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A VÍZDÍJTARTOZÁSOK
RENDEZÉSÉT KÉRI A TRV ZRT.

ÚJ, MODERN UTASBEÁLLÓT ÉPÍT KI
A MÁV SÜLYSÁPON IS

A TRV Zrt. arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy
egyes magántulajdonban lévő ingatlanoknál jelentős
mértékű vízdíj tartozás halmozódott fel és az eddigiekben küldött felszólító levelek hatására sem történt
érdemi előre mozdulás a tartozások felszámolása terén.
A szolgáltató már a vízszolgáltatás mennyiségi csökkentéséről, felfüggesztéséről tájékoztatja az ügyfeleket.
Ezt elkerülendő, arra kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy igyekezzenek rendezni díjtartozásukat! A szolgáltató is igyekszik minden segítséget
megadni, így akár részletfizetést is biztosít a hátralékos díjak kiegyenlítésére. Ilyen kérelemmel azonban a
fogyasztónak kell megkeresnie szolgáltatóját!
Sülysáp Város Önkormányzata

A MÁV, hogy növelje az utasok és az utazások komfortját, az agglomerációban is
korszerű, modern, várakozásra alkalmas utasbeállókat épít. A tervek szerint idén
Sülysápon is kiépül egy ennek megfelelő utasbeálló.
A vasúttársaság tájékoztatása szerint az új utasbeállókat világítással, jó minőségű padokkal, utastájékoztatással és biztonsági kamerarendszerrel látják majd el.
Az utasbeálló öt méter hosszú, három méter magas és 2,6 méter mély lesz,
ebből több mint másfél méter mélységben széltől védett. Az anyaga acél és üveg,
a várakozóhelyeken utcabútorokat, padot, utastájékoztató vitrint is elhelyeznek.
Az utazóközönség kényelmét fogják szolgálni az egyes utasbeállókba telepített
jegykiadó automaták is. A MÁV közleménye szerint a beálló a biztonsági üvegezett felületeivel és a biztonsági kamerákkal a vandálokat is távol tartja majd.
Előreláthatóan 2021 első negyedévében sülysápi, ősszel pedig a szőlősnyaralói utasbeálló készülhet el.
I.J. – Fotó: MÁV

A NAGYKÁTAI ISKOLÁBA
ISKOLAŐRÖKET KERESNEK
Két fő iskolaőrt keresnek, akiket nagykátai iskolában alkalmaznának. A képzésre már lehet jelentkezni, az ehhez szükséges jelentkezési lap elérhető Sülysáp város honlapján is.
Akik jelentkeznek a képzésre, azoknak egy
egészségügyi és egy pszichológiai szűrésen kell
részt venniük, olvasható a tájékoztatásban. Ami
a végzettséget illeti, szakmunkás vagy érettségi
bizonyítványt kérnek, előnyt jelent, ha valakinek
van oktatói-nevelői tapasztalata. A képzés ideje
egy hónap, amit a Nagykátai Rendőrkapitányságon tartanak.
Töreki Sándor vezérőrnagy, bűnügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes az iskolaőrök feladataival, jogaival kapcsolatos tájékoztatón azt
mondta, az iskolaőrök sajátos jogokkal vannak
felruházva. Az iskolaőrök egyenruhában végzik
a munkájukat, van szolgálati igazolványuk és jelvényük.
Az Országos Rendőrfőkapitányság múlt év végi
tájékoztatása szerint 452 intézményben vannak
iskolaőrök. December 9-éig 278 alkalommal intézkedtek, a legtöbb esetben „bűnmegelőzési célú
figyelemfelhívásokról” volt szó. Kényszerítő eszköz használatára tizenhárom alkalommal került
sor, de arra is volt példa a közelmúltban, hogy az
iskolaőr életet mentett: egy sajókazai iskolában
eszméletlenül talált kisiskolás diáknak nyújtott
gyors és hatékony segítséget az iskolaőr.
IJ

MÁR LETÖLTHETŐ SÜLYSÁP
SOKOLDALÚ VÁROSAPPLIKÁCIÓJA
Mindenki ismeri az érzést, amikor újra és újra kénytelenek vagyunk kikeresni a bennünket
érintő fontos információkat a városról, a mindenhova kiragasztott cetlik kerülgetését az aktuális
rendelési időkről vagy a régóta őrizgetett szórólapok gyűjtögetését a hulladékszállításról.
Mindezt most magunk mögött hagyhatjuk a legújabb telefonos alkalmazással, melyben nem csak
az itt élők, de az idelátogatók is sok hasznos információt találnak egy helyen.

E

gy mai, modern településsel szemben
már alapelvárás, hogy az ott lakók élhessenek egy olyan információs támogatás lehetőségével, amely megkönnyíti
az életüket a mindennapok útvesztőiben.
Emellett szintén kötelező elvárás az is,
hogy a város „el tudja adni” saját értékeit,
legyen az kulturális, turisztikai, vagy akár
a befektetőknek szóló üzleti érték. A hivatalos oldalakat nem mindenki látogatja
szívesen, azonban a mobiltelefon szinte
mindig kéznél van. Sülysáp ezt felismerve
most hatalmasat lépett előre a modern városvezetési szemlélet útján, és egyik elsőként csatlakozott a CityApp egyre bővülő
csapatához.

A virtuális térben is fejlődik a település

HASZNOS TELEFONSZÁMOK
• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 29/435-001
•O
 rvosi ügyelet: 29/440-074 (munkanapokon 18.00–08.00 óráig, valamint hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)
• Önkéntes tűzoltók: 30/528-5493
• Polgárőrség 30/466-1677
• Közterület-felügyelet: 06-30/391-7331
•K
 özvilágítás: 29/635-449 (hivatali időben: hétfő 08.00–18.00 óráig,
kedd, szerda, csütörtök 08.00–16.00 óráig, péntek 08.00–14.00 óráig)
•V
 íz- és csatornaszolgáltatás – TRV Zrt. hibabejelentő: 80/205-157

Az ötletet a koronavírus első hulláma szülte: a megannyi internetes felület számtalan,
a közösségi médiában sokszor egymásnak
ellentmondó információi miatt a városvezetés úgy látta, szükség van egy olyan platformra, ahol az önkormányzati, ellenőrzött
forrásból érkező hírek közvetlenül juthatnak el az emberekhez.

Azonnali információküldésre is alkalmas
Az alkalmazás egyik legfontosabb funkciója, hogy ún. „push üzenetek” kiküldésére
is alkalmas: ha új hír érkezik a rendszerbe,
például a reggeli szelektív szemétszállításról, az éjszakai hirtelen jött havazásról,
vagy egyéb fontos, váratlan eseményről,

azonnal üzenetet küld a mobiltelefonokra.
(Ehhez a saját mobilunkon engedélyezni
kell az applikációhoz tartozó értesítéseket.)
A dátumok és határidők állandó figyelése,
észben tartása helyett mostantól az alkalmazás végzi el helyettünk ezt a munkát és
értesít bennünket a számunkra legfontosabb információkról.

Már letölthető!
A CityApp Sülysáp mind IOS, mind Android
(7-es verziótól fölfelé) rendszerben elérhető. A városi kommunikációs fejlesztés
következő lépése az lesz, hogy az átirányítás után elérhető www.sulysap.hu oldal is
mobilbarát legyen, valamint remélhetőleg
hamarosan a helyi szolgáltatások, vendéglátóhelyek is elérhetők lesznek.
A programot eddig közel félezer telefonra töltötték le.

Mit is takar egy városapplikáció?
A városapplikáció egy telefonos alkalmazás, amely magában foglal minden információt, melyre egy városlakónak vagy
turistának szüksége lehet, mint például
az egészségügyi szolgáltatások, oktatás,
közlekedés, kultúra, sport, polgármesteri
hivatali ügyek, kereskedelem, látnivalók,
hírek és programok. Ha valaki letölti a
telefonjára az alkalmazást, máris megnézheti, hogy mikor rendel a háziorvosa, vagy milyen rendezvények lesznek a
következő hétvégén – már amikor lehet
rendezvényeket szervezni. Az alkalmazás segít abban, hogy mindenki könnyen
hozzájusson a számára fontos, lakóhelyi
információkhoz.

Nyereményjáték
A hasznos tartalom mellett játékokban is
részt vehetett az, aki már letöltötte az applikációt. A menüből elérhető játék kérdéseit helyesen megválaszolók és beküldők
között összesen 7 db, egyenként 10-10 ezer
forint értékű ajándékutalványt sorsoltak
ki februárban a sülysápi Paradiso Pizzéria
és Étterembe. (Az ajándékutalványok közül
két darab az étterem saját felajánlása volt.)
Az sem kizárt, hogy bizonyos időközönként
újabb kvízek is elérhetők lesznek.
Sülysápi Hírforrás Infó
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KÖZÖSSÉG

ÖNKORMÁNYZAT

A ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS
BŐVÍTÉSE A CÉL
Az idei évtől tilos a kerti avar égetése. Az önkormányzat eddig megelőző, támogató jelleggel és
a helyi szabályozás szigorú, de mégis megengedő alakításával próbálta meg a sülysápiakat az
égetésről a komposztálás felé „terelni”. Azokat az ingatlantulajdonosokat, akik vállalták, hogy
nem végeznek kerti avar égetést, a város egy fa komposztálókerettel támogatta.

K

orábban beszámoltunk arról, hogy a
parlament 2020 nyarán elfogadta az
1995. évi LIII. törvény módosítását,
melynek értelmében 2021 januárjától az
önkormányzatoknak nem lesz lehetőségük
elrendelni a kerti avar égetésére vonatkozó helyi szabályokat, minden ezzel kapcsolatos rendelkezést helyi szinten vissza
kell vonni. 2020. decemberben ugyanakkor megjelent egy kormányrendelet, mely
szerint a veszélyhelyzet megszűnéséig a
helyi rendeletek hatályban maradhatnak.
Mindez azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet
megszűnéséig hatályban maradhatnak a
helyi szabályok.
Sülysápon a helyi rendelet szerint minden évben két időszakban, péntekenként
lehet kerti avart égetni (március 15. és május 31. között, valamint szeptember 1. és november 15. között). Vagyis a decemberi kormányrendelet csak abban az esetben jelent
a sülysápiakra vonatkozóan változást, ha a
veszélyhelyzet nem szűnne meg március
15-ig. Nagy a bizonytalanság, de készüljünk
arra, hogy az idén már nem lesz lehetőség
a kerti hulladékok elégetésére, azoktól más

módon kell megszabadulnunk, más módon
kell kezelnünk ezeket a hulladékokat, például komposztálással.
Sülysáp Város Önkormányzata 2018
őszétől ingyenesen komposztálókeretet
biztosított azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik vállalták a kerti hulladékuk
komposztálását és felhagynak az égetéssel.
Az elmúlt 2,5 év alatt a több mint 3000 háztartásból mindössze 232 ingatlantulajdonos
élt ezzel a lehetőséggel. Ez az ingatlanok
7,7%-a. Bevallom, sokkal jobb eredményre
számítottam, bíztam abban, hogy többen
csatlakoznak ahhoz a kezdeményezéshez,
hogy ne égessük el a kerti hulladékot, ne
terheljük füsttel, korommal a levegőt…
Bíztam abban, hogy nem csak a tiltással
lehet eredményt elérni. Mindenesetre köszönöm, annak a 232 családnak, akik éltek
a lehetőséggel és önként felhagytak a levegőszennyezéssel!
A közszolgáltatóval (DTKH Kft.) is folytatunk egyeztetéseket a szállítási gyakorisággal és az elszállításra kerülő mennyiséggel
kapcsolatban. Ennek egyik eredménye, hogy
márciusra sikerült megállapodnunk a két-

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK
Háztartási vegyes hulladék szállítása: keddenként.
Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés: 2021.
március 2., 16. és 30.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként
2 db ingyenes zsák, valamint további korlátlan mennyiségű megvásárolt kék színű,
DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető
ki. Idén már csak novemberben lesz zöldhulladék-szállítás.
A házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés: 2021. február 16., március 2., 16. és 30.
Szállítási alkalmanként 1 db sárga cserezsákot adnak, de a megadott napon az ös�szegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely
átlátszó zsákban.
SH Infó
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heti elszállításban, de az elszállításra kerülő
mennyiség – egyelőre – nem emelkedett.
Emellett azonban továbbra is arra biztatok mindenkit, hogy alakítson ki a kert végében egy házi komposztálót. Ehhez akár
egy ásott gödör is elegendő, de a kereskedelemben kapható komposztálóládák, vagy
komposztálókeretek is tökéletesen megfelelnek a célnak.
Az önkormányzat által eddigiekben ingyenesen biztosított komposztálókereteket a még raktáron lévő készlet erejéig (6
db) biztosítja önkormányzatunk, azonban
további igényeket nem áll módunkban nyilvántartásba venni.
Az eddigiekben komposztáló keretek
vásárlására költött összeget a jövőben is a
zöldhulladék-kezeléssel összefüggő problémák megoldására fogjuk fordítani. Ennek
részletei még kidolgozás alatt állnak, azonban első lépésként a TÁVÜSZ Kft.-vel megvásároltunk egy nagyteljesítményű ágaprító
gépet egymillió forintért. Ezt a gépet a lakosság szolgálatába is szeretnénk állítani,
ennek részleteiről később adunk tájékoztatást.		
Horinka László, polgármester

DR. BALOG ERZSÉBET GYERMEKORVOS
VÉLEMÉNYE AZ OLTÁSRÓL
Dr. Balog Erzsébet, sülysápi gyermekorvos rövid írását juttatta el hozzánk az aktuális, oltassuk –
ne oltassuk magunkat vita apropóján.

A

pandémiával kapcsolatos korlátozások mindenki életét megnehezítették, és nagyon kevés olyan család
van, akinek a környezetében valaki ne kapta
volna el a Covid–19 vírusfertőzést. Azt tapasztalom, hogy kezdünk elfáradni, lazul a
fegyelem. Hazánkban jelenleg csökken az új
fertőzöttek száma, de a környező országokból a harmadik hullám jelenlétéről is szólnak
a hírek. A kutatók megfeszített munkájának
köszönhetően viszont láthatjuk az alagút végét. Én elhiszem, hogy a tudósok jó munkát
végeztek. Elhiszem, hogy az országban csak
olyan oltóanyagot engedélyeznek forgalomba hozni, ami biztonságos.
A nagyvilágban a politikusok is egyetértenek abban, hogy védőoltással vissza kell szorítani a vírus terjedését, ezért a tehetősebb
országok ingyen biztosítják az állampolgárok
számára az oltóanyagot. Ahhoz viszont, hogy

az életünk vissza tudjon térni a régi kerékvágásba, kb. 60% átoltottságra van szükség.
Világszerte több millió oltóanyagot beadtak már a lakosságnak. A várható mellékhatások enyhék és nem tartósak, nagyságrendileg meg sem közelíti a betegség, illetve a
szövődményének súlyosságát.
Néhány napja eljött az a várt pillanat,
amikor nekem is sikerült beadatni a koronavírus elleni védőoltást. Az oltás helyén
másnap néhány órán át éreztem enyhe érzékenységet. Ám nagy biztonságot ad az a
tény, hogy az oltás hatására védett lehetek a
betegséggel és a szövődményeivel szemben.
Még nagyobb volna a biztonság, ha abban a
tudatban élhetnénk, hogy a környezetünk
sem vevő a vírusra, mert oltással védettséget
szereztek. Úgy érzem, ezzel a biztonsággal
tartozunk önmagunknak, szűkebb és tágabb
környezetünknek is.
wwww.sulysapma.hu

Hirdetés

Tivoli X150

VEZETÉSRE SZÜLETETT

Áremelés előtti készletkisöprési akció
1 100 000 Ft kedvezménnyel

Elegáns formatervezés
Számtalan új technikai
megoldás
Széles körű felszereltség
Átgondolt, meggyőző
részletek
Határozott karakter,
erős szív
A Tivoli teljesen új fejlesztésű hajtásai különösen kompaktak, hatékonyak és megbízhatóak. Az 1.5 GDi-Turbo benzinmotor akár
163 LE/5,500 1/min leadására képes 280 Nm/1500-4000 fordulat/perc forgatónyomaték mellett. Az e-XDi-160 dízelmotor max.
136 LE teljesítmény előállítására képes 4000 fordulatszámon, és 324 Nm maximális nyomatékot ad le az 1500–2500 közötti
fordulatszám-tartományban.

A Ssangyong Tivoli X150 modell
vegyes üzemanyag-fogyasztása:
5.53-8,56l/100km felszereltségtől
függően.

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760
2021. február

5 199 000 Ft-tól

A kép illusztráció.
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ÖNKORMÁNYZAT

ÁLLANDÓ ÜGYELETBEN A SÍKOSSÁG-MENTESÍTÉSÉRT

FONTOS TUDNIVALÓK
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
BEVALLÁSÁRÓL
2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) lehet
benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA)
– 2015-től 2021-ig terjedő időszakra
vonatkozó – bevallásokat, javításokat
és önellenőrzéseket. Fontos azonban,
hogy maga az iparűzési adóbevallás
feldolgozása, esetleges javítása az
önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést is változatlanul
az önkormányzat számlájára (Sülysáp
Város Önkormányzata helyi iparűzésiadó-beszedési számla 1040307150504855-54521047) kell teljesíteni.
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő vállalkozóknak a 2021. évben,
a bevallott, illetve bevallandó adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha
erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot legkésőbb 2021.
február 25-ig a székhely, telephely
szerinti önkormányzati adóhatóság
számára kell megtenni, ha élni kívánnak az adóelőleg-felezés lehetőségével.
Fontos, hogy a KATA adózási módot
választó adózóknak nem kell nyilatkozatot tenniük. A nyilatkozat 2021
januárjától kizárólag az állami adó- és
vámhatóságon keresztül, elektronikus
úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
SH infó
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Bár eddig enyhe volt az idei telünk, Süly
sáp még egy hirtelen jött hideg esetén
sem marad fagyban-hóban, ugyanis a
Tápiómenti Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. munkatársai állandó készültségben várják az időjárás változásait.
Sülysápon jelenleg három gép áll rendelkezésre, hogy a hóeltakarítás és az
útszórás feladatait maradéktalanul elláthassa a Távüsz Kft. A nagyobb, tehergépkocsis útszóró akár öt tonna só
kiszórására is alkalmas, emellett pedig
a két másik géppel a kisebb területeken
dolgoznak, mint a közintézmények parkolója vagy az önkormányzat előtti terület. – Mivel az időjárás alakulása teljesen
bizonytalan, így a tavalyról megmaradt
mennyiséget már szeptemberben kiegészítjük, és mindig 60 tonna sóval indulunk neki a télnek. A teljes település
síkosság-mentesítése egyébként körülbelül 10 tonna sót vesz igénybe egyetlen
alkalommal – mondta el lapunknak Balogh Levente, a Távüsz ügyvezetője. – Bár
tavaly is nagyon enyhe volt a tél, mégis
120 tonna sót használtunk fel. Működtetünk ügyeletet is, állandó készenlétben
vagyunk, így, ha szükség van rá, alig fél
óra alatt az egész társaság bent tud lenni
és tesszük a dolgunkat. Az időjárás változását is folyamatosan figyeljük: állandó

telefonos kapcsolatban vagyunk egymással,
még ha otthon vagyunk, akkor is – fejtette
ki Balogh Levente.
Sajnálatos módon a szakember úgy látja: a
lakosság egy része még mindig nem tesz
eleget a saját ingatlanok előtti járdaszakasz
síkosság-mentesítésének, sokszor még önkormányzati felszólítás ellenére sem, pedig
ez legalább olyan fontos lenne a biztonságos közlekedés szempontjából, mint az utak
síkosságmentesítése.
Hírforrás Infó

ÚJ MEGOLDÁS A BÖLCSIBEN
A pandémia és a veszélyhelyzet generálta
az igényt a Sülysápi Gólyahír Bölcsődében,
hogy a szülőknek lehetőleg ne kelljen bemenniük az épületbe, hanem, a játszóudvaron keresztül, a csoportszoba ajtajában
adhassák át gyermeküket a kisgyermeknevelőknek. Tízéves működés után ezért
kisebb átalakítás következett, mellyel kapukat nyitottunk a játszóudvarokra, így
megoldva a kialakult helyzetet.

A sülysápi bölcsi megnyitása óta, azaz 2010től 60%-kal nőtt a bölcsődei férőhelyek száma az országban, ami ma már meghaladja az
50 ezret. Ezek az intézmények segítik a munkába visszatérő szülőket és munkahelyeket is
teremtenek. A sülysápi bölcsi, a környék első
bölcsődéjeként 2010-ben 15 új munkahelyet
teremtett. Ma pedig négy csoportban összesen 40 kisgyermeket fogad.
Horinka László, polgármester

ISMERJÜK MEG A VÁROS KÉPVISELŐIT!
BALOG MÓNIKA
Sorozatunk első részében Balog Mónikával beszélgetünk, aki vérbeli sülysápi, ősei 120 éve
pedagógusként dolgoztak a településen. Ő maga is tovább tudta vinni a hivatásukat: jelenleg
a negyvenedik évét tapossa tanárként, mindezt egyetlen iskolán belül. Képviselőként harmadik
ciklusát tölti.
– Lenyűgöző, hogy egyetlen munkahelyen ni, ha kellett, jegyet árultam a Művelődési
töltötte az összes idejét!
Házban, ha kellett, konferáltam vagy verset
– Igen, most a nők 40 éves jogviszonyával mondtam. Emellett hat évig voltam a Süly
elmehetnék nyugdíjba, de nem szeretnék. sápi hírforrás főszerkesztője. Mindezek
Még pár évet dolgoznék, úgy érzem, tele után érezte úgy a polgármester úr, hogy a
vagyok erővel, aktív vagyok, még fiatalos munkámat képviselőként is folytathatnám
lelkületűnek érzem magam. Soha nem vol- a továbbiakban.
tam kiégve, mint tanár, és remélem, nem is
leszek erre a pár évre, ami még előttem áll. – Mikor kezdett bele?
– 2010 óta dolgozom képviselőként, ez a
– Milyen korosztályt tanít?
harmadik ciklusom és minden ciklusban új
– Az iskolának minden szintjén dolgoz- dolgokat tanulok. Az első ciklusban még azt
tam. Először alsó tagozaton voltam, majd gondoltam, hogy mindenhol ott kell lennem,
két-három évet töltöttem napköziben, mindent látnom, hallanom kell, mindenben
azt is nag yon szerettem. Utána felke- legyek szervező, és ez egy kicsit a családom
rültem felső tagozatra, ott körülbelül 10 rovására ment, kicsit háttérbe kerültek.
évet voltam, rajzot, oroszt és németet A második ciklusban már rájöttem, hogy ezt
tanítottam. Majd, amikor a három gyer- sokkal lejjebb kell szállítani: folyamatosan
mekem után visszamentem tanítani, ak- ténykedni kell, csak egy kicsit a mértékkor újra visszakerültem alsó tagozatra. letességre is figyelni kell. De a sok feladat
A végzettségem ugyan tanítónő, de 42 éve- még így is szétforgácsolta az életemet.
sen szakvizsgát tettem az ELTE-n, így azóta Most, a harmadik ciklus elején vagyunk és
gyermekvédelmi felelősként is dolgozom.
ennek a fele gyakorlatilag a pandémiával
esett egybe, így most nem nagyon találko– Emellett intézményvezető-helyettes is.
zunk a képviselőtársakkal. Azt gondolom,
– Igen, hat éve vagyok vezető a Sülysápi hogy a képviselőség most lehet háttérMóra Ferenc Általános Iskola Vörösmarty munka is, kevésbé tudunk aktívak lenni a
utcai Telephelyén. Végigjártam az iskola közéletben, de így is mindenhol próbálunk
minden részét, nincs kedvencem, mind- segíteni: például nemrég volt faültetés vagy ke vagyok a gyermekeimre, akik hasonló
egyikben ki tudtam teljesedni. Sokáig azt karácsonykor szétosztottuk a rászorulók- típusú emberek lettek: szeretik a munkájugondoltam, hogy nem vagyok alkalmas nak a karácsonyi csomagot.
kat, a hivatásukat. Szintén nagyon büszke
vezetőnek, sőt nem is szeretnék az lenni,
vagyok a tanítványaimra, akik bármit csihiszen szeretek tanítani. Ám amióta veze- – Képviselőként mi a hitvallása?
náljanak is a világon, azt biztosan jól csitő vagyok, mégis azt érzem, hogy ez is az – Én magam szociálisan érzékeny típus va- nálják majd.
én utam. Szeretek vezetőként dolgozni, és gyok, ezért igyekszem ennek megfelelően
nem azért, hogy valaki felett álljak, én egy- tevékenykedni. Az emberekben egy tévhit – Mik a távlati tervek?
szerűen szolgálatnak tekintem azt, hogy alakul ki, amikor a nevünk mellett ott van – Jelenleg az elsődleges célom az, hogy a köezzel a kicsi csapattal dolgozhatok. A vis�- egy közösség támogatottsága. Úgy gondo- zösségünk betegség és halálozások nélkül
szajelzésekből is azt érzem, hogy ők sem lom, egy helyi képviselőnek függetlennek túlélje ezt az időszakot, és hogy az iskolávezetőjükként gondolnak rám, hanem mint kell lennie, hiszen azért választanak meg
ban is megtegyek mindent ezért. Távlati
aki együtt szolgál velük.
engem, mert a közösségért végzett mun- terveim már nagyon nincsenek, szeretem
kám számukra hasznos, és megbíznak ben- azt, amit csinálok. Nincs bakancslistám,
– Hogy jött a képviselői munka az életében?
nem. Úgy érzem, még nekem is nagyon sok sosem volt, mindig szerettem a napoknak
– A tanítói diplomám mellett van egy nép- évbe telt bebizonyítani, hogy amit teszek, élni. Vannak terveim, szeretnék továbbra is
művelői végzettségem is. Sosem állt messze az nem öncélú, hanem a közösségért te- segíteni és megmaradni a hitemben, hogy
tőlem a közművelődés, édesapám tíz évig szem. Jól esett, amikor azt láttam, hogy az
amit csinálunk közösen, az jó. De azt is tuvolt a művelődési ház gazdasági vezetője, emberek felismerték ezt, erőt adott ehhez dom, hogy amit döntünk, azokról csak évek
emellett hitoktató volt, nagyapám is taní- a ciklushoz, hogy ne adjam fel.
múlva fog kiderülni, hogy jó döntés volt-e,
tóként dolgozott, ők is aktívan részt vettek
hiszen nem vagyunk próféták. Egyszerűen
a közösségi életben. Gyermekkorom óta – A családra most több ideje jut?
próbálok a legjobb tudásom szerint cselevonzott a művelődési ház illata, légköre. – Igen, és a családom szerencsére lelkileg kedni.
			
Nagyon szerettünk fesztiválokat szervez- nagyon támogat mindenben. Nagyon büszL
2021. február
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BEMUTATJUK
SÜLYSÁP ÖNKÉNTES TŰZOLTÓIT
A Sülysáp Önkéntes Tűzoltó Egyesület múltja egészen régre nyúlik vissza, hiszen már 1925 óta
léteznek. Ami viszont még ennél is fontosabb, hogy a szervezet tagjai a város mindennapjait
teszik jobbá: szabadidejükben, önként szolgálják az itt lakókat, segítenek a vészhelyzetekben és
mentik, ami menthető. Minkó József parancsnok mesélt a hétköznapi kihívásokról.
– Hogy csatlakozott az egyesülethez?
– Hivatásos tűzoltóként szolgáltam 20 éven
keresztül a nagykátai tűzoltóságon. Miután
nyugdíjba mentem, mivel Sülysápon lakom,
és tudtam, hogy létezik itt tűzoltó-egyesület, megkerestem őket. Akkor még nem volt
köztük hivatásos tűzoltó, így meleg szívvel
fogadtak, mikor 2007-ben beléptem közéjük.
Rajtam kívül mindenki más civil pályáról jött,
így érdekelte őket az addigi munkatapasztalatom.
– Hány főből áll a csapat?
– Az egyesület taglétszáma 45, ebből úgynevezett 25 fő a vonulós tűzoltó, akik beavatkozhatnak, a többiek pedig támogatók.
Vonulós tűzoltóvá akkor válhat valaki, ha
elvégzi a 40 órás tanfolyamot és vállalja az
ezzel járó kötelezettségeket.
– Milyen jogkörrel rendelkeznek?
helyben, sokszor öt perc alatt kiérünk
– Mi Sülysápon a Nagykáta Hivatásos Tűz- a helyszínre. Addig mi vagyunk a hivatalos
oltó-parancsnoksággal kötöttünk együtt- szerv, amíg a hivatásos tűzoltók meg nem
működési megállapodást. Önállóan nem érkeznek. Ugyanúgy megkezdjük a mentést
dolgozhatunk, csak a hivatásos tűzol- vagy a tűz oltását, amíg kiérnek.
tók mellett, de így is van, hogy korábban érünk ki egy-egy esethez, hiszen ők – Hogyan kell elképzelni a mindennapokat?
Nagykátáról jönnek, míg mi itt vagyunk – A párom a titkárunk, ő szervezi a mindennapi ügyeletet, az aktuális tagok pedig, akik
aznap szolgálatot tudnak vállalni, nála jeA tűzoltó egyesület ugyanolyan eszközöklentkeznek be. Ha érkezik egy jelzés a művekel avatkozik be egy-egy helyzetben,
letirányítástól, mi azt telefonon megkapjuk,
mint a hivatásos tűzoltóság, csak a tagok
és azonnal indulunk a szertárból a fecskenönkéntes alapon dolgoznak, nem péndővel.
zért végzik a munkát. Bárki jelentkezhet,
aki a 40 órás alaptanfolyamot elvégzi. A
– Milyen helyzetek szoktak adódni?
megyében felhívás útján bővítik az ön– Nagyon változatos a munka, gyakran van
kéntes tűzoltóság tagjait, a szervezet
avar-, bozót- és nádastűz, de itt a 31-es út
oktatja, segíti az új belépőket, illetve a
is, ami elég forgalmas, az út minősége sem
katasztrófavédelem végzi a képzést és a
a legjobb, ráadásul nagyon kanyargós, így
vizsgáztatást. A 40 órás tanfolyam egy
rengeteg balesetünk van. Általános feladat a
önkéntes tűzoltói képesítést ad, akár
segítségnyújtás a mentősöknek, vagy elakadt
Sülysápon is lehet ilyenen részt venni,
járművek kimentése. Gyakran kell segíteni
hiszen a terem és az egyéb feltételek is
súlyos beteget kihozni egy házból vagy lerendelkezésre állnak hozzá. A képzés
hozni az emeletről, de előfordult már kútból
során többek között azt tanulják meg a
mentés is. A legemlékezetesebbek mindig
résztvevők, hogy hogyan kell beavatkozazok, amikor valakit életben kell tartanunk,
ni szakszerűen egy-egy esetnél, milyen
amíg kiérkeznek a mentők vagy tűzesetnél
anyagot mivel lehet eloltani, valamint a
egy füsttel teli, égő házból hozunk ki valakit.
használt eszközök kezelését, karbantarMindenből kivesszük a részünket, nincs kütását is elsajátítják.
lönbség. Az eszközeink szerencsére megvannak hozzá, jó felszereléssel dolgozunk.

8

SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS |

2021. február

– Hogyan tudják a felszerelést biztosítani?
– Az eszközöket általában pályázatokon szerezzük be, lakossági, vállalkozói támogatással, de az adó 1%-át is tudjuk fogadni.
– Hogyan lehet mindezt munka mellett végezni?
– Nehéz az embernek beosztani az idejét, de
akik itt vannak nálunk, ők teljes szívből végzik ezt az önként vállalt feladatot. Tegyük fel,
hogy valaki 17 óráig dolgozik, 18 órára hazaér,
és akkor még bejelentkezik, hogy éjszaka riasztható. Bizony, ha hajnali kettőkor kapja a
telefont, akkor is felkel és megy segíteni. És
mindezt nem pénzért. Ezt szívből teszi az
ember.
– Hogyan lehet a lelki terheket maguk mögött
hagyni?
– Én nagyon régóta benne vagyok, és valószínűleg pont ezért nem tudom abbahagyni,
mert az emberben állandóan benne marad
az, hogy segíteni akar másokon, ez hajt bennünket. De az is kell hozzá, hogy legyen egy
jó csapat, akikhez az ember szívesen tartozik.
Nehéz, de túl kell lépni rajta, ez a munkánk,
önkéntesként ugyanúgy. Nem mondom azt,
hogy erre születni kell, de aki erre rátermett,
és szívből csinálja, az minden nap megy tovább.			
Vízler-Nyirádi Luca

A Sülysáp „Bogdán Flórián” Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elérhetősége: 06-30/528-5493

BOR, MUZSIKA, TÁNC, MULATSÁG
Bor, muzsika, tánc, mulatság, elűzni a telet, a
sötétséget, a betegséget, a szomorúságot. Ez
a farsang lényege, mely vízkereszttől (január
6-tól) a nagyböjt kezdetéig (hamvazószerdáig) tart. Vidámság, mulatozás, tréfacsinálás
jellemző erre az időszakra. Régen ez még
kiegészült a párkereséssel, párválasztással
is, az esküvők, lakodalmak nagy részét is ekkor tartották. Legvidámabb része a farsang
farkának is nevezett utolsó három napja, a
farsangvasárnap, az azt követő hétfő és a
húshagyó kedd.
Régen a Sülysápon élők is szívesen mentek ezen a három napon a bálokba, vagy
ahogy akkor mondták a „mulatságba”. A kisebb gyerekeknek külön szerveztek mulatságot, ahol citerazenére rophatták a táncot. A
legényeknek, az eladó sorban lévő lányoknak,
a fiatal házasoknak kocsmákban szerveztek
bálokat. Egyikben rezesbanda, másikban cigányzenészek húzták a talpalávalót egészen
kedden éjfélig. Ekkor mindenki haza ment,
mert hamvazószerdával megkezdődött a
nagyböjt időszaka.
Tápiósápon még az 1960-as évek első éveiben is élt egy őshonos farsangi hagyomány,
a tuskóhúzás. A fiatal legények a Hevesy-kastélynál gyülekeztek, és a hősök szobrától indultak el a falu útjaira. Egy lovaskocsi tengelye után kötött tuskót húztak maguk után.
A 15-20 legényhez útközben még többen
csatlakoztak. Sorra járták a lányos házakat,
és a sáros utakon végigvonszolt tuskóval
mentek be a konyhákba. A háziak eltűrték
ezt a kellemetlenséget, mert féltek, hogy
este a bálban kibeszélik majd őket, ezért inkább szalonnát, kolbászt, tojást vagy hagymát tettek a legények kosarába. Egy-egy ifjú
eközben az udvaron nézett szét, s próbált
elcsenni a szárítókötélen száradó ruhákból

vagy egy kötényt, vagy egy konyharuhát, de
fehérnemű is „tűnt el” ilyenkor. A falut végig
járva a legények visszamentek a felvégi kocsmához, ahol a bált rendezték. Ott elkészítették a szalonnás, kolbászos rántottát, amit a
bál szüneteiben el is fogyasztottak és némi
borral le is öblítettek. A szünetekben került
sor az elcsent ruhadarabok tulajdonosainak
kiderítésére is. A zálogért a lánynak legtöbbször táncolnia kellett a legénnyel. Ekkor, bizony voltak, akik nem akarták felismerni a
saját ruháikat. Jó szórakozás, élvezetes móka
volt. Szántai István osztotta meg velünk ezt
a régi sápi szokást.
Napjainkban is szerveznek bálokat. Az iskolákban jelmezbált rendeznek külön az alsó
és felső tagozatos tanulóknak. Jelmezekbe
öltözött diákok táncolnak, mulatnak ezen
a délutánon. A Szent István Általános Iskolában az alsósok báljának tetőpontja a telet
jelképező bábu, boszorkány elégetése. A felnőttek, nyugdíjasok is szívesen búcsúztatják
a telet bállal, de ezeken – a régi bálokhoz
hasonlóan – nincsenek jelmezbe öltözve a
mulatozók.
Idén a pandémia átírta a szokásokat, hagyományokat. Sajnos elmaradnak e zenéstáncos összejövetelek felnőtteknek, időseknek, gyerekeknek, bár mindkét iskolában,
óvodákban tervezik, hogy egy-egy délelőttre jelmezbe öltözve jöhessenek a gyerekek.
Sápon idén is készül szalmából, régi ruhákból a boszorkány, hogy vele együtt a telet, a
sötétséget, a betegséget, a szomorúságot is
elégessék, elkergessék. Bízzunk abban, hogy
a boszorkányégetéssel nem csak a telet, a
sötétséget sikerül majd elégetni, hanem az
elmúlt 12 hónapot is minden vírusával, korlátozó intézkedésével és karanténjával együtt.
Zemen Pálné

KATALIZÁTORLOPÁS –
VIGYÁZZUNK
AZ UTCÁN
PARKOLÓ
AUTÓKRA!
Úgy néz ki, az országos probléma a települést is elérte: a Sülysápi Polgárőr
Egyesület közösségi felületén többször is megjelent a figyelmeztetés: vigyázzunk az utcán parkolásnál, mert
autónkból könnyen kilophatják a katalizátort.
A Nagykátai Rendőrkapitányság területén is előfordult már hasonló bűncselekmény, így Horinka László polgármester
azonnal felvette a kapcsolatot a Sülysápi
Rendőrőrs parancsnokával. Egy szakértő szerint az ellopott katalizátorokat
nem autóalkatrész-kereskedőknek adják el, hanem színesfém-kereskedőkhöz
viszik a benne lévő platina miatt.
Bár Sülysápon konkrét esetről még nem
érkezett bejelentés, mégis valószínűsíthető, hogy néhány hete hasonló bűncselekményt követtek volna el, ha nem
zavarják meg a tolvajt „munka” közben.
Sajnálatos, hogy a fenti esetről a rendőrség csak a közösségi médiából értesült.
Ha bárki azt tapasztalja, hogy ismeretlen személy az autója alatt matat, akkor
azonnal hívja a rendőrséget a 112-es telefonszámon. – Ha menekül az elkövető,
akkor írjuk fel a gépjármű rendszámát,
mert csak így tudjuk segíteni a rendőrök
munkáját! Ha a rendőrséget értesítettük, hívhatunk más helyről is segítséget,
értesíthetjük akár a polgárőröket is, de
tudnunk kell, hogy a polgárőröknek csak
annyi joguk van az elkövetővel szemben,
mint bármely állampolgárnak. Ez a rendőrség dolga, ezért minden esetben a
rendőrség felé tegyük meg elsődlegesen a bejelentésünket. Legyünk óvatosak, és lehetőleg ne parkoljunk az utcán!
– figyelmeztetett saját oldalán Horinka
László polgármester is. 		
VL
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KÖZÖSSÉG

NEM BEFOLYÁSOLJA
A VÉRADÁST A VAKCINA

HOZZÁÉRTÉS,
VEVŐKÖZPONTÚSÁG,
KORREKTSÉG

Hamarosan újra véradás lesz Sülysápon. Azonban sokan
nincsenek vele tisztában, hogy a jelenleg kialakult járványügyi
helyzet hogyan befolyásolja a véradás lehetőségét. Adhat-e
valaki vért, miután átesett a fertőzésen vagy épp az oltást
kapta meg nemrég? Tisztáztuk a felmerülő kérdéseket.

Oltás és fertőzés után is
lehet vért adni
Február 11-én csütörtökön 12.00 és 18.00
között a művelődési házban várják Sülysáp
lakosságát véradásra. Hogy senki ne menjen feleslegesen, de mindenki eljusson, aki
jogosult vért adni, érdemes tisztában lenni a
jelenleg érvényben lévő feltételekkel.
Az Országos Vérellátó Szolgálat Kommunikációs Igazgatóságának állásfoglalása
szerint a jelenleg használt vakcinák nem
befolyásolják a véradást, már az oltás utáni
napon lehet vért adni.

Aki koronavírus-fertőzésből felgyógyult és
tünetmentes, az a gyógyulást követően három hét múlva (21 nap) adhat vért. Amen�nyiben garatminta PCR-vizsgálat negatív
eredményt tud bemutatni, akkor a gyógyulást követően már két hét múlva (14 nap) lehetséges a véradás.

Vérplazmát adni legalább annyira
fontos
A jelenlegi kutatási eredmények alapján a
kórházban fekvő koronavírusos betegek kezelése hatékonyabb, ha a betegek olyan embertársaik vérplazmáját kapják meg, akik már
átestek a Covid–19-fertőzésen. A gyógyult
koronavírusos betegek véréből előállítható
különleges plazmakészítményt a súlyos állapotú fertőzöttek terápiájában alkalmazzák.
Ha a koronavírus-betegségből történt
gyógyulás óta eltelt három hét, és valaki,
aki még nincs 60 éves, egészségesnek érzi
magát, vérplazmát is adhat. Ám először is
az igazoltan koronavírus-fertőzésen átesetteknek mintavételre kell jelentkezniük, majd
ezután, amennyiben a vérminta elegendő
ellenanyagot tartalmaz, akkor valósulhat
meg a plazmaadás. Már a mintavételkor is
követelmény a pozitív koronavírus-eredmény bemutatása. Egy tetszőleges vérgyűjtési helyszínen (lehet ez bármelyik vérellátó
vagy kiszállásos helyszín) kell megjelenni,

a mintavétel után azonban már nincs teendő.
Legkésőbb 10 napon belül kaphatunk tájékoztatást a vizsgálatok eredményéről. Ha az
eredmények megfelelőek, akkor van lehetőség a konkrét időpont és helyszín egyeztetésére a plazma levételére.
Aki vérplazmát készül adni, az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 18 és 60 év között van, minimum 50 kg, nincs kockázatos
betegsége (pl. epilepszia, cukorbetegség,
magas vérnyomás).
Kérdőív segítségével és részletes kikérdezéssel minden egyes plazmaadás előtt
ellenőrzik a jelentkező egészségi állapotát, megmérik a vérnyomását, a pulzusát,
a testhőmérsékletét és a vérének festékanyag-tartalmát (hemoglobin). A vizsgálatok alapján minden esetben orvos dönt az
alkalmasságról. A plazmagyűjtő állomáson
ezután leveszik a gyógyításhoz szükséges
mennyiségű vérplazmát.

Várnak mindenkit szeretettel február
11-én, csütörtökön délután 12 órától 18
óráig Sülysápon a művelődési házban.

Szerezze be most tűzifáját!

Számlával
garantált mennyiség!
Kiszállítással

té li
TŰZIFAVÁSÁR

EUTR szám: AA5856576

Hirdetés

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

Konyhakészre hasított

AKÁC

tÖlGY, BÜKK

Erdei m -ben is kapható.

Erdei m3-ben is kapható.

3 400 Ft/q
3

3 200 Ft/q

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!
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ULÁSELHÁRÍTÁ
G
S
DU
CSŐTISZTÍTÁS,
CSŐKAMERÁZÁS
GARANCIÁVAL!
+36-30/603-1703

Sülysápi hírforrás: Öt éve működik Monoron a Védelem Szaküzlet, mely 300 m2-en várja vásárlóit. Ennek apropóján beszélgetek
Békési Zsolttal, a Békési Security ügyvezető igazgatójával. Ezek
szerint van létjogosultsága egy ilyen szaküzletnek Monoron.
Békési Zsolt: A miénk az ország egyik legnagyobb eladóterű
munkavédelmi–munkaruházati szaküzlete, az idő pedig igazolta
szükségességét.
SH: Ekkora a kereslet?
B.Zs.: Egyre nagyobb, és nem csak helyben. Azt tapasztaljuk,
hogy mára komoly vonzáskörzete van üzletünknek. Annak ellenére, hogy webáruházat is működtetünk, ahol éjjel–nappal vásárolhatnak, Budapesttől Kecskemétig érkeznek hozzánk személyesen
is a vásárlók.
SH: Ön szerint ez minek köszönhető?
B.Zs.: Hozzáértés, vevőközpontúság, korrektség. Üzletünkben
nem „csak” eladók vannak, hanem munkavédelmi szakemberek,
akik minden esetben próbálják felmérni az érdeklődő valós igényeit, azt, hogy mire van valóban szüksége. Amellett, hogy munkavédelmi technikusok is várják az érdeklődőket, munkatársaim rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken, gyártói oktatásokon.
SH: Van valamilyen trend? Mi a divat a munkaruházatban, ha
van egyáltalán ilyen?
B.Zs.: A minőség lett a divat. Egyre többen vásárolják azokat
a termékeket, melyek mögött komoly fejlesztés, innováció van,
magas színvonalú gyártással egybekötve. Nagy arányú a prémiumtermékek forgalma, mint például a Puma, Uvex, Sparco. Ezek
a termékek messziről ide vonzzák az embereket.
SH: Ők egyéni vásárlók vagy cégek?
B.Zs.: Eleinte főként az egyéni vásárlók keresték saját részre a
prémiumtermékeket. Nekik nem volt mindegy miben dolgoznak
napi 8–10 órát, vagy esetleg még többet. Ma már egyre több cég
keresi a felső kategóriás termékeket, ezzel is kifejezve a dolgozók
iránti megbecsülésüket. Egy minden igényt kielégítő, sportos
védőcipő nagyban növeli a munkatársak elégedettségét, ezáltal
elősegíti a munkaerő megtartását.
SH: Úgy tudom, a Puma-eladásaikra különösen büszke.
B.Zs.: Monoron nyitottuk meg az ország első és máig legnagyobb Puma Safety szakkereskedését. Messze nálunk találják a
legnagyobb kínálatot, ami 60 típust, és 800 darabos saját raktárkészletet jelent.
SH: A nagy hely nagy kínálatot jelent?
B.Zs.: Célkitűzésünk az, hogy a széles kínálattal, a lehető legmagasabb színvonalon elégítsük ki a vásárlói igényeket, ezért
folyamatosan növeljük az azonnal elérhető termékek körét is,
különös tekintettel az elérhető árú, de prémiumkategóriás eszközökre.
SH: Végezetül, aki esetleg nem tudná, hol lehet önöket megtalálni?
B.Zs.: Monoron, a Kossuth L. u. 88/B szám alatt, az OTP mellett, megújult webáruházunkat a teljes forgalmazott kínálattal
a www.bekesisecurity.hu címen találják. Szaküzletünk munkanapokon 8 és 18 óra között, szombaton 7 és 12 óra között várja a
vásárlóit.
(X)
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TÚL VANNAK A DIÁKOK
A KÖZÉPISKOLAI ÍRÁSBELI FELVÉTELIN

Idén január 23-ra esett a központi írásbeli felvételi vizsgáinak időpontja. Összesen mintegy
75 ezer tanuló tett írásbeli vizsgát matematikából és magyar nyelvből az egészségvédelmi
intézkedések szigorú betartásával. A két sülysápi általános iskola munkatársai szerint idén nem
volt könnyű dolguk a diákoknak.

D

ósa Krisztina, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője elmondta, hogy
a Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola tanulóit osztályfőnökeik is elkísérték a
nagy megmérettetésre, amelyről vegyes érzelmekkel jöttek ki a gyerekek. Többen elkeseredtek, mert érzéseik szerint sok feladatot
elrontottak, mindkét feladatsort nehéznek
találták. – A matematika minden évben nehezebbnek bizonyul, mint a magyar, mivel
sok időt elvesznek a számolások, és az egy
feladaton belül lévő részfeladatok. Az idén
sem volt ez másképp. Annyi volt a különbség, hogy több diák elmondása szerint most
a magyarra is kevésnek bizonyult a 45 perc.
A délután folyamán megnézhették a megoldókulcsot, és sokan megnyugodhattak,
mivel hozzávetőlegesen ki tudták számolni
a pontjaikat – részletezte Dósa Krisztina.
Hétfőn a Szent István Általános Iskola
tanárai is megoldották a diákokkal a fel-

adatsorokat, hogy amikor majd elmehetnek
megnézni a sajátjukat, tudják, hol keressenek megbújó plusz pontokat. Győri Mariann intézményvezető szerint a legtöbb
diák a matematika-feladatsort nehéznek és
soknak érezte. Tíz feladatot kellett megoldaniuk 45 perc alatt, vegyes feladatokkal,
azonban a tíz feladat majdnem mindegyikének még a, b, c, és d, része is volt. A magyarfelvételiben az érintett tanárok szerint
több olyan feladat is szerepelt, mely nem
igazán a tananyaghoz kapcsolódott, sokkal inkább voltak egy versenyre való fejtörő
feladatai. – Matematikatanárként azt mondom, hogy szerintem nem volt nehéz, bár a
részfeladatok miatt soknak sok volt. Nem
fordultak elő idegen feladatok, ilyeneket
gyakoroltunk az órákon is. A magyarszakos
kolléga azonban azt mondta, hogy a magyarfelvételi feladatainak egy része inkább
illett volna versenyre: például, mikor egy

halandzsa szöveget kellett elemezni egy értelmes magyar mondat helyett. Hosszú volt
a szövegértéshez kapcsolódó szöveg, mellette fogalmazást is kellett írni és még nyolc
feladatot megoldani, mindezt 45 perc alatt
– fejtette ki az intézményvezető.
Mindkét iskolára jellemző, hogy a diákok
elsődlegesen az érettségit adó gimnáziumok felé veszik az irányt. A hagyományos
pótló időpont (január 28.) mellett egy második pótnapot (február 5.) is kijelöltek, hogy
azok is megírhassák a felvételit, akik az első
időpontban betegek vagy karanténkötelezettek voltak.
Cikkünk megjelenésekor már tudni fogják a diákok az eredményt, innen is kívánunk
minden felvételizőnek sikerekben gazdag
továbbtanulást. Reméljük, minden diák
megtalálja a számára legjobb középiskolát.

• ÁPOLÓ
• GONDOZÓ
Érdeklődni lehet:
Tóth Mihály: 06-70/538-4454 vagy tothmihaly@estikek.hu

A BMSZC Pataky István
Híradásipari és Informatikai
Technikuma felvételre keres
1 fő részmunkaidős kisegítő

A
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letve szüleivel egyelőre még nem sikerült a
rendőrségnek beszélnie – írta akkor a polgármester saját közösségi oldalán. – Erre
azért volna szükség, hogy pontosabb személyleírást lehessen felvenni, pontosabb
képe legyen a rendőrségnek arról, hogy milyen kinézetű, termetű személyt kell keresni. Közben abban reménykedem, hogy csak
egy félreértésről van szó és a férfi csak ös�szetévesztette a fiút valakivel, vagy a család
ismerőse volt, de a fiú nem ismerte meg… Ha
netán ez történt, sokat segítene az illető, ha
magára ismerve jelentkezne, és tisztázná a
helyzetet! – tette hozzá Horinka László.
Hírforrás Infó

2021. február

Elkészítése:
6 db tojásfehérjét 20 dkg porcukorral kemény habbá verünk, majd
óvatosan hozzákeverünk 6 evőkanál lisztet és 1 sütőport. Apróra
vágott, fahéjjal megszórt almát, mazsolát és diódarabkákat keverünk a tésztába. Kivajazott, lisztezett őzgerincformába öntjük
és 170 fokon 20-25 perc alatt megsütjük. Ha kihűlt felolvasztott
étcsokoládéval is bevonhatjuk.
Jó évágyat kívánok hozzá!				
Zemen Pálné

Bővebb információ: Ág Attila gondnok,

06-30/203-9972

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

IDEGEN AUTÓS SZÓLÍTOTT LE
EGY GYERMEKET
hír nyilvánvalóan aggodalommal tölt
el minden jóérzésű embert, pláne
azokat, akiknek gyermekei, esetleg
unokái vannak. Horinka László polgármester az eset hallatán azonnal megkereste a
Sülysápi Rendőrőrs parancsnokát, akitől
megtudta, hogy valóban kaptak ilyen bejelentést a sülysápi Szent István Általános
Iskola intézményvezetőjétől, így másnap
megerősített rendőri jelenléttel, az azt következő napon pedig a polgárőrök bevonásával igyekeztek az elkövető nyomára bukkanni, egyelőre eredménytelenül.
– Az intézményvezető jelezte az esetet a
rendőrségnek, azonban a gyermekkel, il-

A farsang jellegzetes édessége a farsangi fánk – amit pampuskának is neveztek –, és a csörögefánk vagy herőke. Ezek sütéséhez
sok tojás kell, de csak a sárgája kerül a tésztába, nincs szükség
a tojásfehérjére. Így a farsangi időszakban felszaporodhat ez az
alapanyag, melyre az én megoldásom most a püspökkenyér lett.
Ami a fánkhoz hasonlóan szintén egy régi hagyományokra vis�szatekintő sütemény, mely annyiféleképpen variálható, ahány
háztartásban készítik el. Az én püspökkenyerem igazán könnyen
elkészíthető, csak néhány alapanyag kell hozzá, viszont nagyon
finom.

éjjeliőrt

Sülysápi Hírforrás

Az elmúlt hetekben több helyen megjelent a hír, miszerint egy 12 éves fiútanuló hazafelé tartott
a Dózsa György úton, amikor megállt mellette egy autó és a benne ülő férfi felajánlotta, hogy
hazaviszi. Az autóról annyit tudni, hogy sötétített üvegű, talán szürke színű, magas építésű,
egyterű vagy terepjáró jellegű jármű volt, az illetőt pedig középkorú, kopaszodó, szakállas
emberként jellemezték.

PÜSPÖKKENYÉR

Az ESTIKÉK IDŐSEK OTTHONA
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökben:

EgyÉni

TEnisz-

okTaTás,

pályabÉRlÉs,
csopoRTos
gyEREkokTaTás
kókán

Érdeklődni:
Holló Richárdnál.
Tel.: 06-70/325-4927

Köszönetet szeretnénk
mondani mindazoknak,
akik 2021. január 15-én
Adamecz Sándort
utolsó útjára
elkísérték és osztoztak
fájdalmunkban.
Adamecz család
YAZÁST
FAKIVÁGÁST, GALL IKÁVAL

ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK!

ECHN
VÁLLALUNK ALPINT
AL IS.
AKÁR ELSZÁLLÍTÁSS

A DélUtán

telefonos lelkisegély-szolgálat
önkénteseket keres,

akik vállalják az ingyenes, kötelező képzést,
és a havi 8 óra otthonról végezhető,
– nem fizetett – esti elfoglaltságot.
!
HÍVJON MOST
18-7023
Tel.: 06-30-2

Jelentkezés életrajzzal és motivációs levéllel
legkésőbb 2021. március 15-ig: info@delutan.hu
2021. február
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MÚL(T)6-ATLAN

KULTÚRA

NAGYANYÁINK BALLADÁI
– VÍGBALLADÁK
A
vidámság, derültség, pajkosság, tréfa életünk fontos része. „A vígballada
vagy tréfás ballada derűs hangvitelű
humoros történetet dolgoz fel. Kifigurázza
az emberi gyengeségeket, jellemhibákat.”
A témák között találkozhatunk a gőgös feleség ráncbaszedésével, az emberi tudatlanság, ostobaság kikarikírozásával, a párválasztás útvesztőivel.
A helyben ismertek közül íme egy csokor. Az első vígballada különlegessége, hogy
1945. május 1-jén Szirtes Ádám (ekkor még
Szvitek Ádám) tápiósápi amatőr színjátszókkal adta elő a Hevesy-kastély színpadán.
A gőgös menyecske
Hej, páva, hej páva, császárné pávája!
Szegény legény voltam, gazdag leányt
vettem,
S a gazdag leánynak kedvét nem lelhettem.
A vásárba mentem, piros csizmát vettem,
Avval hazamentem s az asztalra tettem.
– Kincsem, feleségem, mondj uradnak
engem!
– Én bizony sohasem, teljes életemben!
Mert apám házánál nagyobb urak jártak,
Őket sem uraltam, téged sem urallak!
Hej, páva, hej páva, császárné pávája!
Szegény legény voltam, gazdag leányt
vettem,
S a gazdag leánynak kedvit nem lelhettem.
A vásárba mentem, rojtos ruhát vettem,
Avval hazamentem s az asztalra tettem.
– Kincsem, feleségem, mondj uradnak
engem
– Én bizony sohasem, teljes életemben!
Mert apám házánál nagyobb urak jártak,
Őket sem uraltam, téged sem urallak!
Hej, páva, hej páva, császárné pávája!
Szegény legény voltam, gazdag leányt
vettem,
S a gazdag leánynak kedvit nem lelhettem.
Az erdőre mentem, somfabotot szeltem,
Avval hazamentem, a pad alá tettem.
– Kincsem, feleségem, mondj uradnak
engem!
– Én bizony sohasem, teljes életembe! –
Botom elékapám, hátára vagdalám:
– Uram vagy! Uram vagy! halálig,
uracskám!
A gunaras lányról szóló balladát az 1960-as
években óvodás gyerekek adták elő helybeli rendezvényeken, ünnepeken. Bencsik
Ferencné, Eta óvónéni és Zentai Tiborné,
Irénke óvó néni fontosnak tartották a népi
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kultúra megmaradását, továbbadását már a
legkisebbek részére is.
A gunaras lány

Kihajtottam ludaimat a zöld pázsitra,
Arra jött a bíró fia, meghajigálta.
– Ne hajigáld bíró fia az én gúnárom,
Haza megyek az apádnak elpanaszolom.
– Adjon Isten bíró uram, kendnek jó napot!
– Tenéked is szép Ilonkám, néked mi bajod?
– Kihajtottam ludaimat a zöld pázsitra,
Utánam jött kelmed fia, meghajigálta.
Addig-addig hajigálta gangos gunárom.
– Mit kérsz érte szép Ilonkám, néked
megadom.
– A zúzáért, a májáért két aranyalmát,
Szépen kiáltó torkáért két véka búzát.
– Hát még az a gimbes-gombos, galárisos
gúnárnyaka, hát az mennyit ér?
– Végy el engem bíró fia, nem kell semmi
bér.
Cifra Marcsa történetét az azóta már elhunyt Szvercsek Pálné Zemen Teréz énekelte
el nekem 2015-ben. Az éneket Fekete Ilonka
tanítónőtől tanulta az iskolában, az 1930-as
években.
Cifra Marcsa
Cifra Marcsa egyszer csak gondolt egy
nagyot,
odakinn a konyhában nagy tüzet rakott.
Sütött, főzött összevissza, mint a lagziba.
És nem vette észre, hogy hol van a hiba.
A baromfit tollastól tette a zsírba,
A fűszer meg ott maradt bent a papírba,
A porcukrot lisztnek nézte és úgy gyúrta
meg,
a rántásba került a szagos szegfűszeg.
Reggel Marci, a vendég megérkezett már,
szörnyű módon füstölgött a pecsenyés tál,
megette a tollas combot, megkékült bele,
majd kifordult kínjába mind a két szeme.
Ám, de gazda sose került a fedél alá,
mert az ilyen gazdasszony gazdát nem
talál.
Tót ballada
A Sülysápon gyűjtött dalaim egyik gyöngyszeme egy szlovák nyelvű ballada. A dalt
Seprős Jánosné Horinka Erzsébet még a
nagymamájától tanulta kislány korában.
2013-ban, 83 éves korában énekelte el nekem és Németh Jánosnénak. A rövid törté-
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netét is elmesélte nekünk: – Udvarolt a fiú
a kislánynak. Elment a barátjával hozzá, és
a lány a barátját szerette meg, nem őt. Nagyon bánatos volt a fiú. Hazament és elkezdett sírni. Kérdezi az anyja tőle, hogy „Fiam,
mi bajod van? Az ördög vigye el a lányt, ha
téged nem szeret.” – A felvétel szerepel a Terék József által készített Tót népdalok a Tápió-mentén CD-n. Ez a kiadvány 2017-ben
nemzetközi érték lett.

A MAGYAR
KULTÚRA NAPJA
2021-BEN

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTUNKBAN
MEGÚJULT A SZÍNPAD ÉS
A SZÍNPADLÉPCSŐ

Idén rendhagyó módon emlékeztünk meg
a magyar kultúra napjáról, melyet 1989 óta
ünneplünk meg minden évben, január 22-én,
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon tisztázta le és jelölte meg
dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. A
koronavírus-járvány miatt idén nem tudtuk
megtartani ezt a programunkat, így két online műsort ajánlottunk az érdeklődőknek.
Az egyik ajánlatunk a 2019-es Magyar
Kultúra Napi rendezvényünkről készült felvétel volt, ahol a Tápiómente Táncegyüttes
fergeteges produkciója látható. Ezt a videót
továbbra is megtekinthetik a Wass Albert
Művelődési Központ Youtube-csatornáján.
A másik ajánlott programunk a sülysápi
kötődésű Anima Musicae Kamarazenekar
online hangversenye volt, ami szintén megtekinthető a zenekar Facebook-oldalán.
Mindkét előadást ajánljuk szíves figyelmükbe!
Lászlóné Dósa Nikoletta, intézményvezető – WAMKK

A Wass Albert Művelődési Központ számára is jelentősen megváltozott az élet a
pandémia ideje alatt. Az érdeklődők részére igyekeztünk online programokkal,
rendezvényekkel készülni és a továbbiakban is tervezünk hasonlókat.
Az elmúlt hetek-hónapok kényszerű
zárvatartását igyekeztünk arra is kihasználni, hogy a művelődési központunk épüljön, szépüljön. Ennek eredményeképpen az egész színpad felülete és
a hozzá vezető lépcsők is megújultak.
A színpadunk új burkolatot kapott, mely
így sokkal időtállóbb és strapabíróbb felülettel rendelkezik, a színpadhoz vezető lépcsőink pedig a korábbihoz képest
jóval biztonságosabb és kényelmesebb
alternatívát kínálnak a színpadra való
feljutáshoz. Az átalakítás költségeit
nagyrészt a tavaly elnyert kulturális érdekeltségnövelő támogatásból finanszírozta önkormányzatunk.

Hirdetés

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

Az alábbi vígballada megtalálható az általános iskolák alsós tagozatos ének-zene
kerettantervében. Az énekórákat igen színessé, vidámmá teheti a vetekedés, a foglalkozások árnyoldalának kipellengérezése.
1. Nézd meg lányom, nézd meg jól: – ki
kopogtat az ajtón? – Sej anyám, a juhász, a
subáján tetű mász, – nem köll neköm az!
2. Nézd meg… – Sej anyám, a paraszt, a
gatyája hat arasz, – nem köll neköm az!
3. Nézd meg… – Sej anyám, a csikós, a
gatyája, inge gyócs, – nem köll neköm az!
4. Nézd meg… – Sej anyám, a kovács,
olyan, mint a rossz bogrács, – nem köll neköm az!
5. Nézd meg… – Sej anyám, a cigány, éjjel-nappal muzsikál, – nem köll neköm az!
6. Nézd meg… – Sej anyám, a takács,
olyan, mint a záptojás, – nem köll neköm az!
7. Nézd meg… – Sej anyám, a báró, kaszinóba bejáró, – nem köll neköm az!
8. Nézd meg… – Sej anyám, a diák, olyan,
mint a gyöngyvirág, – az köll neköm, az!
Zemen Pálné

Bízunk benne, hogy művelődési központunk hamarosan újból megnyithatja
kapuit, hogy felavassuk az új színpadot és
megtölthessük minél több programmal!
Addig is kövessék a Wass Albert Művelődési Központ Facebook- és Youtube-csatornáit, ahol beszámolunk a legfrissebb
híreinkről!
Lászlóné Dósa Nikoletta, intézményvezető – WAMKK

INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd

Dugulás
elhárítás

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása

06-30/475-2917

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

Kedvező áron!

Hívjon
és m eGye k!
Budapesten,
és Pest megyében.

www.dugulaselharito.info

Pokorádi Gábor

O N Kf t .
N APH A SZ

TaVaSzi HÁzkörüli • Veszélyes fák kivágása
• Ágdarálás, ágaprítás,
bérmunkÁk
Gurulóállvánnyal
(munkamagasság: 10m)
Kihúzós létrával (10 méteres)

Több, mint 10 éves
tapasztalattal.

Hívjon bizalommal!

36-30/531-2955

fűkaszálás, zöldhulladékok elszállítása.
• Házak ereszcsatornájának tisztítása
• Festés
• Darázsirtás
• Stb.

Tel.: 06-70/276-3350
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Lakásfelújítá
se
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ít
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le
te
támogatásba
• Napelem
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sz
beszámítható
• Ingyenes hely és okos
s
• Hagyományo rvezése, kivitelezése
rendszerek te délyeztetés
ge
• Teljes körű en ző árak
e
ail.com
• Egyedi, kedv
naphaszon@gm
u
32
+36-70/333-96

on.h
www.naphasz
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Hosszú távú,

biztos állást
keresel,
korrekt
fizetéssel?

Jelentkezz
Vecsésre

operátornak

ÁCS,
TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS

3 műszakos
munkarendbe!

S z ak k é p z e t t

Feladat:
ventilátoralkatrészek összeszerelése

me S terek

őfedőrek
Ács tetm
este
bádogos
ikával.
Alpintechn !
ak
Kedvező ár

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

Kereseti lehetőség: bruttó
Feltétel:
320 000–400 000 Ft
8 általános iskolai
végzettség
Céges busz: Maglód,
Gyömrő, Mende, Sülysáp,
jó fizikum
Tápiószecső, Szentmármegbízhatóság
előny: hasonló munkakör- tonkáta, Nagykáta, Tápióben szerzett tapasztalat szentmárton irányából
Jelentkezni:
06-70/882-1610 telefonszámon
vagy a munka@humilitas.hu emailen.

06-30/919-4694

KONTÉNERES

SzobafeStő,

mázoló, tapétázó

SZÁLLÍTÁS

Gipszkartonozás, külső-belső
hőszigetelés, díszítő burkolás

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

Díszítőmunkák, szegők, rozetták, rejtett
világítások, rejtett karnisok kialakítása.
Kerítés és csatorna festése.

ÖMLESZTETT ÁRÚ SZÁLLÍTÁS 324 M3IG

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

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!
Építőipari
betanított munkásokat,
valamint
gÉpkezelőt keresünk!

06-20/621-8848
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Bővebb
információ:

06-30/747-0377
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elvárások

Minimum 8 általános
iskolai végzettség.
Szakirányú végzettség
előny.

Óradíj

Betanított szakmunkás
nettó 1500 Ft
Gépkezelő:
nettó 2000 Ft

