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MATRICÁS RENDSZER
LÉP ÉLETBE
A szolgáltatás minőségének, ellenőrzési
rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében matricás rendszert vezetünk be.
2021. február elején az NHKV Zrt. által kibocsátott számlával együtt a 2021. évre
érvényes matricát is eljuttatjuk. Az ingatlanhasználók a matricán szereplő adatok
ellenőrzését követően, a kézhezvételtől
számított 30 napon belül a gyűjtőedényre jól látható módon kötelesek felragasztani azt.
Az ingatlanhasználó, aki nem kapott
matricát, vagy akinél eltérés mutatkozik a matricán szereplő űrtartalom és
a használt edényzet űrtartalma között,
illetve a kapott matricán szereplő adatok
nem megfelelőek, vagy társasházi ingatlantulajdonos egyedi matricát kapott,
jelezze a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és szükség szerint pótmatricát kap.
A számlán szereplő litermennyiségnek,
a gyűjtőedény méretének és a matricán
szereplő méretnek egyeznie kell! Intézkedésünk a rendezettség megteremtését
és az ügyfelek védelmét szolgálja.
DTkH Nonprofit Kft.

Sülysáp Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló rendelete alapján
pályázati felhívást tesz közzé, melynek
célja egy önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása adásvétel vagy bérlet
útján.
Az ingatlan Sülysápon található, az
Ipar utca 17. szám alatt. Alapterülete 7850
m². Sülysáp külterületén, a 31-es főúttól
200 méterre található, aszfaltozott úton
megközelíthető. Az épület 2015-ben épült
acélszerkezetű ipari csarnok, tervrajzai
a www.sulysap.hu honlapon megtekinthetők. A terület övezeti besorolása a Helyi Építési Szabályzat szerint Gip-3 ipari-gazdasági építési övezet.
Amennyiben a pályázattevők vételi
ajánlatot tesznek, annak minimális ös�szege 225 000 000 Ft (adó alól mentes)
lehet. Az ajánlott bérleti díj minimális
összege pedig 1 000 000 Ft/hó (adó alól

mentes). A bérlet időtartama a szerződéskötéstől számított 5 év, mely meghosszabbítható. A bérleti díj nem tartalmazza az
épület rezsiköltségét, a közüzemi díjak
teljes egészében a bérlőt terhelik.
A pályázatot 2021. március 19. 12.00
óráig zárt borítékban kell eljuttatni a
Sülys ápi Polgármesteri Hivatalba (2241
Sülysáp, Szent István tér 1.) A borítékon a
„Pályázat a Sülysáp, Ipar u. 17. szám alatti
ingatlan hasznosítására” jeligét kell feltüntetni. A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület 2021. március 31-ig dönt.
A pályázati dokumentumok a város
honlapján, a www.sulysap.hu oldalon érhetők el, a Polgármesteri Hivatal/Hirdetmények menüpont alatt. További információ a 06-29/635-449 telefonszámon vagy
a fodor.julia@sulysap.hu e-mail-címen
kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
Sülysáp Város Önkormányzata

2

SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS |

2021. március

Farkas Ferenc ízig-vérig sülyi lakos, a települést mindössze iskoláinak elvégzéséig hagyta el.
Temetkezési vállalkozása és virágboltja is ide köti. Régóta tevékenykedik az itt lakókért, a 90-es
évektől hivatalosan, képviselőként is.
– Hogy telnek mostanában a napjai?
– Három-négy hónapja nyugdíjba mentem,
most már lassítok, de fiatalabb koromban
naponta 18-20 órát dolgoztam. Nem kávézom, nem cigarettázom, nekem ezek
nem férnek bele az értékrendembe. Marad a sport, illetve minden héten pénteken
egyszer a barátaimmal összejövünk egy kis
beszélgetésre, ultizásra.

– És a család?
– Három gyermekem született, első feleségem halála után újra megnősültem, van
már tíz unokám és még várok egyet-kettőt.
Mondtam a három fiamnak, hogy tőlem
megkapnak minden tanulási lehetőséget,
cserébe a törlesztés az unokák létszámában minimum egy futballcsapat. Lassan
már teljesítik is az elvárásaimat.

– Milyen embernek írná le magát?
– Roppant egyszerű embernek. Az alkalmazottaim gyakran bosszantanak azzal, hogy
miért élek ilyen egyszerűen. Az autóm 15
éves, nem szeretem rázni a rongyot, mindig szeretek egy picit a háttérben maradni.
Most vettem részt hatodszor a képviselő-választáson, az utolsó három alkalommal
elsőként jutottam be. Nekem ez tökéletes
visszajelzés a lakosság részéről arra, hogy
ismernek és szeretnek. Szerintem pont ezt
az egyszerű, jó értelemben vett kisemberként gondolkodást szeretik bennem.

– A képviselői munkába miért fogott bele?
– 1993-ban szerveztük meg a feleségemmel
a keresztény óvodát, és az akkori képviselő-testületnél ki kellett járnom a támogatást hozzá. Elgondolkodtam azon, hogy
ilyen fontos dolgokban, ami a lakosság érdekeit szolgálja, én is részt vehetnék. Akkor
indultam először a választáson. Hiszem,
hogyha valaki valamiért valóban megdolgozik, abból nem saját magának kell, hogy
előnyt szerezzen, hanem a közösség javát
kell szolgálnia, és ez egészen apró dolgokban is megnyilvánulhat. Én magam például
sűrűn járom a falut, és volt, hogy összeírtam a balesetveszélyessé vált kátyúkat. Beszéltem a polgármester úrral, hogy ezeket
nagyon sürgősen meg kell javítani, hiszen
napi szinten jelent problémát. Jelentéktelen dolognak tűnik, de a mindennapi élet
szempontjából mégis jelentős. Bár nagyon
fontos az is, hogy nagyléptékben merre
halad a település, de a képviselőség nem
csak abból áll, hogy döntünk a százmilliók
fölött.

– Mely területeken tevékenykedik szívesen?
– Része vagyok a képviselő-testületnek,
az egyházközségnek, támogatom a szabadidős sportokat és nagyon fontos dolog
az életemben a véradás. Büszke vagyok rá,
hogy én adtam a legtöbb vért Sülysápon.
Igyekszem ténylegesen a közösséget szolgálni, és nem csak szavakkal. Ha végigtekintünk az elmúlt évek képviselőségén,
valószínűleg én vagyok az, aki a legkevesebbet szólalt fel, nem azért, mert nincs
véleményem, hanem hiszem, hogy kritika
nélkül egyszerűen eldönthetjük az értékrendünk szerint, hogy mi szolgálja a település érdekeit.

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
•K
 özterület-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

ISMERJÜK MEG A VÁROS KÉPVISELŐIT!
FARKAS FERENC
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– Mennyire nyúlik vissza a kötődése a településhez?
– Tápiósülyben születtem egy bábaas�szonynál, így mondhatjuk, hogy a kezdetektől fogva sülysápi vagyok. Amikor
elmentem gimnáziumba, majd jött a katonaság, arra a néhány évre elszakadtam a
településtől, de szinte azonnal visszajöttem és itt kezdtem építkezni. Úgy szoktam
fogalmazni, hogy ha kapnék New Yorkban

teljesen ingyen egy toronyházat, nem fogadnám el, nem mennék el Sülysápról, itt
érzem jól magam, itt szeretnek és megbecsülnek. Nincsenek ellenségeim, sem ellenfeleim.
– Hogy jött az életébe a temetkezési vállalkozás?
– Édesanyámat a hatvanas években felkérték temetkezési ügyintézőnek. Akkor
még halottas hintóval szállították a koporsókat. Este volt, mikor édesapámmal és a
bátyáimmal bejöttünk a munka után a falu
szélén lévő földekről, és láttuk, hogy ott
áll a gyászhintó az udvarunkban. Nagyon
megijedtünk, hogy vajon ki hallhatott meg.
Futott elénk anyám, és újságolta, hogy elvállalta a munkát, mi persze az ijedtségtől azonnal sírni kezdtünk. Édesanyám a
nyolcvans évek elején ment nyugdíjba, akkor vettem át az üzletet. Egyébként autó
szerelői végzettségem van, de Budapest
minden temetőjében temettem már.

– Meddig szeretne ezzel foglalkozni?
– Én nem ragaszkodom a képviselői mivoltomhoz, már jeleztem is a polgármesternek, hogy ha találnak nálam fiatalabbat, agilisabbat, akkor nagyon szívesen
félreállok. De azt is jeleztem, hogy ha
kellek, akkor mindig örömmel segítek.
Eljárt felettem az idő, ezt el kell tudni fogadni. A lakosok segítését, támogatását
nem hagyom abba, benne van a véremben.
Amit vállaltam, abban felelősségem van,
enélkül kár elvállalni, bármilyen pozíció
legyen is az.
Vizler-Nyirádi Luca

2021. március

| SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS

3

ÖNKORMÁNYZAT

KÖZÖSSÉG

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE ÚJUL MEG
A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
A tavalyi évben a Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény jelentős felújításon esett
át több pályázati forrásnak köszönhetően.
Az eredetileg iskolaépületnek épített és
használt épületben a falumúzeum 1997-ben
kezdte meg működését, a névadó, Kapás József alapításával és gondozásában. A kezdeti
néhány tárgy mára több mint ezerdarabos
gyűjteménnyé vált, így egyre nagyobb zsúfoltság alakult ki a belső terekben, ami indokolttá tette az egész kiállítás újragondolását,
mindezt az azóta elhunyt alapító, Kapás József emlékének és munkájának maximális
tiszteletben tartása mellett.
A múzeumpedagógiai és raktározási lehetőségeket számba véve, úgy döntöttünk,
hogy kisebb-nagyobb összegekkel ugyan,
de egy folyamatos átalakítást indítunk el,

ami szebbé, áttekinthetővé teszi a belső
tereket. Sajnos, egy megfelelően nagy léptékű (több tízmilliós) támogatás ilyen célra
nem látszik jelenleg elérhetőnek, ezért kellett az elmúlt években „kisebb” lépésekkel
nekilátni a munkának.
A régi épület több ponton is komoly vizesedési problémákkal küzdött, így elsőként a 2017. évi Kubinyi Ágoston múzeumszakmai fejlesztési programban költöttünk
összesen 1,4 millió forintot a falak utólagos
vízszigetelésére. Ezt követően a 2018-as
Kubinyi-programban nyertünk el támogatást, és fordítottunk 1,9 millió forintot a
múzeum két nagytermének vakolására és
festésére. A 2019-es hasonló támogatásból
pedig 2,2 millió forint beruházással teljesen
megújítottuk az addig szinte használhatat-

lan vizesblokkokat, így megfelelő mennyiségű és minőségű mosdót kialakítva akár
nagyobb rendezvények kiszolgálására is.
A legnagyobb értékű, 14,1 millió forintos beruházás a tavaly őszre elkészült,
teljes külső homlokzati felújítás és külső
nyílászárócsere volt, amit 9,8 millió forint
LEADER-támogatás és 4,3 millió forint
önerő felhasználásával tudtunk megvalósítani. Az új homlokzati színezés szépen illeszkedik a műemléki környezetben
használt, mára szinte teljesen egységesített színhasználatához, így egy igen szép
utcaképet kialakítva a sápi településrész
központjában.
A két nagyterem berendezése is megújul: új, vitrines tárolók és számítástechnikai eszközök kerülnek a kiállítóterembe
azért, hogy a modern kornak megfelelő
múzeumpedagógiai és szakmai foglalkozások is helyet kaphassanak a „Kapásban”.
A 2020-as, 3 millió forintos támogatást
tartalmazó Hungarikum-pályázatból finanszírozott eszközfejlesztés mellett a
két nagyterem és a belépő is új kőburkolatot kapott a régi linóleum helyett. Az
infrastrukturális fejlesztés mellett pedig
nagy hangsúlyt kapott egy „helyi értékeink
szoba” kialakítása is. A két nagyteremben
pedig LED-es lámpatestekre cseréltük a
korábbi armatúrákat.
További terveink között szerepel az ablakok belső szárnyainak megújítása és a
négy, kisebb helyiség rendbetétele is.
Reméljük, hogy mire újra találkozhatunk
a gyűjteményben, vagy épp az udvarán egy
rendezvényen, további meglepetésekkel is
szolgálhatunk az érdeklődőnek!
Katus Norbert, alpolgármester

TILOS MARAD
AZ AVARÉGETÉS

ÖNKORMÁNYZATI ÁGAPRÍTÓ A LAKOSOK
SZOLGÁLATÁBAN

A vírushelyzet miatt a kerti avarégetés szabályozása bonyolulttá vált. 2021. január 1-től
országosan tilos, az önkormányzatoknak
már nincs joga helyben megengedőbb szabályozást életbe léptetni. Azonban a fennálló
veszélyhelyzet miatt a kormányzat felfüggesztette az országos tiltó rendelkezését, így
a kihirdetett veszélyhelyzet idejére ismét a
korábbi helyi rendelet lépne életbe. Azonban
– hasonlóan a tavaly tavaszi döntéshez, orvosi szakvéleményekre alapozva, a levegőminőség javítása érdekében – úgy határoztam,
hogy a vírushelyzet idején tilos az avarégetés, a vonatkozó helyi rendeletet hatályon
kívül helyeztem.
Horinka László, polgármester

Sülysáp Város Önkormányzata kiemelt ügyként kezeli a környezettudatos életmód
elősegítését, ezért a korábban engedélyezett kerti avarégetés elhagyása mellett ingyenes komposztálókereteket biztosított a sülysápiak részére.
Mivel az égetést idén január elsejétől országos szabály tiltja, de Sülysápon sok nagy
kert található, az önkormányzat a közszolgáltató által biztosított zöldhulladék-szállítás mellett további segítséget kíván nyújtani a komposztálás elősegítése érdekében, megkönnyítve a nagyobb mennyiségű zöldhulladék megfelelő kezelését. Ezért
a TÁVÜSZ Kft. vásárolt tavaly egy nagy kapacitású ágaprító berendezést, amely
akár 12 cm átmérőjű ágak mulcsozására is alkalmas. A ágaprító gépet – és vele a
kezelőszemélyzetet – a lakosok évente egyszer ingyenesen igényelhetik 2021. március 16-tól. Az aprítás során keletkező mulcs elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa
gondoskodik, szállítást a városüzemeltető nem végez. Aki igénybe szeretné venni az
ingyenes ágaprítót, a TÁVÜSZ Kft. +36-30-903-37-30-as telefonszámán igényelheti.
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Sülysáp Város Önkormányzata

ÖSSZEFOGÁSSAL AZ OLTÁSÉRT
Minden szakember és civil segítő erején felül teljesít, hogy a lakosság minél előbb megkaphassa
a megfelelő védelmet a koronavírussal szemben. Az orvosok éjszakába nyúlóan oltanak, az Ös�szefogás Sülysápért Egyesület pedig saját mikrobuszával szállítja az idős lakosokat, akik másképp
nem tudnak bejutni az oltópontra.

S

ok az információ és még több a bizonytalanság az elmúlt hetekben,
ahogy megkezdődött a vakcinázás. A
legfontosabb kérdéseket dr. Molnár Tímea
háziorvos segített tisztázni, aki kollégáival
együtt mindent megtesz azért, hogy a sülysápiak minél előbb visszakapják régi életüket. Sokan nem tudják, de az oltóanyagok elosztása központilag történik, nem
egyenlő megosztásban, hanem oltóanyag
és beteglétszám szerint. Az I. számú praxisban, aminek ellátását a doktornő végzi,
az oltások a lehető legrövidebb időn belül
beadásra kerülnek. – Azokat a pácienseket,
akiket a lista szerint olthatnánk, egyenként
fel kell keresnünk telefonon, tájékoztatni, egyeztetni, szervezni kell. A másik út a
Bajcsy kórház oltópontjain felvehető oltási
folyamat. Szintén adott lista szerint, előre
meghatározott sorrendet követve haladunk
idősebb betegeinktől indulva a fiatalok felé
az oltás szervezésével. Oltóponton a Pfizer
és Sputnyik, a rendelőnkben a Sinopharm
és az Astra Zeneca oltások vehetők fel.
A beoltások tempóján változtatni nem tudunk, rendszerint munkaidőn túl, estébe
nyúlóan dolgozunk asszisztensemmel azon,
hogy praxisunk betegei minél hamarabb
oltáshoz jussanak. A kórházi oltóponton a
legidősebbeknek a Pfizer-BioNtech vedőoltását kollégáink beadják. Ebben az esetben
a betegutak megszervezése is a feladatunk
– mondta el a háziorvos.
A háziorvosok rászorultság, valamint
szakmai döntések alapján bizonyos betegeket a budapesti oltópontra irányítanak,
ahol megkaphatják a biztonságot jelentő
vakcinát. Ehhez azonban meg kell oldani
az odajutást, ami sokaknak nem egyszerű
feladat. Nekik jelent nagy segítséget, hogy
az Összefogás Sülysápért Egyesület a tulajdonában lévő mikrobusszal segít az eljutásban. A sofőrszolgálatot Zárda Norbert, a
Wass Albert Művelődési Központ munkatársa látja el.
A háziorvos jelenleg két oltóanyaggal
olt attól függően, hogy éppen melyiket
kapják meg Nagykátai Járási Hivataltól.
– A regisztrált 18-59 éves betegek körében, akik Covid–19 fertőzés szempontjából
kockázati csoportba tartozónak tekinthető krónikus betegségek közül legalább az

egyikben szenvednek – ilyen a daganat, a
cukorbetegség, a keringési megbetegedés,
a tüdőbetegség, a transzplantáció – megkezdődött az AstraZeneca által gyártott
vakcina beadása. Egy ampulla 10 személy
oltását teszi lehetővé. A regisztrált 60 évesek, és annál idősebbek körében az elosztás két kritériumosztály szerint történik:
krónikus és nem krónikus betegségekben
szenvedők. Az ebbe a csoportba tartozó
betegeink nagyobb százaléka már hozzá
is jutott a Sinopharm Vero Cell vakcinához
– magyarázta a doktornő.

Mindeközben a betegellátás nem állt le, az
oltással járó adminisztratív és logisztikai
terhek csak ezután következnek. Ám a cél
a nehézségek ellenére az, hogy minél rövidebb idő alatt minél nagyobb körben át
tudják oltani betegeiket, hogy a lakosság
fellélegezhessen, az emberek visszakaphassák régi életüket, elvesztett munkájukat, hitüket, ehhez pedig az egészségügyi
dolgozók folyamatosan erejükön felül teljesítenek. Kitartásuk, elhivatottságuk nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az életünk visszatérjen a régi kerékvágásba.		
VNyL

Tisztelt Polgármester úr!
Három idős asszony nevében szeretném köszönetünket kifejezni azért a gondoskodásért, figyelmességért, amit a járvány elleni védekezésben kaptunk. Köszönjük, hogy eljuttatott bennünket a budapesti oltópontra. Ott is a kedves Zárda
Norbert úrtól minden segítséget megkaptunk. Megkönnyítette az izgalmas, kicsit
félős napunkat.
Hálásak vagyunk a doktornőnek és munkatársainak, hogy lelkiismeretesen
foglalkoztak velünk. Nem utolsó sorban nagyra értékeljük az oltópont orvosainak,
munkatársainak empatikus, szervezett munkáját, amit tapasztaltunk.
Sok sikert a vírus elleni harcban, amihez jó erőt és egészséget kívánunk!
Üdvözlettel,
Lantos Mihályné
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VADETETÉS A TÉLI IDŐSZAKBAN

Az év leghidegebb hónapjaiban kiemelt figyelmet kell fordítani a vadon élő állatok etetésére. Télen
ugyanis a hó elzárhatja az élelmet a vad elől, ezzel pedig nagymértékben csökken a természetes
táplálékszerzés esélye. Mielőtt azonban minden földi jóval elhalmoznánk az erdő vadállományát,
érdemes tisztázni, mire is kell figyelni a téli etetés során.
A megfelelő táplálék fontossága

Az erdőben sokféle vadon élő állat rejtőzik,
mindegyik eltérő igényekkel. A téli etetés
során ezekre a tényezőkre tehát mindmind ügyelni kell. Az őz a friss hajtásokat,
mezőgazdasági növényeket, a magas fehérjetartalmú és rostban szegény táplálékokat keresi. Hasonlóképpen a szarvas is, aki
azonban bizonyos mértékig jobban hasznosítja a magasabb rosttartalmú tápanyagokat. A vaddisznó a mindenevők közé
tartozik, nagy kedvencei a puhatestűek,
és a kukorica. A fácán és egyéb madárfajok
pedig a gyommagvakat és a rovarokat fogyasztják előszeretettel.

A takarmányozás kialakítása

A vadásztársaságok mindamellett, hogy
kiemelt összeget fordítanak az állatok
megfelelő téli etetésére, ugyanilyen körültekintéssel alakítják ki a számukra ideális
etetőhelyeket is. Nem mindegy ugyanis,
hogy melyik állatnak, hova kerül ki a gyakran életet jelentő takarmány. Vegyük tehát
sorra, milyen lehetőségek állnak a vadászok rendelkezésére.
Első ízben említendő a vadföld. A mezőgazdasági növények és vadlegelők mes-

terséges telepítése főként sok kisebb parcellán célszerű, a területen mozaikosan
szétosztva. A vadföldeken a szántóföldi növénytermesztésben ismert növényfajokat
vetik, telepítik – mint például a kukorica,
zab, köles, lucerna, vagy akár a napraforgó
– a kijelölt terület élőhely adottságai alapján megválasztva a megfelelő növénykultúrát. A vadföld további előnye, hogy nem
csupán élelmet biztosít, hanem búvó- és
fészkelőhelyként szolgál.
Második lehetőségként a kombinált
őzetetők állnak a vadászok rendelkezésére.
Egyrészről megvédik az élelmet az időjárás
viszontagságaitól, másrészről pedig minden vad falatozhat belőle. Szemes és szálas
takarmány, valamint nyalósó kihelyezésére szolgál. Mivel a helyi talaj szelénhiányos,
érdemes szelénes nyalósóval feltölteni az
etetőt, amelyet minden nagyvad szívesen
fogyaszt egész évben.
A nagyvadnak szóló etetők után elérkeztünk az apróvadetetőkhöz. Ezek elsősorban madaraknak készülnek és kukorica
vagy búza tört szemet tartalmaznak. Fő
erőssége amellett, hogy védi az élelmet a
csapadékos időjárástól, takarja a táplálkozó állatot a rá leselkedő ragadozók elől. Kialakításának köszönhetően a hó nem kerül
alá, így a nyulak és a madarak is meg tudnak szárítkozni alatta.
Végezetül, de nem utolsósorban említendők az automata etetők. A berendezés
időjárástól függetlenül, napi két alkalommal adagolja a beállított mennyiséget. Általában olyan takarmányt tartalmaz, amelyet
minden vad szívesen fogyaszt, az esetek
döntő többségében ez kukorica.

Meddig tart?

A téli etetés időszaka minden év októberében kezdődik és egészen a következő év
márciusáig tart. A téli etetés előtt, már az
ősz elején hozzászoktatási időszakot kell
beiktatni. Ez azért fontos, hogy a későbbiek
ben a vad könnyen megtalálja a kihelyezett
takarmányt, valamint az emésztése is képes
legyen folyamatosan hozzászokni az új takarmány összetevőihez. Az ezt követő időszakban folyamatosan adagolja a vadásztársaság az élelmet az etetőkbe, a takarmány
mennyisége ugyanis nincs korlátozva.
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MÍTOSZ ÉS VALÓSÁG:
PETŐFI TÁPIÓSÁPON
1845. július 10–11-e jelentéktelennek tűnő
dátumok, de egy fiatalember Tápiósápra
történt látogatására napjainkig büszke
minden sülysápi ember, ugyanis a látogató Petőfi Sándor volt. A Grassalkovich-vadászlak falán emléktábla hirdeti, hogy
„E házban volt Vachott Sándor vendége
Petőfi Sándor 1845. július 10–11-én.”
Március 15-e kapcsán rendszeresen
felmerül, hogy Petőfi Sándor a ’48/’49-es
forradalom és szabadságharc idején járt
Tápiósápon. Ezt az egyébként pontatlan
időmegjelölést tovább erősíti, hogy jó idő
esetén a vadászlaknál tartjuk a március
15-i ünnepségünket. Petőfi azonban a
szabadságharc idején nem járt itt. Összesen háromszor fordult meg Tápiósápon,
a Vachott család birtokában lévő kastélynál. Első látogatására 1845 nyarán került
sor, a második és harmadik látogatásról
dátum nélküli naplóbejegyzésekből és
visszaemlékezésekből tudunk.
Petőfi Sándor a Vachott házaspár második házassági évfordulóját jött ünnepel-

ni a faluba. A költő 1844-ben ismerkedett
meg Vachot Imre ügyvéd, színműíróval,
aki ekkor a Pesti Divat című lapot is szerkesztette, s felismerve Petőfi tehetségét,
segédszerkesztőként alkalmazta. Petőfi
ekkor került kapcsolatba Vachot bátyjával, Vachott Sándor költő, író, ügyvéddel.
Felesége, Csapó Mária így emlékezik a
látogatásra: „Sötétkék, égő pirossal bélelt
pitykés dolmányban, fején kis pörge magyar kalappal, Petőfi Sándor ugrott ki a
kocsiból… Ez már aztán kedves meglepetés! – mondá férjem, barátságosan kezet
szorítva az érkezővel. Esküvőtök napját
jöttem ünnepelni – viszonzá Petőfi vidáman – s azon remény bátorított –, folytatá
hozzám fordulva –, hogy nagysád is jó néven veszi e napon látogatásomat – an�nyival is inkább – tevé hozzá nyomatékkal
–, mert vidéki kóborlásaimat ezúttal csak
azért szakítám meg, mivel e napok nehány
óráját legalább, nagyságtok társaságában
óhajtottam tölteni.” (Részlet a naplóból.)
Katus Norbert

DÍSZPOLGÁROKRA
EMLÉKEZVE

A díszpolgári cím nagy megtiszteltetés
a díjazott számára, és az elismerést adó
település életében is fontos momentum:
olyasvalakit ismernek el, aki a közösségért
dolgozva öregbíti a város nevét. Sülysápon
hagyománnyá vált, hogy a helyi díszpolgárok emlékét elhunytuk után is ápolják. Idén
február 22-én került sor imádságos megemlékezésre az elhunyt díszpolgárok sírjánál,
melyen Katus Norbert alpolgármester sülysápi képviselő-társaival vett részt. A megemlékezéseket egy-egy évfordulóhoz kötik.
Dr. Papp Ágoston háziorvos február 21-én
éppen 15 éve hunyt el, míg Szóró József halálának 8. évfordulója február 22-ére esett.
Emlékükre mécseseket gyújtottak a sülyi és
a sápi temetőben. 			

HI

Hirdetés

Új SsangYong
Miért fontos?

A téli időszak beköszöntével a legfontosabb, hogy a vad megfelelő egészségügyi
állapottal és kondícióval vészelje át ezeket
a hónapokat. Ezáltal nem csupán a sikeres
utódnevelés kerül biztonságba, de a mezőgazdasági területeken is jelentősen kevesebb vadkár keletkezik.
A vadásztársaságok minden évben komoly összegeket áldoznak a vadon élő állatok téli ellátására, nem is beszélve arról
az áldozatról, amelyet maguk a vadászok
hoznak. A több tonnányi élelem szétosztása mellett folyamatos készenlétben állnak
a járművek és a takarmányozásért felelősséget vállaló tagok. A vadásztársaságok
éppen emiatt kérik, hogy a helyi lakosok
tartsák tiszteletben a kihelyezett berendezéseket, azokat ne rongálják meg és ne is
távolítsák el. Az állatok etetését pedig bízzák a szakemberekre, ne helyezzenek ki a
vad számára házi kosztot, egyéb háztartási
maradékokat.
Horvát-Kulcsár István – Sülysápi Szent Hubertus
Vadásztársaság

pick-up
A jármű nagy, masszív, igazi munkagép,
kapcsolható felező és összkerékhajtás.
Kategóriájának leghosszabb raktere
– 1610 mm.
Praktikum és kényelem.
Kétféle hátsó futómű: 5 lengőkaros,
merevhidas hátsó felfüggesztéssel
vagy laprugóval.
Masszív, mégis csendes:
„Quad Frame” alvázkeret.

Már nettó
7 199 000 Ft-tól
Akár 1,4 millió Ft-os
kedvezmény!
A készlet erejéig, vagy
visszavonásig.

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 8,1–9,0 l/100km
és szén-dioxid-kibocsájtási szint (214–236 g/km)
felszereltségtől függően.

Használtautó-beszámítás

A képen látható autó illusztráció.

Rendkívül kedvező finanszírozási lehetőség.

Érdeklődjön márkakereskedésünkben!

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760
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NINCS HÚSVÉT NAGYPÉNTEK NÉLKÜL!

„…térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az
én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt.
Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló
nagy vércseppek.” (Lk 22,41–44)
„Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz
hőség kell, ahhoz sivatag kell. Hogy lásd, egy
napod mennyit ér, néha látnod kell, az élet
hogyan fogy el.”
(Sztevanovity Dusán és Zorán)

H

ogy várjuk e hosszú koronavírusos
„tél” után a szabadságunkat meghozó tavaszt! Hogy melegen simogassa
arcunkat a nap! Hogy érezzük orrunkban a
virágillatot! Hogy a madárdallal együtt szárnyaljon a szívünk! És ne csak a szívünk, hanem a testünk is szabadon kimozdulhasson,
akár vágyott tájakra repülhessen! Hogy az
„online kalickából” kilépve újra hús-vér emberként ölelhessük egymást szeretett családunkat, szívünknek kedves közösségeink
körében. Hogy várjuk a tavaszt, a húsvétot,
a feltámadást!
Csakhogy nincs tavasz tél nélkül! Nincs
húsvét nagypéntek nélkül! Nincs feltámadás meghalás nélkül! „Hogy értsd, egy pohár
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víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag
kell!” Bár ott volt múltunk mindennapjaiban
a pohár víz, a napsütés, a virágillat, a madárének, a tavasz és a húsvét, a szabadságunk, a szárnyalás és az ölelés lehetősége,
de hogy bármit is megértsünk, átélhessünk
ajándékaiból, ahhoz valójában „hőség kell,
ahhoz sivatag kell!” Csakhogy mi nemigen
szeretjük sem a hőséget, sem a sivatagot. Ha
valamit ki akarnánk kerülni, meg akarnánk
spórolni, szeretnénk megúszni, az éppen az
ilyesfélék. Nekünk, ami kell: a tavasz meg a
húsvét meg a feltámadás, de tél és nagypéntek és meghalás nélkül! Ez utóbbiakat tartsa
meg magának a Jóisten vagy az Akárki.
Hogy Akárki létezik-e, és mit csinál, nem
tudom. De hogy Isten ez utóbbiakról is tud,
és megengedte (akár visszatekintve a magunk személyes életére, akár az egész világot sokkoló koronavírusra), a magunk bőrén
tapasztaltuk meg. Hogy Isten mit és miért
enged meg (összeszorult szívvel gondolok

2021. március

a meghaltakra, a haldoklókra és a gyászolókra), nem tudom, egyikünk sem tudhatja. Amit hiszek, hogy Isten nagyon szeret
mindannyiunkat: akár élünk, akár halunk
(Róm 8,38–39). S minket, akiket azzal szeret, hogy kegyelméből „túléltük” a halálunkat (akár fizikai, akár lelki értelemben), azzal
ajándékozott meg, hogy belekóstolhattunk a
télbe, a nagypéntekbe, a kicsit vagy nagyon
meghalásba.
Micsoda? Hogy mindez ajándék? Igen.
Mert „tud valamit” Isten! Tudja, hogy lesz
tavasz, húsvét meg feltámadás. Lesz, de érzékelhető, értékelhető módon csak a telet
meg a nagypénteket meg a meghalást kicsit
vagy nagyon már megismerők, átélők számára. Tényleg várjuk a tavaszt, a húsvétot és
a feltámadást? Ha valóban, akkor ne kerüljük
ki, ne akarjuk megspórolni és megúszni a telet, a nagypénteket és a meghalást! Ne lépj át
se a rajtad kívül lévő, se a benned élő télen.
Nem baj, ki kell bírd, sőt meg kell éld, akár
kicsit, akár nagyon fáj a tél hidege. Te majd
ezek után fogod tudni értékelni a tavasz ölelését, és akkor döbbensz majd rá, hogy a tél
ajándéka nélkül nem lenne tavaszod.
És ne akard megúszni a nagypénteket
sem! Sem azt az igazit ott a Golgotán, sem a
magadét a kisgolgotáidon. Mert ott, a Golgotán, megtörtént a világtörténelemben
egyszeri és megismételhetetlen módon a
megváltás. Isten Jézus Krisztusban engedte
magát keresztre feszíteni az ember helyett!
És ha te odamész a Golgotára, és tudsz (még
vagy már) szívből sírni magad felett, és tudod mondani, hogy: sajnálom, és fáj mindaz,
amivel megbántottalak… Veled is megtörténhet a csoda: „Mikor a lelkem roskadozva
vittem, /Csöndesen és váratlanul, /Átölelt az
Isten!” (Ady Endre) Lejön a keresztről, hogy
„néma, igaz öleléssel” öleljen, majd vis�szamegy meghalni helyetted és helyettem,
mert „...hiába fürösztöd önmagadban, /Csak
másban moshatod meg arcodat.” (József Attila)
Kikerülhetjük a Golgotát – nagyon sokan
ezt teszik, hisz ki szereti a fájdalmas és szomorú helyeket? De ha kikerülöd a nagypénteket, akkor az Isten veled sírását, ölelését
kerülöd el. Tényleg ezt akarod? Akkor hogy
lesz húsvétod? Akkor hogy lesz megbocsátásod? Hogy lesz erőd a továbbmenetelhez?

És a magad golgotáit se akard megúszni! Ha vannak, akkor vannak. Ha fáj, akkor
fáj. Ha kicsit vagy nagyon belehalsz, akkor
belehalsz. Többnyire nem választás kérdése, hogy vannak. De hogy miként reagálsz
a golgotáidra, az már a te döntésed. Mert
nem az az igazán fontos, hogy mi történik
velünk, hanem hogy mit kezdünk azzal, ami
történik velünk. Szitkozódsz, toporzékolsz?
Mit segít? Öleld inkább magadhoz! A tiéd. Az
elcsendesedésben, az ölelésben, az elfogadásban megszelídül; sőt, tanít. És ha tudtál
elég ideig kint lenni (ne kérdezd tőlem, hogy
mennyi az „elég”) a szélben, a sötétben, a hidegben; akár térdre borulva, halálos gyötrődésben a magad Gecsemané-kertjében,
akkor te érezni fogod a tavasz közeledtét,
meglátod a pirkadatot, beleremegsz, ha átölel. Tudni fogod, hogy ez a feltámadás!
Ha vagy olyan tudatos, erős és bátor,
hogy kibírd a golgotán a fájdalmat, a tehetetlenséget és a kiszolgáltatottságot; ha
tudsz addig, amíg kell néma és mozdulatlan
lenni az időtlenségben, akkor jön el hozzád
(számodra érzelmileg is megélhető, értékelhető módon) a húsvét: a hajnal, az öröm, a
szabadság, a szárnyalás, a feltámadás. Mert
nem üres felettünk az ég! Se éjszaka, se pirkadatkor. Isten tud róla, ha neked nagyon

nehéz. Éppen ott, a Golgotán – mert nem
akarta megúszni – élte át, ami neked nagyon
fáj; hogy te abban már soha ne légy egyedül,
magadra hagyva. És ha tudod, hogy tud rólad, veled van, ez a tudás megölel, erőt ad, és
ki fogod bírni a magad golgotáját, míg felkel
a nap. (1Móz 32,31 – a Jabbók révénél) „Oszlik
lelkemnek barna gyásza: /Nagy, fehér fényben jön az Isten, /Hogy ellenségeim leigázza
[…] És hogyha néha-néha győzök, /Ő járt, az
Isten járt előttem, /Kivonta kardját, megelőzött. /Hallom, ahogy lelkemben lépked
/S az ő bús »Ádám, hol vagy?«-ára /Felelnek hangos szívverések. /Szívemben már őt
megtaláltam, /Megtaláltam és megöleltem”
(Ady Endre)
Igen, majd egyszer… a tavaszban, a húsvétban, a feltámadásban, a szabadságban,
a szárnyalásban, ha visszagondolsz a télre,
a nagypéntekre, a meghalásra, meg fogod
köszönni az ajándékot! Nemcsak a mostani
szépet (amit te már fogsz tudni értékelni),
hanem a telet, meg a golgotát, meg a majd
belehalást is. Mert megtapasztalhattad ott
lent, hogy milyen mélyre hajolt le hozzád
Isten, hogy megöleljen. És ezt az ölelést
mélyebben, sehol másutt nem élhetted volna meg, mint éppen a magad fájdalmában,
tehetetlenségében, kiszolgáltatottságában.

NŐNAPI VISSZATEKINTÉS
Az elmúlt években hagyománnyá vált Sülysápon, hogy nőnap alkalmából fergeteges hangulatú, szórakoztató előadással köszöntötték a
hölgyeket, telt ház előtt az önkormányzat, a WAMKK, továbbá helyi
intézmények és közösségek lelkes férfi tagjai.
2019-ben egy show-műsorral kápráztatták el a hölgyeket, mely az
Áááá Show nevet kapta a tévés, beszélgetős, szórakoztató műsorok
mintájára. Az est házigazdája Nagy Péter volt. Az esti show-ban felléptek helyi tehetségek, helyet kaptak aktuális városi témák viccesen
feldolgozva és színesítette a programot egy bűvész előadása is. A
hagyományokhoz híven ez alkalommal sem maradt el a sztárfellépő
csapat, ugyanis a Modern Talking és a Beatles után 2019-ben, a Boney M látogatott el hozzánk és zárta az ünnepi műsort.
2020-ban megrendezésre került Sülysáp város első tehetségkutató műsora, az X-traktor, amire óriási volt az érdeklődés. Sokan
szerették volna megmutatni tehetségüket a nagyközönség előtt. A
műsorvezető Süli Richárd volt, a zsűriben pedig helyet kapott G.
Horváth László, Terék József és Matula Ferenc is. A tehetségkutató
műsort reklámblokkok is színesítették, vicces témákkal. A fantasztikus zenés, szórakoztató műsor néhány népszerű dallal záródott,
mint például a Pretty Woman vagy az Olyan Ő.
Ezek az előadások, valamint az ezt megelőzőek is nagyszerű élményt nyújtottak a hölgyeknek, akik évről évre várták, várják a következő műsorokat. Idén sajnos le kell mondanunk erről a programról, de bízunk benne, hogy jövőre újra színpadon láthatjuk a WAMKK
baráti körét.

Boldog nőnapot kívánunk!

És igen, fáztál a télben, de belülről Isten
szeretete melegített, és kibírtad pont addig,
ameddig kellett. És fájt a Golgotán lenned,
látva, hogy szenved érted és miattad és helyetted. De éppen a Golgotán, és csak is ott
élhetted át, mennyire nagyon szeret téged;
és ez adott erőt, hogy kibírd a magad golgotáit, ahol Isten nem hagyott magadra. És
a kicsit vagy nagyon belehalásaidra is úgy
gondolsz majd vissza, hogy az emberré lett
Isten, Jézus Krisztus azért halt bele annak
idején valóságosan, ott és akkor, hogy itt és
most neked ne kelljen… Csak kóstolót kaptál, és látod, túlélted! Ha kicsit vagy nagyon
bele is haltál, de elhozta neked a Feltámadott a feltámadást.
Igen, a tél, a nagypéntek, a meghalás:
ajándék! Önmagában is, és a továbbmenetelért is! Mert „Hogy értsd, egy pohár víz
mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell!”
Mert nincs tavasz, tél nélkül! Nincs húsvét,
nagypéntek nélkül! Nincs feltámadás, meghalás nélkül!
Gyönyörű tavaszt! Örömteli húsvétot!
Boldog szárnyalást! És már idelent is: áldott
feltámadást!
Bálint Klára
Maglód–Ecser–Mende–Sülysáp református
lelkipásztora, mentálhigiénés szakember

figyelem!

sírkövek

gránit – márvány – mészkő

sírkőfelújítás!
jöjjön el,
nézze meg
széles
választékunkat!

továbbra is kedvező árral várjuk megrendelőinket!

Hunyadi györgy
Kóka, Táncsics M. u. 22.
hunyadi.kofarago@gmail.com
Tel.: 06-29/428-542, 06-20/585-3940
www.hunyadikofarago.hu
sírkövezésben jártas
segédmunkást,
szakmunkást keresek.
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ELMÚLT A FARSANG, LASSAN ITT A HÚSVÉT
Az óvodában idén elővigyázatosságból
ugyan elmaradtak a csoportos jelmezes felvonulások, ennek ellenére februárban sem
volt hiány mókából, farsangból és izgalmas
projekthetekből. Az ovisok hamarosan már
a húsvéti népszokásokkal ismerkedhetnek,
és készülhetnek a boldog tavaszvárásra.
A február hónap a projekthetekről szól
a Sülysápi Csicsergő Óvodában, a farsang
mellett cirkuszos és macihetet is tartottak. Szabóné Selmeci Marianna intézményvezető szerint míg a cirkuszhét főleg a

különleges mozgásfajtákról, tornagyakorlatokról és egyensúlyozó feladatokról szól,
addig a mackóhéten lehetett mackójárást
tanulni, barlangból macit szabadítani, de
szerveztek medvekiállítást, és nyitottak
macióvodát is, a kreativitásnak csak a fantázia szabhat határt. Ám mindegyik projekthétnek alapvető jellemzője februárban
a farsangi „alakoskodás”, vagyis a jelmezek felöltése. – Az óvoda összes gyermeke izgatottan várta a jelmezbált, minden
csoport mókás délelőttöt szervezett a
gyermekeknek. Ilyenkor alkalom nyílik különböző közösségi játékokra is, mint a lufitáncoltatás, fánkevő és szörpivó verseny,
melyen a gyerekek örömmel vettek részt.
A mostani járványhelyzet miatt ez most
teljesen zárt körű rendezvény volt, ám azt
vettük észre, hogy a gyerekek nagyon felszabadultak voltak így. A végén a hatalmas
táncos mulatság sem maradhatott el – mesélte el az intézményvezető.
A Csicsergő óvoda hivatalosan is ún.
boldog óvoda, vagyis fontosnak tartja az

intézmény, hogy optimista, magabiztos
és kitartó gyermekeket neveljen. Minden
évben egyre több csoport csatlakozik a
kezdeményezéshez, amit március 20-án,
a boldogság világnapja alkalmából meg is
ünnepelnek majd. Az intézmény emellett
odafigyel arra, hogy a néphagyományokat
is megismerjék a gyerekek, így az egész
tanévet az évszakokhoz és az ünnepekhez
igazítják. – Mindig figyelünk arra, hogy
csak annyit vegyünk át az ünnepekből és
hagyományokból, ami ennek a korosztálynak való és megérthető. Szerencsére ezeket az eseményeket nem befolyásolja a jelenlegi zártság. A húsvéti ünnepkör nálunk
főleg a kézműveskedésben és a tavaszra
készülődésben valósul meg: a gyerekek hagyományos és nem hagyományos módon
tojást festenek, kisbárányt készítenek, ragasztanak, barkácsolnak. Növényeket ültetünk, olykor télűző kiszebábot égetünk,
így várjuk a tavaszt. A locsolkodást nem
szoktuk központilag megszervezni, de sok
fiú készül magától.		
VNyL

A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA
Idén rendhagyó módon emlékeztünk meg a kommunista diktatúra emléknapjáról is, február 25-én. Sülysáp város önkormányzata részéről Horinka László polgármester és Katus Norbert
alpolgármester koszorút helyezett el a kommunista diktatúra
sülysápi (tápiósápi és tápiósülyi) áldozatainak állított emlékműnél a Hevesy parkban.
Az 1945-ös „Gyömrői gyilkosságok” és az 1951-es „Sülysápi
per” helyi áldozatai is a kommunista diktatúra áldozatai voltak.
Rájuk is emlékeztünk ezen a napon.
Lászlóné Dósa Nikoletta, Intézményvezető – WAMKK

MEGÉPÜL A „TÜKRÖS” KERESZTEZŐDÉS KÖRFORGALMA
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
tervezi Sülysápon a piactér melletti csomópont körforgalmának kialakítását,
szintén a cég feladata lesz, hogy a 31-es
számú főutat hosszú távon biztonságosabbá tegye, aminek tervezése tavasszal
fog kezdődni.
Horinka László polgármester a közelmúltban egyeztetett a NIF Zrt. munkatársaival a helyben csak „tükrös” kereszteződésként ismert közlekedési csomópont
körforgalommá történő átépítéséről. A
munkálatok valószínűleg ősszel kezdődni,

előtte le kell bonyolítani a közbeszerzést
és az engedélyt is meg kell újítani.
A 31-es út felújításában először a mendei felüljáró és a Magdolna telep közti 10
kilométeres szakasz burkolatát fogják cserélni, a következő pedig a Szentmártonkáta Tölgyes csárdától a Jász-Nagykun-Szolnok megyei határig tartó 11 km-es szakasz
lesz. Czerván György országgyűlési képviselő szerint nagyon sok munka, egyeztetés, tárgyalás előzte meg, de végül sikerül keresztülvinni, hogy idén tavasszal
végre elkezdődhessenek a munkálatok.

A részletek leegyeztetése: a körforgalom,
a csomópontok kiépítése, a műszaki tartalom és ezek ütemezése már tárgyalás
alatt van. – Nagy öröm, hiszen sok embert
érint, sokan közlekednek naponta ezen az
útszakaszon. Köszönöm az eddigi türelmet, amire ezt követően is szükség lesz,
hiszen egy útfelújítás olykor közlekedési
nehézségekkel jár – írta közösségi oldalán
a képviselő.
A részletekről a továbbiakban is folyamatoson tájékoztatni fogjuk az olvasóinkat.
Hírforrás infó

Szerezze be most tűzifáját!

számlával
garantált mennyiség!
Kiszállítással

tavasz i
TŰZIFAVÁSÁR

EUTR szám: AA5856576

Hirdetés

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

Konyhakészre hasított

aKÁC

tÖLGY, BÜKK

Erdei m3-ben is kapható.

Erdei m3-ben is kapható.

3 400 Ft/q

3 200 Ft/q

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik Papp Györgyöt utolsó útjára elkísérték, és azoknak is, akik jó
szívvel emlékeznek rá!

Papp György családja

SPORT

KÖZÖSSÉG

ORSZÁGOS TÚRAÚTVONALAK
SÜLYSÁPON ÉS KÖRNYÉKÉN

SÜLYSÁP 50 FOTÓPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE

Jelenleg kevés lehetőségünk van kimozdulni otthonról, rendezvényekre, sporteseményekre járni,
így maradnak az egyéni vagy családi programok, kirándulások.

S

ülysáp földrajzi elhelyezkedését tekintve a Gödöllői dombsághoz, ezen
belül a dombság déli nyúlványaihoz
tartozik. A térség Gödöllőhöz közeli központi részéhez képest, amelyben sok és jól
karbantartott turistautat és -jelzést találhatunk, az elmúlt évekig Pest megye ezen
részén más volt a helyzet. A Sülysápon és a
környékén található három gyalogos turistaút a sárga sáv (S-), a zöld sáv (Z-) és a zöld
kereszt (Z+) sokáig elhanyagolva, gazzal benőve „várta” a természetjárókat. Néhány éve
viszont a Magyar Természetjáró Szövetség
jelzésfestő pályázatainak köszönhetően folyamatosan, több szakaszban megújultak a
Tápió-vidék turistaútjai.
Az eredeti sárga sáv útvonala Pécelről,
a Pap-hegyről indul és 50 kilométer után
Tápiószentmártonban végződik. Áthalad
előbb a Gödöllői Tájvédelmi körzet, majd
a Tápió-Hajta Tájvédelmi körzet bizonyos
területein, és a Forrói forrást, a sápi halastavakat elhagyva Kisteleg mellett északra fordul, majd Sándorszállás után Kókára érkezik. Sajnos, a jelzés csak idáig van felújítva. A
következő szakaszokon, ahol Tápiószecsőn
keresztül Tápióság és Tápióbicske határát
érintve Tápiószentmártonba juthatunk, a
felfestések nagyon kopottak, csak régebbi
térképek alapján tájékozódhat, aki megpróbálja legyalogolni ezt a távot.
A zöld kereszt egy ennél rövidebb, jelenleg 12 kilométeres, tökéletesen felújított
túraútvonal, ami szintén Pécel mellől, a
Bajtemetés nevű dombhoz vezető piros sáv
jelzéstől indul. Bajtemetés érdekességei az
ott található elhagyott rakétasiló és a katonai objektumok, valamint egy geodéziai
mérőtorony is. Izgalmas célpont lehet azoknak, akik Sülysápról elindulva, egy-két óra
gyaloglással világháborús emlékeket sze-
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EgyÉni

TEnisz-

okTaTás,

pályabÉRlÉs,
csopoRTos
gyEREkokTaTás
kókán

Érdeklődni:
Holló Richárdnál.
Tel.: 06-70/325-4927
retnének felfedezni. A Z+ turistaút Mende
felől, a régiek által „Birkaleső barlangnak”
ismert hely és a Hrabina-hegy felől a sápi
sorompónál érkezik Sülysápra, majd a sülyi
állomásnál lévő áruháznál ér véget.
Nem érinti Sülysápot, de a környéken
kirándulók találkozhatnak a zöld sáv jelzéssel is. A turistautat az 1980-as években
alakították ki, majd egy jelentős szakasza a
tápiószelei Lipák István jelentős közreműködésével teljesen megújult. Pest megye
egyik leghosszabb – a megyehatárig 82 km –
nagyon jól karbantartott turistaútvonala
Pécel mellől indul és a Gödöllői dombság
központi részét köti össze a Tápió-vidékkel.
A hosszából is adódóan a zöld sáv jelzés a
környék viszonyaihoz képest sokféle, változatos tájon halad át. Az első dimbes-dombos szakasz után Mendére a Tűzberek erdős-mezős lankái között ereszkedik le, majd
a 31-es főúton áthaladva a Gyömrő melletti
Billei erdőben folytatódik. A felsőfarkasdi
patak völgye az úri hátsó halastavak, majd
Tápióság érintésével Nagykátán keresztül
Tápiószelére, végül a megyehatárt átlépve
Jászberénybe jut el.
A Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület
által kialakított „Túra a naprendszerben” kerékpáros tanösvény célja, hogy a kb. 70 km-es
távja során megismertesse a Gödöllői
dombság déli részének több települését és

2021. március

a környékbeli látnivalókat. A tanösvény érdekessége, hogy az egész útvonal a valódi
naprendszer 350 milliószoros kicsinyítése.
A túra állomásai – amelyek különböző információs táblák a naprendszer bolygóiról – a
bolygókat, a Napot pedig a sülysápi csillagvizsgáló jelképezi. Távolságuk egymástól a
valódi Nap és a bolygók távolságaival arányos. Az utóbbi években az útvonal felfestései néhol megkoptak, de GPS segítségével
vagy egy jó térképpel bárki teljesítheti.
A természetbarátok számára örömteli
a Tápió Natúrpark által 2020-ban indított
kezdeményezés, a zöld út hálózat megtervezése, melynek célja az ökoturizmus
fejlesztése és még több gyalogosan vagy
kerékpárral bejárható útvonal kialakítása.
A novemberi terepbejárások után tavas�szal megkezdődnek a jelzések felfestései és
az ehhez kapcsolódó nyomtatott térképek
terjesztése.
Ha valaki kedvet kapott a kiránduláshoz,
bátran vágjon bele, mobiltelefon vagy GPS
segítségével már pofonegyszerű a tájékozódás. Aki a hagyományosabb tájékozódás
híve, annak figyelmébe ajánlom Tápió-mente turistatérképét, ami tartalmazza a Mendétől Abonyig a felfestett turistautakat és
-jelzéseket. A térkép megrendelhető többek
között a sulysapturak@gmail.com e-mail-címen.		
Seprős Viktor

2020-ban ünnepelte Sülysáp az 50 éves évfordulóját, hiszen 1970-ben vonták össze végleg a korábban különálló településeket: Tápiósülyt és Tápiósápot Sülysáp néven. A kerek évforduló alkalmából
fotópályázatot hirdetett a város.
A pályázatra beérkezett anyagok elbírálása megtörtént. Az eredményhirdetés a nemzeti ünnepen,
március 15-én lesz. A járványügyi szabályok miatt a város honlapján, a www.sulysap.hu oldalon
teszik közzé a nyertesek névsorát. Minden kategóriában az első három helyezett pályázó részesül
díjazásban, az 1. helyezettek 25 000 Ft értékű ajándékutalványt, a 2. helyezettek 15 000 Ft értékű
ajándékutalványt, a 3. helyezettek 5000 Ft értékű ajándékutalványt kapnak.
Következő számunkban részletesen beszámolunk a Sülysáp 50 fotópályázat nevezőiről és díjazottairól, valamint megmutatjuk a nyertes fotókat is.
A pályázat kiírója: Összefogás Sülysápért Egyesület és Sülysáp Város Önkormányzata.
SH Infó

YAZÁST
FAKIVÁGÁST, GALL IKÁVAL
ECHN
VÁLLALUNK ALPINT
AL IS.
TÁ
LÍ
AKÁR ELSZÁL SS

!
HÍVJON MOST
18-7023
Tel.: 06-30-2

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása
INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd

06-30/475-2917

SzobafeStő,

mázoló, tapétázó
Gipszkartonozás, külső-belső
hőszigetelés, díszítő burkolás
Díszítőmunkák, szegők, rozetták, rejtett
világítások, rejtett karnisok kialakítása.
Kerítés és csatorna festése.
Lovas László
Mobil: 06-30/577-0564 • Tel.: 06-29/429-359
E-mail: l.laci@indamail.hu

TÁVÜSZ Kft. állást hirdet

Segédmunkás munkakörbe
Fő tevékenység:

gépi-kézi fűkaszálás.
Bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni hétköznap: 8-14 óráig
Telefonszám: 06 30 536 72 52
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KÉZI MUNKA – KÉZIMUNKA

Télvíz idején, amikor a földek pihentek, elődeink nőtagjai ezt az időszakot arra használták, hogy
a megtermelt kendert feldolgozzák, elkészítsék a család számára szükséges használati tárgyakat,
eszközöket, ruhaneműket. 100-200-300 évvel ezelőtt ilyenkor fonókba jártak a lányok, asszonyok,
majd felállították a szobában a szövőszéket és repült az orsó, készült a textil.

„Aki kézzel dolgozik, az kézműves,
aki kézzel és ésszel, az mester,
aki kézzel, ésszel és szívvel, az művész”
Aquinoi Szent Tamás
Az elkészült kelméket díszítették, eleinte csak a ruhákat, később a menyasszonyi
keleng yéket is. Ez utóbbi különösen fontos
volt: az esküvő alkalmából szekérre rakták,
így mindenki láthatta a lepedőkre, párnákra,
dunyhákra, törölközőkre, asztalabroszokra,
falvédőkre került díszítéseket, hímzéseket.
A XIX. sz. második felében az elemi népiskolákban is meghonosították a kézimunka
oktatását a 6-12 éves korú gyerekek számára, mert úgy vélekedtek, hogy fejleszti a kézügyességet, egészséges, rendre, tisztaságra
és nem utolsó szempontként szépségre nevel. A lányok és fiúk képzése helyben nem
különült el. A fiúk is megtanultak varrni,
hímezni. – A bátyám két évvel volt idősebb
tőlem. Olyan szépen hímzett, hogy a Lipovits tanító néni az ő munkáját mutatta meg
a lányoknak, hogyan kell szépen dolgozni
– mesélte a nagynéném az édesapámról.
Tápiósápra 1931-ben Vincés nővérek érkeztek és a Sőtér-kastélyban iskoláskorú
leányokat tanítottak. A kézimunka kiemelkedő helyen szerepelt a tantárgyak körében. A volt tanítványok felnőve is sok hasznát vették a megszerzett ismereteknek,
még 70-80 éves korukban is nagy becsben
tartották a kedvesnővérek idejében készült
terítőiket.
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A lányok a tanult öltéseket ruháik díszítésére is felhasználták, és készültek kisebb-nagyobb terítők, zsebkendők, jegykendők.
Hímzéssel díszítették a falra akasztott fésűtartót is. A lányok és a fiatalasszonyok saját
maguk által hímzett pruszlikokat viseltek
Sülyben és Sápon is. A minták előrajzolását
íróasszonyok végezték a saját maguk készítette sablonokkal. A sülyi fiatalasszonyok
a nagyon ritka szövésű úgynevezett molykendőik sarkába is hímeztek motívumokat.
Nagyon divatos volt az árvácskás minta.
Kivarrott, hímzett falvédőt tettek a sparhelt és a konyhaasztal mögötti falra. Ezek a
falvédők fehérvászon anyagból készültek.
Legtöbbször vásárokban vették meg a már
előrajzolt textíliát. A falvédőn kép és szöveg
is látható. A kép témája gyakran kapcsolódott a főzéshez, étkezéshez, párválasztáshoz, szerelemhez, a szöveg népdalidézet,
közmondás vagy szólás volt. Gyakori feliratok: Beszélni könnyebb, mint tenni, főzni
nehezebb, mint enni; Konyhapénzem legyen
elég, mindig finom lesz az ebéd; Tisztaság a
konyha dísze; Egy rózsaszál szebben beszél,
mint a legszerelmesebb levél; Szomszédas�szony elmehet, itt pletykálni nem lehet.
Száröltéssel varrták körül a kép körvonalát és a betűket is. Leggyakrabban egyetlen
színnel varrták ki a képet és a betűket is,
vagy csak kék, vagy csak piros fonallal, ritkán alkalmaztak színes technikát. A szegély
illett a kép színéhez, pirossal hímzetthez piros, kékhez kék szegélyt varrtak. A falvédő
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falra rögzítéséhez bújtatókat varrtak a szegély felső részéhez, vagy kis füleket a felső
sarkokba, amivel kis szögekre akasztották.
A varrótű mellett a horgolótű is gyakran előkerült. Pruszlikokat (mellényeket),
cvekkereket (kardigánokat), háromszögletű
kisebb, fejre való és nagyobb vállkendőket
horgoltak a hidegebb napokra. A díszzsebkendők szélét is fodrosra körbehorgolták,
majd kikeményítették. A parasztházak kis
ablakainak fehér gyolcsfüggönyeit felváltották a kézzel horgolt függönyök. Készültek a kisebb, nagyobb terítők.
A kötőtű használata már egy fokkal bonyolultabb, hiszen itt két tűvel kell a fonalat egymásba hurkolni. Ezzel a technikával
is készültek a sálak, pulóverek, kesztyűk,
zoknik. A két világháború során számtalan
katona kapott még idegen lányoktól, asszonyoktól is egy-egy melegítő ruhadarabot.
Az 1960-as években megszaporodott a
kézimunkázók száma. A megalakult tsz-ek
sok nőt tettek munkanélkülivé azok közül,
akik előzőleg a saját földjeiken dolgoztak,
de nem akartak a tsz-ben munkát vállalni. Szakmájuk nem volt, ezért otthon végezhető egyszerű munkát vállaltak, vagy
háztartásbeliként maradtak otthon. A gobelin már évtizedekkel korábban munkát
jelentett néhány asszonynak. Ekkoriban
még többen tanulták meg ennek a rendkívüli szépségű kézimunkának a technikáját.
Mintalapról készültek a varázslatos képek.
A gobleint manapság is sokan kedvelik, de
ma már nem mintalapról készül a mű, hanem előnyomott kanava hímzőalapokra.
XXI. századi technikával akár saját fotóról
készített kivarrható egyedi gobelinalapok
elkészítését is vállalják már.
Zemen Pálné

HAMAROSAN MEGJELENIK...
CÉGES SZAKÁCSKÖNYVÜNK!
A könyv megjelenésének gondolatát az az ötlet inspirálta, hogy legyen emlékünk egymás
receptjeiről, az ételekről, amit céges rendezvényeinken készítettünk, fogyasztottunk és
persze magáról a buli élményéről. Hála a lelkes kollégáknak és Virágné Ildikó kolléganőnk
áldozatos szerkesztői munkájának, sok különlegesség került a könyvbe. A recepteket sok
személyes fénykép is kíséri, így amellett, hogy ötleteket „lophatunk” másoktól jobban meg
is ismerhetjük egymást.

5 ÉVE M
AGLÓDO
N

Ugyan 2020 nem a rendezvények éve volt, de még az év elején lehetőségünk adódott a
MagHázban megrendezni a cég 2. disznóvágását. Sok finomság készült és hogy ne vesszen
feledésbe a májas hurka „titkos” receptje, megkértük Pásztiné Terikét, írja le nekünk az
összetevőket és a folyamatot, amit ő már olyan sokszor kipróbált otthon.
Ez a recept is szerepel az EKK receptkönyvében, de most szeretnénk közkinccsé tenni
és megosztani veletek, hiszen most van itt az ideje, ha neki akarunk fogni egy kis házi
finomságnak.

MÁJAS HURKA
Hozzávalók 10 kg hurkához
2 kg sertésmáj, 4 kg sertéstüdő,
2 kg húsos tokaszalonna, 1 kg rizs,
80 dkg bőrke, 80 dkg zsír, 20 dkg só,
4 nagyobb fej vöröshagyma, 6 dkg
őrölt bors, 4 dkg pirospaprika,
majoránna ízlés szerint.

Ha szeretnél
csapatunk tagja lenni
az alábbi munkakörökbe

várjuk jelenTkezésedeT

raktáros

8 órás főállású, 3 műszakos
munkarendbe (hétfőtől péntekig)
• kiemelkedő műszakpótlékok (du.: 30%,
éj.: 50%), bónuszrendszer, cafeteria

• beutazás támogatása vagy céges buszjárat
• egészségbiztosítás, sportolási és kulturális
események

Főbb Feladatok

• beérkező anyagok kijelölt helyre való
mozgatása, beérkeztetése, átvétele

• minőségi átvétel után raktári helyre mozgatása

és könyvelése (SAP), áru összekészítése,
csomagolása, kiadása,
• készáru raktárban tárolt anyagok nyilvántartása

az állás betöltéséhez szükséges:

• 3324 vezetőüléses; 3313 vezetőállásos és 3312
gyalogkisértű targoncakezelői jogosítvány

• pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság
• megoldáskereső hozzáállás, együttműködés,
rugalmasság

• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

betanított

Össze
szerelő
operátor

• 8 órás főállású foglalkoztatás
• heti váltásban működő 3 műszakos
•
•
•
•

munkarend
kiemelkedő műszakpótlékok
(du.: 30%, éj.: 50%)
egészségbiztosítás
szabad hétvégék
beutazás támogatása,
műszakokhoz igazodó
céges buszjárat

A nyers májat megdaráljuk a nem túl
puhára főzött bőrkével, szalonnával
és tüdővel együtt. A rizst megfőzzük
a megszűrt abáló lében. Ha kihűlt,
hozzátesszük a darált húsokhoz a zsírban
világosra pirított vöröshagymával
együtt. Hozzáadjuk a sót, a fűszereket,
jól összekeverjük és a hurkabelekbe
töltjük. Fél óra hosszat abáljuk, majd
deszkán kihűtjük. Zsírozott tepsiben
sütjük. Ajánlatos megszurkálni, nehogy
kifolyjon a töltelék.

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

www.ekkeagle.hu
Telefon: 06-70-400-4480,
e-mail: info.eihu@ekkeagle.com
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Dugulás
elhárítás

Lakásfelújítási

pítése
támogatásba
• Napelem tele íni felmérés
sz
ly
e
h
beszámítható
• Ingyenes
s és okos
• Hagyományo rvezése, kivitelezése
rendszerek te délyeztetés
ge
• Teljes körű en ző árak
e
ail.com
• Egyedi, kedv
naphaszon@gm
32
+36-70/333-96

on.hu
www.naphasz

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

06-30/747-0377

elvárások

Minimum 8 általános
iskolai végzettség.
Szakirányú végzettség
előny.

FÉMÉPÜLET

GYÁRTÓ SZERELŐ KFT.

Óradíj

Betanított szakmunkás
nettó 1500 Ft
Gépkezelő:
nettó 2000 Ft

WC, padlóösszefolyó, mosdó,
kád, zuhanyzó, piszoár,
mosogató
Hívjon
és m eGye k!
Budapesten,
és Pest megyében.

Kedvező áron!
www.dugulaselharito.info

Pokorádi Gábor

Tel.: 06-70/276-3350

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.

Fémépület-Gyártó, Szerelő KFt.
2241 Sülysáp, Kossuth Lajos u. 165. • Email: femepulet@gmail.com
Mobil: +36-20/382-0729 • https://femepulet.business.site

fémlemez tetőfedés és
ereszcsatorna-szerelés
teraszok fedése, polikarbonátszerkezetek kialakítása
kerítés-, kapugyártás, -szerelés
könnyűszerkezetes
garázs-, színépítés
könnyűszerkezetes
csarnoképítés
egyedi konténergyártás
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