Potudán és Don par-
tokon.”

„’942. augusztus 31-én Báró Langerman 
német tábornok lett a parancsnokunk. Báró 
Langerman szárnysegédje Nagy ezredes, a 20. 
könnyűhadosztály, Mike ezredes, a 14. gy.ez-
red parancsnoka. A Storohejevó-i első vonal 
megszemlélése közben egy orosz aknavető 
becsapódásától hősi halált haltak 1942. szept. 
végén.”

Benkő Pál kitüntetései
Benkő Pált a Magyar királyi 1. honvéd pán-
célos hadosztály parancsnoka a szovjetek 
elleni hadjárat során parancsnoki dicsérő 
elismerésben részesítette „az 1942. évi szep-
tember hó 7-26-iki Storoshowoje-i ütközetben 
az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásá-
ért.” „Az első kisezüst vitézségi érmet mint c. 
szakaszvezető felderítő járőr rajparancsnok 
1942. szeptember hó 30-án kaptam az Orosz 
harctéren, a második kisezüst vitézségi érmet 
mint robbantó, roham járőr parancsnok 1942. 
december 7-én kaptam az Orosz harctéren. 
Sebesülve, beteg és hadi fogságban nem vol-
tam.”  (Részlet Benkő Pál kormányzóhoz írt 
leveléből.)

Benkő Pál levelei
Benkő Pál gyakran írt levelet a feleségének 
és a kislányának, Erzsikének, akit gyakran 
csak cukromnak nevez.

  A háború alatti időszakban szerte az 
országból, a lányiskolákból írtak levelet a di-
áklányok a harctéren harcoló katonáknak. A 
levelekben a hazai életükről, az aggódásuk-
ról és reménykedésükről számolnak be a di-
áklányok, valamint bíznak abban, hogy győz-
tesen és egészségesen térnek haza az orosz 
harcmezőkről. Benkő Pál megőrizte ezeket a 
leveleket is.

„Az édesapám tetvesen, legyengülve és be-
tegen tért haza a háborúból. Sokáig lábado-
zott, majd ismét a MÁV-nál vállalt munkát és 
innen ment nyugdíjba is. Sülysápon élt 1999-
ben bekövetkezett haláláig.” (Fischer Józsefné, 
Benkő Pál egyetlen leánya)

Köszönettel tartozunk a Benkő–Fischer 
családnak, akik engedélyezték, hogy belenéz-
zünk Benkő Pál II. világháborús naplójába és a 
relikviáit tartalmazó katonaládájába.  Zemen Pálné

VII. A DONI KATASZTRÓFA 
EGY SZEMTANÚ SZEMÉVEL
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Szeptember közepén befejeződött a Kapás 
József Helytörténeti Gyűjtemény épületének 
külső felújítása.

A beruházás során az épület külső hom-
lokzata teljesen megújult, újakra cserélték 
az ablakok külső szárnyait. Az épület színe 
pedig harmonizál a szomszédságában talál-
ható óvodaépülettel és az iskoláéval is, így az 
új külső szépen illeszkedik a műemléki kör-
nyezetbe. 

Egy korábbi, kisebb összegű közgyűjte-
ményi pályázatból sikerült a két nagy kiállí-
tótermet kifesteni, a vizesblokkokat felújítani, 
valamint új fényforrásokat felszerelni. A kö-
vetkező hetekben pedig járólapos burkolatot 

Szeptember végé-
től aktívabb köz-
területi jelenléttel, 
működik a polgár-
őrség Sülysápon.

A sülysápi pol-
gárőrszervezet, bár 
létezett korábban 
is, csekély létszám-
mal működött, így 
csak ritkán és ke-
vés időben tudott 
szolgálatot ellátni. 
Kecser Zsolt tobor-
zó munkájának köszönhetően 2020 elején 
többen is jelezték, hogy belépnének a Sü-
lysápi Polgárőr Egyesületbe és segítenék a 
közbiztonság növelését célul tűző szervezet 
munkáját. A belépési nyilatkozatok kitölté-
se, majd a polgárőr-igazolványok igénylése 
után augusztusban az egyesület közgyűlése 
kimondta az új tagok felvételét. Néhány hét-
tel később megérkeztek az igazolványok is, 
így már semmi akadálya, hogy a polgárőrség 
az új tagokkal megerősödve, gyakrabban és 
hosszabb időben lásson el szolgálatot, növel-
ve a közbiztonságot és javítva biztonságér-
zetünket.

Továbbra is várjuk azok jelentkezését, 
akik szívesen részt vennének a polgárőrség 
munkájában. Sülysáp minden lakosa nevé-
ben ezúton is köszönöm mindazok mun-
káját, akik a szabadidejüket feláldozva azért 
tesznek, hogy mindannyian biztonságban 
lehessünk! Horinka László, polgármester

MEGÚJULT A TÁJHÁZ 
HOMLOKZATA

JÁRŐRÖZNEK 
A POLGÁRŐRÖK

is kap a két helyiség, valamint ún. dréncsöves 
vízelvezetést is kialakítanak az udvar felőli 
falak mentén.

A beruházás összköltsége bruttó 14,8 
millió forint, amihez Sülysáp Város Önkor- 

2020. október 2-án, péntek este szép szám-
mal jelentek meg a hulladékmentes életmód-
dal kapcsolatos ingyenes előadáson a Wass 
Albert Művelődési Központban az érdeklő-
dők. A program az Összefogás Sülysápért 
Egyesülettel közös szervezésben valósult 
meg, ahol Kump Edina zero waste szakértő, 
a hulladékmentes.hu alapítója tartott egy 
nagyon érdekes előadást arról, hogy hogyan 
csökkenthetjük otthonunkban a hulladék 
mennyiségét. Az előadásban elhangzott, 
hogy miért is fontos ezzel a témával foglal-
koznunk, illetve számos ötletet és megoldást 
is kaptunk, amelyek bárki számára könnye-
dén megvalósíthatók a mindennapok során.
Az előadás után minden résztvevő kapott 
ajándékba egy többször használható, Süly-
sáp logóval ellátott vászontáskát, ami akár 
az első lépés lehet a hulladékcsökkentés irá-
nyába. Köszönjük mindenkinek a részvételt!

Lászlóné Dósa Nikoletta, intézményve-zető – Wass Albert 
Művelődési Központ és Könyvtár

„HULLADÉKMENTES” EST SÜLYSÁPON

A nemzeti összetartozás évében az Egy 
vérből vagyunk kampány keretében szep-
tember 7-től került sor az Országos Vérel-
látó Szolgálat rendezvényére, amit egész 
héten át tartó véradással és egy jótékony-
sági futással kötöttek össze. Horinka Lász-
ló polgármester rendszeres futóként és 

EGY VÉRBŐL véradóként szintén részt vett a rendezvé-
nyen: így már a 69. véradásán és újabb 10 
kilométeren van túl. Középiskolás korá-
tól kezdve rendszeres véradó, amire nagy 
szükség van, hiszen az egy alkalommal le-
vett vérrel akár három ember élete is meg-
menthető. A rendezvényen közreműködők 
adományokat is gyűjtöttek egy határon túli 
fiúkollégium számára.

Sülysáp városa 2019-ben érdemelte ki a 
Magyar Vöröskereszt által alapított Huma-
nitárius település címet, egy évvel korábban 
pedig a Sülysápi Polgármesteri Hivatal kap-
ta meg a Véradóbarát munkahely kitünte-
tést. A soron következő véradás várhatóan 
novemberben lesz, a pontos időpontról a  
www.sulysap.hu oldalon tájékozódhatnak.

SH infó

mányzata LEADER pályázati forrásból 9,8 
millió forint támogatást nyert el 2019-ben, 
amit további ötmillió forint önerővel egészí-
tett ki a város az idei költségvetéséből.

Katus Norbert alpolgármester

Sülysápi Polgárőrség 
telefonszáma: +36-30-466-1677

KÖZÖSSÉG



14

KÖZÖSSÉG

REKORDSZÁMÚ INDULÓJA VOLT 
AZ IDEI MACKÓ TÚRÁNAK

Rekordszámú résztvevőnk volt, 
190-en indultak, miközben én ma-
ximum 150 fővel számoltam, eny-

nyi ellátásunk volt, úgyhogy az utolsó 
pillanatban szaladtam müzliszelet és 
alma után. Nagy örömünkre jóval töb-
ben indultak, mint amire számítottunk 
– kezdte Seprős Viktor a beszámolót. – A 
hosszabb távon inkább középkorúak in-
dultak, míg a rövidebben bőven voltak 
fi atalok is. Hagyomány nálunk, hogy az 
általános iskolások ingyen, a sülysápiak 
pedig féláron indulhatnak, és úgy nagy-
jából a túrázók 1/3-a volt a helyi. Minden 
rendben lezajlott, senki nem tévedt el 
vagy lett rosszul, aminek nagyon örülök 
– mesélte.

Kicsit késve
A résztvevők az együtt töltött idő és a 
túra nyújtotta élményeken túl sem men-
nek haza üres kézzel, ugyanis minden-
ki emléklapot és kitűzőt kap. – Mivel a 
Mackó túra nem verseny, hanem telje-
sítménytúra, ezért mindenki, aki teljesí-
ti a távot, megkapja az ajándékainkat. Az 
emléklapon és a kitűzőn túl a Tápió Na-
túrpark jóvoltából adhatunk egy rész-
letes katalógust, és minden túrázónk 
megkapja a környék nevezetességeit, ki-
rándulóhelyeit bemutató kiadványunkat 
is. A szintidőt nem vesszük túl komolyan. 
Amikor meghirdettem a teljesítménytú-
rázók hivatalos oldalán az eseményt, fel 
kellett tüntetni szintidőt, de ugyanúgy 
megkapja mindenki a kitűzőjét, aki tel-
jesíti a távot, érjen be bármikor a célba. 
Volt egy srác, aki lekéste a vonatot. Fél 

kilencig lehetett Szőlőtelepről indulni, ő pedig fél 
10-kor telefonált, hogy csak akkor érkezett meg, 
elindulhat-e még? Felkészült 
volt, a honlapunkról letöltötte 
a térképet és az útvonalleírást, 
elindult a kijelölt útvonalon, és 
ő is beért, miközben egy órával 
később indult. Mások kutyá-
val vagy kisgyerekekkel men-
nek végig, nem várjuk el tőlük 
a szintidőt, ha kicsit később 
érnek be, nem jelent gondot. 
Mi addig vagyunk az ellenőr-
zőpontokon, amíg mindenki 
át nem halad a célban pedig 
ameddig mindenki be nem ér 
– mondta.

Csakhogy együtt legyünk
A Mackó túrára a legtöbben 
Budapestről érkeztek. – Szerencse a szerencsét-
lenségben, hogy a járvány miatt több nagyobb, 
nevesebb túrát lemondtak, mert a legtöbb – ve-

Idén kivételesen ősszel, október első hétvégéjén rendezték meg a már hagyományos Mackó 
túrát. A túra fő szervezőjét, Seprős Viktort kérdeztük a szombat délelőtt történéseiről.

lünk ellentétben –  zárt helyről, például 
általános iskolákból indult – magyaráz-
ta Viktor. – De jöttek Martonvásárról, 
Szegedről, Kiskunlacházáról, volt, aki 
250 kilométert vezetett azért, hogy ve-
lünk túrázhasson. A vonatot lekéső srác 
Budapestről utazott, már évek óta jár a 
túráinkra, mert elmondása szerint ná-
lunk családias hangulat van. Figyelünk 
arra, hogy minden ellenőrzőponton 
kapjanak valamit a túrázóink, fröccsöt, 
pálinkát, almát, csokoládét. Ő azon is 
meglepődött, hogy a 900 forintos ne-
vezési díjunkba ennyi minden belefér, 
mivel nem ez a jellemző.

Városnapi Teljesítménytúra
A városnapi rendezvények ugyan elma-
radtak idén, de a túrát megtartották, 
azaz végigjárták. Három hosszúságú 
távon lehetett indulni: 33 km, 23 km és 
13 km-en. Nem is a távok jelentették a 
kihívást, hanem az augusztusi meleg, 
hiszen kora délután közel 36 fokos hő-
ségben kellett a túrázóknak gyalogolni-
uk néha a kopár szántóföldeken. Mégis 
120-an indultak a három távon, és prob-
léma nélkül zajlott le az esemény, senki 
nem lett rosszul a kánikulában, és nem 
is tévedt el. A rajt a művelődési ház elől 
indult, az udvaron pedig felállították a 
szervezők a standjukat, hogy méltókép-
pen tudják köszöneti a visszaérkezőket. 
A korábban begyalogolók virslit, az ebé-
didőre érkezők pedig pusztapörköltet 
kaptak. – Minden ellenőrzési pontun-
kon lévő csapattagunkkal megbeszél-
jük, hogy az odaérő túrázókkal ne csak 
futószalagszerűen találkozzanak és pe-
csételjenek, hanem beszélgessenek pár 
mondatot. Fontos, hogy az indulók jól 
érezzék magukat, pihenjenek, a cél az, 
hogy közös élményeket szerezzenek. 
A következő túránk a sülysápi Téli Tó-
kerülő Teljesítménytúra lesz november 
28-án, szombaton. Idén negyedik al-
kalommal rendezzük meg. Egy lazább, 
15 km-es túrára lehet számítani, ahol a 
legnagyobb kihívást az időjárás, az eset-
leges sár, eső vagy a hideg jelenti majd, 
de az állomásokon forralt borral és sza-
lonnasütéssel várjuk majd az áthaladó-
kat, míg a célban rétest fogunk kínálni. 
Szeretettel látunk mindenkit!    – zárta a 
túraszervező. KSZS.

120-an 
indultak a 
három 
távon, és 
probléma 
nélkül 
zajlott le az 
esemény.
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2211 Vasad, Monori út 100.
+36-21/233-3032
https://nadastoparkhotel.hu

Hirdetés

Amit kínálunk: 
BR. ALAPBÉR + PÓTLÉKOK: 250  –  300 ezer Ft/hó
+ BR. 32 400 Ft CAFETERIA
+ BR. 27 500  –  29 500 Ft/hó BÓNUSZ
+ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
+ SPORTOLÁS TÁMOGATÁSA
INGYENES UTAZÁS A CÉG BUSZJÁRATAIN: Dány, Isaszeg, Pécel, Maglód, 
Györmő, Mende, Sülysáp, Tápiószecső, Szentmártonkáta, Nagykáta, Monor, Üllő
A CÉGES BUSZJÁRATTAL NEM ÉRINTETT TERÜLETEKRŐL 
ÉRKEZŐK SZÁMÁRA UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS  
(MÁV, VOLÁN, GÉPJÁRMŰ)

Maglód legmodernebb autóipari vállalatánál!
DOLGOZZ TE IS 

Jelentkezz még ma!

ÖSSZESZERELŐ 
OPERÁTOROKAT 

KERESünK  
könnyű fizikai 

munkára

Jelentkezés:  
HUMILITAS Kft.: 06-70/903-9037

david.eva@humilitas.hu

Modern, tiszta, 
emberközpontú 

munkakörnyezet. 

HIRDETÉSEKKÖZÖSSÉGHIRDETÉS

 A Nádas Tó Park Hotel***Superior well-
nessrészlege eddig is teljes körű kikapcsoló-
dást nyújtott, most pedig a családi wellness 
megnyitásával a gyerekek és felnőttek közös 
pihenését tudják meghitté és élményekben 
gazdaggá tenni.

A Nádas Tó Park Hotel***Superior őszre 
időzítette a vendégeik igényeire szabott, test-
nek és léleknek egyaránt felüdülést jelentő 
attrakcióját, a környéken egyedülálló családi 
wellness megnyitását. A részleg kialakítása-
kor gondoltak a család minden tagjára. Így a 
legkisebbeket pancsoló medence és egy biz-
tonságos, de az apróságoknak nagy élményt 
jelentő csúszda várja majd. A medence foko-
zatosan mélyülő, de így is csak 30 cm, hogy 

az önfeledt játéknak ne szabhasson semmi 
sem határt. A medence körül pedig további 
izgalmas lehetőségek várják majd a babákat. 
A nagyobbacska gyermekek is saját medencét 
kapnak, amely 45 cm-ről 1 méterig mélyül, de 
őket már két nagy csúszda fogja szórakoz-
tatni, sok más játékkal együtt. Így egyszerre 
élvezhetik a játék örömét és csobbanhatnak 
a csúszdákról a medencébe. A részleg kiala-
kításakor a tervezők fi gyeltek arra, hogy a 
gyermekmedencék környékén adott legyen 
a lehetőség arra, hogy a szülők kényelmesen 
együtt tudjanak játszani a gyerekeikkel. A fel-
nőttek élvezhetik a családjukkal töltött időt, 
de közben lehetőségük nyílik a nyugodt ki-
kapcsolódásra is.

A Nádas Tó Park Hotel***Superior a gye-
rekzsivajt kerülő vendégek pihenését, kényel-
mét és szórakozását is prioritásként kezelve 
jutott fontos döntésre. A családi wellness nyi-
tása után a meglévő wellnessrészleget csak 
felnőttvendégek részére fogják nyitva tarta-
ni, így távolabb a gyermekzsivajtól, mindenki 
nyugodtabban tud majd pihenni. Ráadásul ez 
a részleg nyújtott nyitvatartással üzemel. A 
pihenésre fordított időben pedig a wellness 
szolgáltatásai közt élvezhetik az ide látoga-
tók az izgalmas és illatos szaunaszeánszokat. 

A szaunázás élményének fokozására a szau-
navilág is bővül egy nagy fi nn szaunával és 
egy hideg vizes merülőmedencével. A továb-
bi kényeztetést az új meleg vizes ülő pezsgő-
medence, a talpakra specializálódott Kneipp 
taposó medence és a sóterápiás pihenőszo-
ba fogja segíteni. A nyári időszakban pedig 
az épület tetején 
elterülő hatalmas 
napozóteraszon 
pihenhetik ki a lá-
togatók hétközna-
pok fáradalmait.

A családi well-
ness és a már jól 
ismert részleg új 
lehetőségei októ-
ber végétől várják 
a pihenni vágyó 
családokat, párokat, baráti társaságokat, idén 
ősszel pedig az eddigi árakon próbálhatják ki 
az új szolgáltatásokat. Vasad határában vár a 
teljes kikapcsolódás!

CSALÁDI WELLNESS 
A NÁDAS TÓ PARK HOTEL***SUPERIOR-BAN



SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS  |  2020. OKTÓBER

INGYENES 
LÁTÁS ELLENŐRZÉS!

Maglód, 
Jászberényi út 10.

Nyitva: H: zárva,
K-Sze-Cs-P: 9-18, 

Szo: 9-12 
Tel.: 06-29/326-257,

06-30/837-1380

Sülysáp, 
Vasút utca 32.

Nyitva: H: zárva,
K-Sze-P: 9:00-16:30, 

Cs: 9-18, Szo: 9-12 
Tel.: 06-29/436-609,

06-30/333-2067

www.monoptik.hu

INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES 

OKTÓBER A LÁTÁS 

HÓNAPJA!

10 00010 00010 00010 00010 00010 000 Ft Ft Ft Ft Ft
Komplett dioptriás szemüveg rendelése esetén 

érvényes 2020. 10. 01. és 10. 31. között.

10 00010 000
Komplett dioptriás szemüveg rendelése esetén Akcós 

kupon

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS

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

ÖMLESZTETT ÁRÚ SZÁLLÍTÁS 324 M3IG

06-20/621-8848
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Őszi kényeztetés a 
Termál Hotel Vestaban 

Tápiószecsőn!

Várjuk Várjuk 
jelentkezését!jelentkezését!

Váltson havi, 
korlátlan használatra korlátlan használatra 
wellness-bérletet és wellness-bérletet és 

megajándékozzuk megajándékozzuk 
egy 30 perces egy 30 perces 

frissítő 
masszázzsal!masszázzsal!masszázzsal!masszázzsal!

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


