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ISMERJÜK MEG A VÁROS KÉPVISELŐIT!   
CSERI PÉTER
Cseri Péter tősgyökeres sülysápi, aki hosszú évek óta tevékenyen tesz a településért. Képviselőként 
egyik fő törekvése, hogy folyamatosan előremozdítsa és jobbá tegye az itt élő közösség környe-
zetét mindennapjait.

– Mi köti Sülysáphoz?
– 1963-ban születtem. Azóta – kisebb ki-
hagyásokkal – Sülysápon élek. Itt jártam 
általános iskolába, és innen ingáztam a 
nagykátai gimnáziumba. Ezután a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Közlekedésmér-
nöki Karán diplomáztam. Ugyanitt, mér-
nök-tanári végzettséget is szereztem. 
Különböző kanyarokkal több helyen is 
kipróbáltam magam. Dolgoztam a Paksi 
Atomerőműben, ami egy nagyon izgalmas 
kihívás volt, aztán tanítottam a Szent Ist-
ván Általános Iskolában. Szerettem taní-
tani. Az ottani emlékek, a tanítványokkal, 
szüleikkel megélt közös élmények felidé-
zése mindig nagyon jó érzéssel töltenek el. 

– Meséljen el egyet!
– Kezdő pedagógus voltam, amikor Kor-
ponai Laci kísérő tanárnak hívott a „gye-
rekei” 3 napos kirándulására. Első este a 
kamasz fiúk egy csocsómeccsre hívtak ki 
bennünket, Lacit és engem. Az volt a sza-
bály, hogy mindig a győztes páros maradt 
a csocsónál, tehát addig játszhatott, amíg 
egy páros el nem verte. Lacival már akkor 
is a való életre tanítottuk a gyerekeket, így 
hát 6-7 egymást követő meccsen jól elver-
tük őket. Lehet, hogy 10 is volt. Jó móka 
volt! 

– Miért hagyta ott a tanítást?
– Egzisztenciális okokból. Amikor megszü-
letett a harmadik gyermekünk, a két pe-
dagógusfizetés már kevésnek bizonyult. 
Feleségem, Piroska ugyanis óvodapeda-
gógus.

– Tehát munkahelyet váltott.
– Igen, vállalkozóként távközlési hálózatok 
tervezésében dolgoztam a Palásty Mérnö-
ki Irodánál, ami nagy hasznomra vált. Atya 
(Palásty úr) olyan szemléletet, tudást adott 
át, és ezért mindig hálás vagyok neki, olyan 
készségeket, képességeket hozott elő, 
bontakoztatott ki belőlem, amiket a mai 
napig kamatoztatok. Bár egy kicsit jobban 
belegondolva, nem is volt neki különöseb-
ben nehéz dolga, mert felesége, Éva néni 
ezt a munkát már az általános iskolában jól 

megalapozta. Osztályfőnököm volt. 

– Most mivel foglalkozik?
– A Magyar Közútnál a Gödöllői Autópálya 
Mérnökség vezetője vagyok.

– Miként lett képviselő?
– Innen visszagondolva inkább forrófe-
jű, de lelkes fiatalemberként jelöltettem 
magam képviselőnek. Befutó lettem. Az 
első időkben kaptam is a pofonokat, amik 
persze nem estek jól. A döntések során, 
zöldfülűként, sokszor előfordult, hogy a 
véleményemmel kisebbségben maradtam, 
persze mindig a magam igazának biztos 
tudatában.

– Bizonyára nem volt ez mindig így!
– Persze, hogy nem! Roppant büszke va-
gyok például arra, amikor a sülysápi isko-
lákban, a megyében az elsők között lokális 
számítástechnikai hálózatokat építettünk 
ki. Hú, de rég volt! Ebben, és ennek testü-
leti elfogadtatásában, és ez ne tűnjön sze-
rénytelenségnek, oroszlánrészem volt. De 
más természetűt is mondhatnék. És most 
engedje meg, hogy általánosítsak egy ki-
csit! Amikor a közösségért teszek valamit, 
akár beleásom magam egy témába, mint 
például az előbb említett számítástech-
nikai oktatás, vagy csak szavazok egy, a 
várost érintő kérdésben, azt magamért is 
teszem. Amikor a Szent István tér szépíté-
se mellett érvel, ötletel, szavaz a képvise-
lő, nem csak a helyi közösségnek lesz jobb, 
hanem neki is, a döntéshozó csapatban. 
Ugyanolyan jó érzés egy szép, parkosított 
és gondozott téren átsétálni, vagy leülni 
ott egy padon nekem is, mint bárki más-
nak a városban. De ha egy rajtam kívüli 
rétegnek lesz csak jobb, akkor is a várost 
egészében nézve lett jobb valami, amiben 
már szintén ott vagyok.

– Sosem döntött úgy, hogy az később rosz-
sznak bizonyult?
– Dehogynem! Van úgy, hogy ami először 
jónak látszik, az végül nem bizonyul annak. 
Akkor jön a kármentés, ha van az ember-
nek lelkiismerete.

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS 
KIEGYENLÍTHETJÜK  
A HELYI ADÓNKAT
Nagy előrelépés, főleg a járvány közepén, 
hogy már Sülysáp Város Önkormányzatá-
nál is elérhető az ún. elektronikus fizetési 
szolgáltatási felület, ezen keresztül online 
bankkártyás fizetési móddal is megfizet-
hetők a helyi adók és díjak.
Az eddigi csekkes és átutalásos fizeté-
si forma mellett újabb lehetőséggel bő-
vült a fizetési rendszer: a helyi adókat 
és díjakat (pl. érkezési számlákat) most 
már bankkártyával is kiegyenlíthetjük. A 
szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélka-
pu-regisztráció (vagy egyéb KAÜ – Köz-
ponti Azonosítási Ügynöki azonosítás) 
szükséges, mellyel az e-önkormányzat 
portálon belépve az aktuális adóegyen-
leg lekérdezése mellett az adó is azonnal 
megfizethető.
A belépést követően a befizetést az „adók, 
díjak, illetékek befizetése” menüpontból 
lehet indítani, ahol egyenként kiválaszt-
hatók azok a tételek, amelyeket aktuáli-
san be szeretnénk fizetni. A járványra való 
tekintettel különösen fontos lehetőség, 
hogy otthonunkból, kényelmesen rendez-
hetjük a kiválasztott fizetendőket. 

Hírforrás infó
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HASZNOS 
TELEFONSZÁMOK
• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 29/435-001
•  Orvosi 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
•  Közvilágítás: 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)

•  Víz- és csatornaszolgáltatás – TRV 
Zrt. hibabejelentő: 80/205-157

Újabb fontos lépést tesz Sülysáp az il-
legális szemétlerakók visszaszorítása 
érdekében, ugyanis 20,6 millió forint 
támogatást nyert el a Tisztítsuk meg az 
országot! projekt keretében, amiből 12 
helyszínen 36 kamera kerül elhelyezésre 
a város több pontján.
Az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium és az IFKA Közhasznú Nonprofit 
Kft. által biztosított 100%-os támogatá-
sú pályázatra még 2020 őszén nyújtotta 
be igényét az önkormányzat. A pályázat 
célja a település több pontján, rendsze-
resen gondot okozó illegális szemétlera-
kók környezetének megfigyelése és így 
az elkövetők beazonosítása és megbün-
tetése.
A kamerák többsége a DIGI Kft. szolgál-
tatása elindításakor az önkormányzat 
által kiépíttetett sötétszálvégpontokon 
kapcsolódik majd a hálózatra, amik a 

– És Önnek van?
– Igen, van.

– Meséljen nekünk egy kicsit a hátteréről!
– A család az család. Ami meg nem csa-
lád, az nem család. A feleségemmel, Pi-
roskával, jövőre 35 éves házasok leszünk. 
Született négy gyermekünk, hárman már 
családot alapítottak. Sári lányunk három-
gyermekes családanya. Bernát fiamék 
családjába júliusban érkezik a harmadik 
gyermek. Emi családja áprilisban szintén 
háromgyermekes lesz. A legkisebb gyer-
mekünk, Cili még velünk lakik, az én fia-
talságom karbantartója, ebben az évben 
érettségizik.

– Szép nagy család!
– Igen. Hála Istennek!

– Mik a távlati tervei?
– Szeretnék még képviselőként a jó dönté-
sek mögött lenni egy ideig. A polgármester 
úr és az én értékrendem nagyon közel van 
egymáshoz. Szívesen asszisztálok bármi-
lyen formában a városnak a jó döntések 
meghozatalában.

KAMERÁKKAL AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÓK 
VISSZASZORÍTÁSÁÉRT

polgármesteri hivatalban elhelyezett fej-
egységben futnak össze. A kamerák képét 
a rendszer eltárolja, így az elkövetőket 
utólag be lehet azonosítani. A beruházás 
során minden kamerához kiépítik a szük-
séges áramellátást és a csatlakozáshoz 
szükséges optikai jelátalakítókat is.
A kamerák helyeinek meghatározásakor az 
önkormányzat különös figyelmet fordított 
a rendőrség által javasolt, ún. települési 
belépési pontok megfigyelésére is, amivel 
hatékonyabban felderíthetők az elkövetők.
Mivel Sülysáp Város Önkormányzata éves 
szinten közel ötmillió forintot költ az ille-
gálisan elhelyezett szemétkupacok ösz-
szegyűjtésére és elszállítására, reméljük, 
hogy az első félév során kiépítendő ka-
merarendszer jelentősen csökkenti majd 
a lerakott hulladék mennyiségét és a fel-
számolása költségét.

Katus Norbert alpolgármester

ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT



MINDEN, AMIT A HULLADÉK- 
GYŰJTÉSRŐL TUDNUNK KELL
A helyi lakosoknak ingyenes a hulladékudvar
A hulladékudvar igénybevétele minden 
olyan lakos számára térítésmentes, aki fel-
mutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgálta-
tási területéhez tartozó településre vonat-
kozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási 
számláját (vevőazonosító igazolására) és a 
befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átuta-
lási megbízás). Ezek hiányában a hulladékot 
nem áll módjukban átvenni. A hulladékud-
varokban a háztartásokban keletkező sze-
lektíven gyűjtött hulladékok átvételét abban 
az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a 
behozni kívánt hulladék megfelelően szét-
válogatásra került, emellett környezetünk 
megkímélése is ezt kívánja.

A nagykátai hulladékudvar nyitvatartá-
sa: Nagykáta 0236/6. hrsz., csütörtök: 7-től 
16 óráig, péntek: 7-től 16 óráig, páratlan hét 
szombat: 8-tól 12 óráig.

Házhoz is megy a szelektív hulladékgyűjtés
A DTkH a környezettudatosság jegyében, 
és a lakosok kényelmi szempontjait is szem 
előtt tartva házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtést végez.

Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?
• Papír (tisztán, laposra hajtogatva): kar-

tondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és 
kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és 
fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, 
irodai papír, füzet;

• műanyag (kiöblítve, laposra taposva): 
színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdí-
tős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítósze-
rek flakonjai (pl. samponos, öblítős, moso-
gatószeres), reklámszatyor, nejlonzacskó, 
csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), 
joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok;

• fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, 
laposra taposva): fém italos doboz (üdítős, 
sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők 
dobozai (TetraPack), konzervdoboz. 

A sárga zsákokon nyomtatva is megtalál-
hatók, hogy milyen hulladékok kerülhetnek 
bele. 

Tömörítsünk!
A gyűjtés egyik fontos momentuma, hogy 
lehetőség szerint a zsákba a lehető legki-
sebb térfogattal helyezzük el a műanyag 
palackokat, flakonokat, dobozokat. Lapít-
suk ki az italos kartonokat, a palackokat is. 

Mindezek elősegítik, hogy több csomago-
lóanyag férjen a zsákokba, ezáltal a gyűjtő-
járművekbe is.

Kiöblítve? Igen!
Sokakban megfogalmazódik az a gondolat, 
hogy a flakonok, ételes dobozok és olajos 
palackok elmosogatásával vizet pocséko-
lunk, ezzel pedig többet ártunk a környeze-
tünknek. A szelektív hulladéknak nem kell 
patyolat tisztának lennie, csupán a makacs 
szennyeződésektől kell megtisztítani. Azért 
fontos mozzanata ez a gyűjtésnek, mivel 
ugyanabba a zsákba kell rakni az összes 
szelektíven gyűjtött hulladékot, és ha be-
szennyezik egymást, sajnos nem lesznek 
újrahasznosíthatók.

Mit ne tegyünk a szelektív zsákba
Ne tegyünk a SÁRGA zsákba üveget, hasz-
nált papírzsebkendőt, szalvétákat, felvágot-
tak csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt, 
magnó- és videokazettát, egyéb műanyag-
nak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), 
ezek a kommunális edénybe kell, hogy ke-
rüljenek. A színes és színtelen italos üve-
geket a településen kihelyezett üveggyűjtő 
konténerekben kell elhelyezni.

A zöldhulladékért is házhoz mennek
Az ingatlanok elé, zöld vagy kék színű, 
DTKH emblémás, lebomló zsákokban kihe-
lyezett zöldhulladékot (levágott fű, lágyszá-
rú növények, lehullott falevél, ágnyesedék) 
cserezsák biztosításával szintén összegyűj-
tik. Fontos kiemelni, hogy a háztartási hul-
ladék kb. 30%-a komposztálható szerves 
anyag. A komposztálás ad lehetőséget arra, 
hogy a háztartásban és a kerti munkák so-
rán keletkező szerves hulladékokban lévő 
tápanyagokat visszajuttathassuk a talajba.

Komposztálni jó!
A komposztálás a legősibb hulladék-újra-
hasznosító eljárás, melynek célja a hulla-
dékmennyiség csökkentése és a talaj javí-
tása a szerves anyagok visszajuttatásával. 

Mi kerülhet a komposztba?
Zöldség, gyümölcs, tojáshéj, kávézacc, 
teafilter, lágyszárú növények (akár a szo-
banövény elhervadt, elszáradt részei), faha-
mu, lenyírt fű, falevél, ágnyesedék, forgács, 
növényevő állat trágyája.

Komposztálás lépésről lépésre
1. lépés: jelöljük ki a helyet – félreeső, fé-

lárnyékos, kb. 1 m x 1 m nagyságú terület.
2. lépés: kialakítás – jól szellőző kom-

posztáló láda vagy 1-1,5 m magas komposz-
táló keret.

3. lépés: prizmakészítés – alulra gallyak, 
fanyesedék. Első réteg: kerti és konyhai 
szerves anyag vegyesen. Következő réteg: 
(ha van) állati trágya, akár a növényevő ki-
sállatok ürüléke forgáccsal együtt. Követ-
kező réteg: termőföld.

4. lépés: működtetés, gondozás – havon-
ta forgassuk át, levegőztessük, biztosítsuk a 
megfelelő nedvességet.

5. lépés: felhasználás – 2-3 hónapos ér-
lelés után kiszórhatjuk a talajfelszínre. Kb. 1 
év érlelés után (kész komposzt) virágfölddel 
keverve használható.

HULLADÉKNAPTÁR
Házhoz menő csomagolási 
(szelektív) hulladékgyűjtési időpontok: 
2021. 04. 13. és 04. 27., 
2021. 05. 11. és 05. 25.,
2021. 06. 08. és 06. 22. (keddi napokon).

Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés: 
2021. 04. 13. és 04. 27., 
2021. 05. 11. és 05. 25., 
2021. 06. 08. és 06.22. (keddi napokon).

MÁRCIUS 15-I 
MEGEMLÉKEZÉS
Sajnos, az idei évben sem ünnepelhettünk 
együtt március 15-én a Grassalkovich-va-
dászlaknál a megszokott módon. A tavalyi 
évhez hasonlóan ez alkalommal is szűk 
körben – a járványügyi szabályok betartá-
sával –, egy koszorú elhelyezésével emlé-
keztünk meg az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc hőseiről.
A koszorút Horinka László polgármester 
és Balog Mónika, a humán szolgáltatások 
bizottságának elnöke helyezték el a Pe-
tőfi-emléktáblánál. 
 „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és 
munkálkodhass a jövőn.” 

Széchenyi István

Jelenleg két partfalépítés „aktuális” Süly-
sápon: az első a még 2019-ben történt 
vízmosásból adódó Templom utcai támfal 
helyreállítása, a másik az Új utcai szakasz 
megerősítése. A Templom utcai helyszínen 
a kivitelező a napokban megkezdi a mun-
kálatokat, de az Új utcaiaknak sem kell már 
sokáig várniuk a probléma megoldására: a 
közműszolgáltatók (hosszas) engedélyezési 
procedúráját követően már lezárult a köz-
beszerzési kiírás, így heteken belül ott is 
megtörténhet a munkakezdés.

2019. május 29-én nagy mennyiségű 
csapadék érte a települést zivatar formájá-
ban és a hirtelen jött, nagy mennyiségű víz 
hatására a Templom utcában az utat alulról 
határoló – helyenként több, mint 10 méter 
magas – partfal suvadásnak indult.

Az önkormányzat a káresemények be-
következését 2019. június 3-án bejelentette, 
majd az illetékes hivatalok részéről (Kor-
mányhivatal, Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság) a helyszíni ellenőrző szemlék megtör-
téntek, nyilatkozatukat, szakvéleményüket 
a kárra vonatkozóan írásban megadták.

Az önkormányzat a károk helyreállításá-
ra „vis maior” támogatási kérelmet nyújtott 
be, mert a szakszerű munkák elvégzésé-
hez szükséges jelentős többletköltségeket 
önerőből nem tudt volna biztosítani. A tá-
mogatás igényléséhez szükséges műsza-
ki szakvéleményt a Schlick Mérnökiroda 
Kft. készítette, 2019. október hónapban. A 
Belügyminisztérium a BMVIS/158-2/2020 
iktatószámú, 2020. június 4. napján kelt 
miniszteri döntés értelmében az önkor-
mányzat kérelmét csökkentett mértékben 
támogatta.

A káresemény következtében veszélybe ke-
rült a közlekedés és vagyonbiztonság, vala-
mint a felszíni vizek biztonságos elvezetése.

A szakértői leírás szerint: „A heves zi-
vatar hatására a partfalon 140 m hosszon, 
több helyen omlás, suvadás következett be. A 
leomlott törmelék vitte magával a növény-
zetet, míg az omlás a teljes hordalékot az al-
sóbb kertekben rakta le. A suvadás hatására 
a leomlott föld alámosta a peremgerendát, 
így az több helyen a levegőben lóg, kifordult. 
A mozgás hatására az aszfalt szélén jelentős 
kráterek keletkeztek, illetve az aszfalt szélén 
repedések láthatók, melyek a partfal mozgá-
sából erednek. A partoldalon a Dózsa György 
utca 137. számú ingatlannál egy használa-
ton kívüli bejárhatatlan, biztosítatlan pince 
bejárata látható. A pince feltételezhetően 
benyúlik az útpálya alá. A pince építéséről, 
illetve a felhagyásáról nincs információ.”

A helyreállítási munkák keretében 
csökkentett támogatás miatt mintegy 21 
méteren, a Templom utca 7. szám előt-
ti szakaszon kerül sor a partoldal cölöpös 
rögzítésére. Első lépésként a partoldalt 
a törmeléktől, illetve a növényzettől kell 
megtisztítani. Ezt követi a kerítés és a meg-
lévő peremgerenda bontása. 

A partoldal biztosítására egy fejgerendá-
val összefogott cölöptámfal épül.  

A cölöpök 30 cm átmérőjű fúrt vasbeton 
cölöpök. A cölöpök hossza az összefogó ge-
renda aljától 8,00 m, a cölöptengelyek tá-
volsága 2,00–2,50 m. A cölöpöket vasbeton 
fejgerenda fogja össze. A fejgerenda teteje 
15 cm-rel magasodik az aszfaltburkolat ge-
renda felőli széle fölé. A helyreállítandó ke-
rítés a fejgerenda tetejére kerül rögzítésre.

Az út alá benyúló, ismeretlen pince ve-
szélyezteti az útpálya biztonságát, illetve a 
partfal, valamint a javasolt cölöpfal bizton-
ságát, ezért a pince szakszerű habbetonos 
tömedékelése szükséges.

A tömedékelést habbetonos technológi-
ával kell elvégezni. A tömedékelendő pince-
ágat légtelenítő furattal kell ellátni.

A megsüllyedt, töredezett aszfaltbur-
kolatot a beavatkozás területén teljes 
hosszon 2 m szélességben el kell bontani.  
A suvadás helyén az útalapot Ckt feltöltéssel 
helyre kell állítani, erre kerül az új 5 cm vtg 
AC-11 melegaszfalt-burkolat – kopóréteg. 

A kiviteli tervek birtokában lefolytatott 
beszerzési eljárás keretében önkormány-
zatunk 3 cégtől kért be ajánlatot. Az aján-
lattételi határidőre két érvényes ajánlat ér-
kezett, ezek közül a kedvezőbb bekerülési 
költséggel járó ajánlat került kiválasztásra, 
melynek értéke 9 781 700 Ft + áfa. A nyertes 
ajánlattevő a pilisvörösvári székhelyű GE-
OSZOLG Kft. A cég számos partfal-helyre-
állítási referenciával rendelkezik, a hasonló 
munkák specialistája. 

A kivitelezés időtartama alatt a baleset-
veszély elkerülése érdekében a munkate-
rület lezárása szükséges, ezért az utcában 
való közlekedés nem lehetséges, az utca 
mindkét irányból zsákutcává válik. A közle-
kedés során ezt szíveskedjenek figyelembe 
venni!

Horinka László polgármester

MEGKEZDŐDNEK A PARTFAL-
HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁLATOK
Megkezdődik a Templom utcai partfal részleges helyreállítása, ezt követően pedig indul az Új utcai 
partfal megerősítése is.  
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Városunkban az utóbbi években örömte-
li változást tapasztalhatunk. Nincs olyan 
városnap, gyereknap, adventi vásár vagy 
nagyobb rendezvény, ahol egy sátorban 
csodás kerámiával megrakott asztal mö-
gött ne találkoznánk Bódi Éva fazekasmes-
terrel. Éva és férje 2003-ban költöztek ide, 
helyben készítik és árusítják kézzel készült 
egyedi munkáikat. Sülysáp Város Telepü-
lési Értéktár Bizottsága 2019-ben a kultu-
rális örökség kategóriában Sülysáp Város 
Települési Értéktárába felvette.

– Hogy kerültél kapcsolatba a fazekasság-
gal?
– A művészet iránti kötődésem már fiatal 
koromban megmutatkozott, így a közép-
iskolai tanulmányaimat a Szatmárnémeti 
Képzőművészeti Gimnáziumban végez-
tem. A középiskola elvégzése után a ko-
lozsvári műszaki technikumban folytattam 
felsőfokú tanulmányaimat. Itt gépésztech-
nikusi diplomát szereztem. Egészen a 90-
es évek elejéig a szakmámban dolgoztam. 
1994-ben lehetőségem nyílt újra visszaka-
nyarodni a művészethez, heti egy alkalom-
mal részt vettem Fodor Lili keramikus ál-
tal szervezett kerámiaszakkörön a Nógrád 

megyei Szécsényben. Itt sajátítottam el a 
fazekasmesterség alapjait. Innentől kezd-
tem el fazekasként dolgozni saját vállalko-
zásomban. 

– Hogyan indult a vállalkozás?
– 2003-ban Sülysápra költöztünk. Úgy gon-
doltam, szakkörön mutatom be a fazekas-
ság alapjait a gyerekeknek. Sikerült. Öröm-
mel láttam, hogy szeretettel formázzák 
ezt a képlékeny anyagot. Évente tartottam 
kézműves-foglalkozást a katolikus egyház 
által szervezet ifjúsági táborokban is. Részt 
vettem gyereknapokon, városnapokon, 
majálison, és ősszel a Mackó-fesztiválokon. 
Későn, de megtaláltam a helyemet. Elvé-
geztem 2004-ben a Népi Mesterségek és 
Művészetek Szakközépiskolája által szer-
vezett kétéves fazekasképzést. Eljártunk 
különböző rendezvényekre. Sok emberrel 
találkoztam, akik megismerték a munkái-
mat, egymásnak is ajánlgatták. 

– Van segítőd a családban?
– Munkám során nagy segítségemre van 
a férjem, akit sikerült mélyen megfertőzni 
az agyagművességgel. A lányom a Face-
book-oldalamat gondozgatja, fotókat készít 
és felteszi őket, ezekhez én nem értek. Szí-
vesebben készítek el ehelyett egy kerámiát.

– Mi minden készül a műhelyedben?
– Egyedi, kézzel készített kerámiáimon 
igyekszem a népi fazekasság mintakincseit 
felhasználni, ezzel is hozzájárulva a hagyo-
mányőrzéshez. Készítek használati és dísz-
tárgyakat, megrendelés alapján feliratozva 
és adott alkalomra is.

– Milyen elismerést kaptál a munkáid 
után?
– 2015-ben és 2019-ben is díszoklevelet 
kaptam a sülysápi önkormányzattól, és 
díszoklevelet a Pest Megyei Kormányhi-
vataltól. Nagy elismerés, amikor a meg-
rendelőim, vásárlóim szemében látom az 
elégedettséget.

– Egy kerámia elkészítése mennyi időbe 
telik?
– Attól függ, miről van szó. A korongozást 
általában a díszítés, szárítás, zsengélés, 
mázozás és égetés követi, ami kb. 7-10 nap.

– Nagyon népszerű mostanában a káposz-
tafőző fazék. Milyen anyagból készíted, hogy 
tartós maradjon?
– A káposztás fazakat egy speciális hőál-
ló agyagból készítettem. Sokan szeretik, 
és így visszatérnek a hagyományos főzési 
módszerhez.

– Egy éve már, hogy a vírus miatt nincsenek 
rendezvények. Hogy hatott az elmúlt év a 
munkátokra?
– Hála jó Istennek, voltak megrendeléseim, 
jóval kevesebb, de voltak. Most maradt időm 
új munkadarabok megtervezésére, a színe-
zések kidolgozására. Szeretem az eredeti 
színeket, új formákat, ezért sokat kísérlete-
zek. Előfordul, hogy belefeledkezek a mun-
kába, ilyenkor a nap 24 órája is kevésnek 
bizonyul.

– Hogy látod a fazekasság jövőjét?
– A világ mindig fejlődik és mi is kénytelenek 
vagyunk újítani. Úgy látom, van jövője, mert 
egyre többen értékelik a hagyományokat. 
Ezt azért is merem állítani, mert nálam is 
többen érdeklődnek a fazekasság iránt, a 
legfiatalabb most fog érettségizni.

– Jó egészséget, új ötleteket és vírusmentes 
időszakot kívánok! Remélem, hamarosan ta-
lálkozhatunk egy rendezvényen is! Zemen Pálné

KÉSŐN, DE MEGTALÁLTAM A HELYEMET
Beszélgetés Bódi Éva fazekasmesterrel. Kihaló mesterség a kézművesipar egyik legrégibb ága,  
a fazekasság, pedig egykor igen sok családnak biztosított kenyérkereseti lehetőséget. Régészeti 
leletek őrzik enne az ősi mesterségnek a tárgyait, manapság azonban egyre kevesebben foglal-
koznak cserépedények, dísztárgyak készítésével.

Hirdetés

Hirdetés

Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5,91–8,61 l/100 km,  

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

Euro 6d temp. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

Az akciós finanszírozás visszavonásig érvényes. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű pénzügyi lízing. Repre-
zentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft, 
havidíj: 53 865 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat.  
A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, 
amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.
hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye + 
 felszereltségű crossover az akció keretében.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 2,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: 2,99%-4,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zártvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–84 hónap
•  Minimum önerő: 30%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

HÍVJON MOST!  

FAKIVÁGÁST, GALLYAZÁST  

VÁLLALUNK ALPINTECHNIKÁVAL  

AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.  

Tel.: 06-30-218-7023

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának határozata alapján 
idén is van lehetőség online 
formában intézni az óvodai be-
iratkozást, a szülő választhat a 
személyes vagy az elektroni-
kus lehetőség között. 

Amelyik kisgyermek 2021. 
augusztus 31-ig betölti a har-
madik életévét, annak szep-
tember 1-től minimum 4 órá-
ban kötelező az óvodai ellátás. 
A Csicsergő óvoda vezetősége 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS – IDÉN ONLINE IS
szerint a tavalyi online beirat-
kozás jól működött, a nyárra 
tervezett szülői értekezlet 
megtartása a vírus alakulásá-
tól függ majd. – Az a kérésünk 
a szülők felé, hogy lehetőleg 
az online formát részesít-
sék előnyben a járványhely-
zet miatt – jelezte lapunknak 
Szabóné Selmeci Marianna, a 
Csicsergő óvoda intézmény-
vezetője. – Ehhez mindösz-
sze egy szándéknyilatkozatot 

kell letölteniük és elküldeniük. 
Minden szükséges irat leadása 
ráér akkor, amikor ténylegesen 
óvodába jön a gyermek. A fel-
vételről a határozatot szemé-
lyesen fogjuk kivinni, így lesz 
majd lehetőség a személyes 
találkozásra is – tudtuk meg.

A szándéknyilatkozat le-
tölthető az óvoda honlapjáról 
a „beiratkozás” menüpontból.  
A k itöltött nyomtatványt 
e-mailben a csicsergoovoda@
gmail.com címre vagy az óvo-
dák postaládájába bedobva is 
eljuttathatják, legkésőbb áp-
rilis 30-ig. Fontos, hogy sze-
mélyes beiratkozás esetén 
időpont-egyeztetés szükséges 
a 06-30/384-8659 telefonszá-
mon. A gyermek óvodába tör-
ténő felvételéről 2021. május 
31-ig kap értesítést a szülő.

A beiratkozás időpontja: 
2021. április 26–április 30., 09-

től 12.00 óráig. Helye: Sülysápi 
Csicsergő Óvoda, 2241 Sülysáp, 
Vasút u. 88.

A tagóvodák nyáron úgy zár-
nak, hogy biztosítani tudják az 
ügyeletet másik nyitva tartó in-
tézményben. A szülők megkapták 
az erre vonatkozó tájékoztatást.
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SÜLYSÁP 50 FOTÓPÁLYÁZAT 
EREDMÉNYHIRDETÉSE
Tavaly volt 50 éve, hogy 1970-ben végleg összevonták a korábban különálló településeket: Tápi-
ósülyt és Tápiósápot Sülysáp néven. A kerek évforduló alkalmából fotópályázatot hirdetett a város!

A pályázatra környezetünk: természet és 
táj, épített és tárgyi örökségünk, városi 
közösség, életképek témakörökben várták 
a pályamunkákat. Pályázni személyenként 
és kategóriánként legfeljebb 2 db egyedi 
fotóval lehetett. 

Az Összefogás Sülysápért Egyesület és 
Sülysáp Város Önkormányzata által meg-
hirdetett pályázat legjobb 50 fényképét a 
járvány elmúltával kiállításon és egy ki-
adványban is szeretnék közreadni. Addig 
viszont most, a Hírforrás hasábjain mu-
tatjuk meg a beérkezett 98 fotóból, a kate-
góriánként legjobbnak ítélt három-három 
fényképet.

I. Környezetünk – természet és táj
1. helyezett Káré Ádám Szabadon, de 
mégis bezárva című fotójával.
2. helyezett Ecseriné Csulák Csilla  
A pipacsok kilátása című fotójával.
3. helyezett Uzseka Gábor Környeze-
tünk 1. című fotójával.

II. Épített és tárgyi örökségünk
1. helyezett Uzseka Gábor Épített és 
tárgyi örökségünk 1. című fotójával.
2. helyezett Szász Bálint Marcell A lel-
kek fénye című fotójával.
3. helyezett Szabó Bence Elhagyatva 
című fotójával.

III. Városi közösség, életképek
1. helyezett  Czuprik-Molnár Nikoletta 
Örökség II. című fotójával.
2. helyezett Uzseka Gábor Városi élet-
képek II. című munkájával.
3. helyezett Kecser István Mindenkit 
hazavárnak című munkájával.

A kategóriák első három helyezett-
je díjazásban részesült. Az 1. helyezett 
45.000 Ft értékű Manfrotto profi fotós-
állványt, a 2. helyezett 30.000 Ft értékű 
Manfrotto fotós LED lámpát, a 3. helye-
zett 12.000 Ft értékű Manfrotto mini 
Tripod állványt kapott.

Gratulálunk a díjazottaknak!
SH Infó

I/1. Káré Ádám – Szabadon, de mégis bezárva

I/2. Ecseriné Csulák Csilla – A pipacsok kilátása

II/1. Uzseka Gábor – Épített és tárgyi örökségünk 1.

II/2. Szász Bálint Marcell – A lelkek fénye

II/3. Szabó Bence – Elhagyatva

III/2. Uzseka Gábor – Városi közösség életképek 2.

III/3. Kecser István – Mindenkit hazavárnak

III/1. Czuprik-Molnár Nikoletta – Örökség II.

I/3. Uzseka Gábor – Környezetünk 1.

Hirdetés

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!

Építőipari 
betanított munkásokat, 

valamint 
gÉpkezelőt keresünk!

Bővebb 
információ:

06-30/747-0377

elvárások
Minimum 8 általános 

iskolai végzettség.
Szakirányú végzettség 

előny.

Óradíj
Betanított szakmunkás

nettó 1500 Ft
Gépkezelő:

nettó 2000 Ft

3  200 Ft/q 3  000 Ft/q
A némediszőlői 

telephelyen hitelesített 
hídmérlegen ellenőrizheti 

a megvásárolt 
mennyiséget!Erdei m3-ben is kapható.

Szerezze be most tűzifáját!

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

EU
TR

 sz
ám

: A
A5

85
65

76
 

tavaszi
TŰZIFAVÁSÁR

IngyeneS 
SZÁllíTÁSSAl!

számlával 
garantált mennyiség!

Kiszállítással 

aKÁC tÖLGY, BÜKK

Konyhakészre 
hasított 

Konyhakészre 
hasított 

KÖZÖSSÉG KÖZÖSSÉG
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Pontosan nem tudni, hány sülysápi megbetegedés 
van jelenleg
Bár november közepén még mindenki nyo-
mon követhette, hogy a településen hogyan 
alakul a fertőzöttek és a karanténra kötele-
zettek száma, azonban egy ideje már nem 
érkeznek településekre lebontott hivatalos 
adatok. Az egyetlen kiindulópont a házior-
vosok tapasztalata és véleménye, melyek 
alapján elmondható, hogy az elmúlt hetek-
ben folyamatosan nőtt az esetszám, és az 
elmúlt év során még soha nem volt ilyen 
magas a fertőzöttek aránya. Az egyik házi-
orvosi körzetben az aktív fertőzöttek száma 
jelenleg kb. 20 körüli. Abból kiindulva, hogy 
ez mindhárom körzetben hasonlóan ala-
kulhat, akkor 60 körüli egyidejű fertőzöttel 
számolhatunk. A korábbi önkormányzati 
adatközlésekben ez a szám egyszer sem 
érte el a húszat.

Folyamatosan nő az oltott lakosok száma 
Március közepére körzetenként körülbelül 
160-170 ember kapott oltást a háziorvosi 
körzetben és nagyságrendileg ugyaneny-
nyien az oltópontokon. Ezt a számot egészí-
tik ki azok a sülysápiak, akik egészségügyi 
dolgozóként, szociális intézmény mun-

katársaként vagy szociális intézményben 
bentlakóként kaptak védőoltást. Ezzel az 
ezer körüli, vagy talán némileg meghaladó 
beoltotti létszámmal Sülysáp az országos 
átlagnak megfelelő átoltottsággal rendelke-
zik (kb. 13%), az átoltottság március közepén 
országosan is ennyi volt.

A regisztrált idősek közül a 80 éven fe-
lüliek nagy valószínűséggel már minden 
körzetben megkapták az oltást. Ezzel pár-
huzamosan kezdődhetett el a 60 év alatti, 
krónikus betegek vakcinázása az AstraZe-
neca oltással.

A szakemberek azt jelzik, hogy egy hónap 
múlva már közel 4 millió dózisnyi vakcina 
lesz elérhető Magyarországon és gyorsan 
fog emelkedni április-májusban is a behoza-
tal, ami annyit tesz, hogy a második oltásra 
is lesz elegendő utánpótlás. Így tehát a da-
rabszámot tekintve már egyre kevésbé lesz 
korlátja az itthon elérhető vakcinakínálat az 
oltási tempó további gyorsulásának.

A harmadik hullám a fiatalabbakat sem kíméli
Sajnos mostanra a koronavírus már nem 
csak az idősebb korosztályt támadja meg 
egész komoly tünetekkel. A település házi-
orvosai szerint a fiatalabbak is kórházba ke-

SÜLYSÁP OLTOTTSÁGA MEGFELEL  
AZ ORSZÁGOS ÁTLAGNAK
A település háziorvosai és asszisztensei mindent megtesznek azért, hogy a vakcina egyre nagyobb 
arányú beadása zökkenőmentes legyen, sokszor még a hétvégéik is az oltással telik. A lakosság 
a vakcinaregisztrációval és kellő fegyelmezettséggel tud segíteni a járvány elleni védekezésben.

Az átoltottságot ugyan az is befolyásolja, 
hogy a település hány darab vakcinához 
tud hozzájutni, ám ami legalább ennyire 
lényeges tényező, hogy mindig legyen kit 
beoltani. A háziorvosok kizárólag azokat 
a lakosokat tudják behívni oltásra vagy 
oltópontra küldeni, akik szerepelnek az 
épp aktuális listán, ami a központi nyil-
vántartásból érkezik. 
Aki regisztrálni szeretne, annak a www.
vakcinainfo.gov.hu felületen a név 
és a lakcím mellett meg kell adnia az  
e-mail-címét, telefonszámát, életkorát 
és TAJ-számát. A regisztráció elküldé-
sével tud felkerülni az orvoshoz kerülő 
várólistára. A sorrendet befolyásolhat-
ják egyes krónikus betegségek és olyan 

okok, melyek kizárnak egyes vakcinafaj-
tákat, így mindenkit arra kérnek, hogy 
regisztráljon, majd várjon türelemmel, 
míg háziorvosa keresni fogja. A vakcina 
típusa határozza meg, hogy az oltást a 
rendelőintézetben vagy oltóponton fogja 
megkapni az illető.
Az oltópontokon jellemzően Pfizer, 
Sputnyik, AstraZeneca és Moderna oltó-
anyagokat használnak, a háziorvosi ren-
delőkben pedig AstraZeneca, Moderna 
és Sinopharma oltóanyagokkal zajlik az 
oltás. Az önkormányzat és az Összefogás 
Sülysápért Egyesület is igyekszik segít-
séget nyújtani azoknak, akik semmilyen 
más módon nem tudnak bejutni az oltó-
pontra. 

FONTOS FELADATA VAN A LAKOSSÁGNAK

rülhetnek és sokszor váratlanul, drasztikus 
módon romlik a stabilnak gondolt állapotuk. 
A már sokat emlegetett tünetek (orrfolyás, 
láz, száraz köhögés, torokfájás, gyengeség, 
levertség, izom és ízületi fájdalom, fulladás, 
nehézlégzés, ízlelés és szaglásvesztés) mel-
lett megjelentek a hasi panaszok, étvágyta-
lanság és a szédülés is.

A várandósok és a kismamák is soron kívül kaphat-
nak oltást
Fontos új információ, hogy a 12. terhességi 
hetet betöltött várandós nőknek a 12. hét 
után adható be az első Pfizer vagy Moder-
na típusú oltás, a másodikra pedig a szülés 
után kerülhet sor. Az oltásra a hivatalos 
okmányokon kívül vigyék magukkal a ter-
hességi kiskönyvet és minden olyan orvosi 
papírt, amelyet a terhesség során kaptak 
orvosaiktól, hogy az oltást beadó orvos 
minden információ birtokában tudjon mér-
legelni. A tájékoztatást követően a helyszí-
nen beleegyező nyilatkozatot kell kitölteni 
az oltás beadása előtt. A jelentkezés rész-
leteiről mindenképp konzultáljanak a keze-
lőorvosukkal.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
CSŐTISZTÍTÁS,

CSŐKAMERÁZÁS
GARANCIÁVAL!

+36-30/603-1703

Amit kínálunk:
FiX HAVi AlAPBÉR + műszakpótlékok (du.: 30%, éj.: 50%)

BR. 33 500 Ft/hó Cafetéria népszerű elemekkel
+BR. 27 500–49 000 Ft/hó tÖBB ElEmBŐl állÓ BÓnuSZREnDSZER

+ EGÉSZSÉGBiZtOSítáS
+ SPORtOláS támOGAtáSA

műszakokhoz igazodó CÉGES BuSZjáRAt:  Nagykáta, Szentmártonkáta, 
Tápiószecső, Sülysáp, Mende, Gyömrő, Maglód, Dány, Isaszeg, Pécel, Monor, Üllő.

A CÉGES BuSZjáRAttAl nEm ÉRintEtt tERÜlEtEkRŐl ÉRkEZŐk 
SZámáRA utAZáSi kÖltSÉGtÉRítÉS  

(MÁV, VOLÁN, GÉPJÁRMŰ) 

maglód legmodernebb autóipari vállalatánál!

DOlGOZZ tE iS 

Jelentkezz még ma!

jelentkezés:  
HumilitAS kft.: 06-70/903-9037

david.eva@humilitas.hu

Ha szereted az autókat, szeretnél egy 
biztos, hosszú távú munkahelyet, vállalod a 

3 műszakos munkarendet, jó az állóképességet, 
alapfokú számítógépes ismeretekkel 

rendelkezel, jó a látásod, akkor 
tE VAGy, Akit kERESÜnk.

ÖSSZESZERElŐ OPERátOROkAt 
keresünk könnyű fizikai munkára

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

Kerítés és csatorna festése.

SzobafeStő, 
mázoló, tapétázó

Gipszkartonozás, külső-belső  
hőszigetelés, díszítő burkolás

Lovas László
Mobil: 06-30/577-0564 • Tel.: 06-29/429-359

E-mail: l.laci@indamail.hu

06-30/919-4694

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS 
Szakképzett   meSterek 
•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes cseréje, fedése

alpin- 
technikával.  

kedvező  
árak!

EBOLTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a kormány rendezvényekre és 
gyülekezésre vonatkozó korlátozása miatt az évente megtartott 
összevezetett eboltás a szokásos, tavaszi időpontban nem kerül 
megrendezésre. 
A sülysápi és mendei rendelőinkben rendelési időben, vagy az állat 
tartási helyén előzetes megbeszélés alapján továbbra is lehetőség 
van az ebek kötelező veszettség elleni oltásának elvégzésére. Bár 
nem szükséges előzetes bejelentkezés, de a tumultus elkerülése 
érdekében célszerű tájékozódni és egyeztetni telefonon a rendelés 
állapotáról. Természetesen kérünk mindenkit a járványhelyzetben 
elvárt biztonsági előírások messzemenő betartására: maszk hasz-
nálata, kézfertőtlenítés, a rendelőben egyszerre csak egy személy 
tartózkodhat az állatával. 

dr. Popovics László, magánállatorvos és
 dr. Molnár Gyula, magánállatorvos

Sülysápi rendelőnk címe megváltozott: 
2241 Sülysáp, Pesti u. 60. (Elektriko bolt mögött). 
Mendei rendelő címe: 2235 Mende, Fő u. 46/A
A rendelők nyitvatartása
hétfő: 16.00–18.00 Sülysáp, 
kedd: 8.00–10.00 és 16.00–18.00 Sülysáp, 
szerda: 16.00–18.00 Sülysáp, 
csütörtök: 08.00–10.00 Sülysáp, 16.00–18.00 Mende, 
péntek: 16.00–18.00 Sülysáp, 
szombat 08.00–12.00 Mende
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KÖZÖSSÉGI MUNKA A TÁRSADALMI  
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS JEGYÉBEN
A STOBAG Alunorm Kft. ügyvezetője és 
munkatársai egy ideje felismerték, hogy 
nem csak a magán kezdeményezések szá-
mítanak sokat egy település életében. Egy 
cég is fel tud vállalni olyan társadalmi fe-
lelősséget, amellyel nagyot tud lendíteni a 
környezete állapotán, emellett pedig má-
soknak is jó példával járhat elől. Idén a cég 
dolgozói többek között az önkormányzat 
parkjában lévő padokat szépítették meg. 
Gödöllei Judit ügyvezető régóta fontosnak 
tarja, hogy a cég felvállaljon bizonyos, a 
közösség számára hasznos társadalmi fel-

adatokat. Emellett mindig igyekeznek teret 
biztosítani annak is, hogy a csapatszellem 
erősödjön a cégnél. Tavaly egy munkatár-
suk ötlete volt, hogy a dolgozók gyűjtsenek 
szemetet, tisztítsák meg a környezetüket. 
Ez nőtte ki magát utána más munkák felé, 
ilyen lett idén a közterületen lévő kiskert 
rendberakása, korlát- és padfestés, vagy 
a keresztény óvoda gázórájának lefestése, 
kertjének és homokozójának felásása, és 
komposztáló telepítése. – Szerettünk vol-
na valami jót tenni a közösség felé – me-
sélte az ügyvezető. – Már tavaly terveztük 
egyfajta szezonindító eseményként, ahol a 
kollégák nem csak a munkakörnyezetben 
tudnak egymással találkozni, beszélgetni, 
de tavaly a járvány miatt elhalasztottuk. 
Idén úgy döntöttünk, hogy a pandémia el-
lenére megtartjuk az eseményt, már csak 
azért is, mert a kolléga, akinek az ötlete 
volt az utolsó munkanapját töltötte nálunk 
a hónapban. Így kívántunk elbúcsúzni tőle, 
hogy megvalósítjuk a javaslatát.
Az ügyvezető azt is elmondta, hogy a mos-

tani akciónál szándékosan nem azok alkot-
tak egy csapatot, akik eleve egy területen 
dolgoznak, hanem teljesen vegyes csapa-
tokat alakítottak ki. Így olyanok is tudtak 
egy kis időt együtt tölteni, akik máshogy 
nem is találkoznának bizonyos kollégák-
kal. – Emellett fontosnak tartjuk arra is 
felhívni a figyelmet, hogy vigyázzunk a 
környezetünkre, szépítsük azt, óvjuk a 
természetet. Az ember minél több ponton 
tudja ezt megvalósítani, annál nagyobb 
hatást fogunk elérni. Voltak nagyon lelkes 
kollégák, így bízom benne, hogy a jövőben 
is tudunk majd ilyen zöldszezon-indító 
akciókat szervezni – fejtette ki Gödöllei 
Judit.             Hírforrás infó

sírkőfelújítás!

figyelem!

sírkövek
gránit – márvány – mészkő

jöjjön el,  
nézze meg  

széles  
választékunkat!

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 

keresek.

továbbra is kedvező árral várjuk megrendelőinket!

Gurulóállvánnyal 
(munkamagasság: 10m)

Kihúzós létrával (10 méteres)

•  Veszélyes fák kivágása
•  Ágdarálás, ágaprítás, 

fűkaszálás, zöldhulla-
dékok elszállítása.
•   Házak ereszcsatornájá-

nak tisztítása
•  Festés
•  Darázsirtás
•   Stb.Hívjon bizalommal! 

36-30/531-2955

Több, mint 10 éves 
tapasztalattal.

TaVaSzi HÁzkörüli 
bérmunkÁk

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

Árvai Richárd 06-30/475-2917

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI ÁGDARÁLÁSI 
SZOLGÁLTATÁST INDÍTOTT A VÁROS
Mivel az égetést országos szabály tiltja, de 
Sülysápon sok nagy kert található, az ön-
kormányzat a közszolgáltató által biztosí-
tott zöldhulladék-szállítás mellett további 
segítséget kíván nyújtani a komposztálás 
elősegítése érdekében, megkönnyítve a 
nagyobb mennyiségű zöldhulladék meg-
felelő kezelését.
Sülysáp Város Önkormányzata ingyenes 
ágdarálás-szolgáltatást biztosít a sülysápi 
ingatlantulajdonosoknak a városüzemel-
tető társaság (TÁVÜSZ Kft.) közreműkö-
désével, nagy teljesítményű ágdaráló be-
rendezéssel.  
Az aprítás során keletkező mulcs alkalmas 
talajtakarásra és könnyebben is komposz-
tálható.
A szolgáltatás évente egy alkalommal ve-
hető igénybe díjmenetesen.
Ingatlanonként maximum 10 m3-nyi faág/
lomb darálása igényelhető alkalmanként.
A darálást legfeljebb 10 cm átmérőjű, kb. 1,5 
méter hosszúságúra vágott ágakon végzi a 
szolgáltató.

Csak tiszta, szennyeződés- és egyéb zöld-
hulladék-mentes (pl. kaszálék, lehullott 
lomblevél) gallyakat tud a gép feldarabolni.
Az ágakat az ingatlan közterület-kap-
csolatához legközelebb kell elhelyezni, a 
telefonon egyeztetett szolgáltatási napjá-
nak reggelén 7 óráig. Külön igény esetén, 
amennyiben a tulajdonos a helyszínen írá-
sos nyilatkozatával hozzájárul, az aprítást 
az ingatlanon belül is elvégzik.
A darálékot szintén az ingatlan előtt, hely-
ben deponálja a daráló, ennek kezeléséről, 
felhasználásáról a tulajdonos köteles gon-
doskodni, a darálást követő vasárnap 19 
óráig. A darálék elszállítását az ingyenes 
szolgáltatás nem tartalmazza! 
Cél, hogy a darálásra szánt kerti nyesedék, 
valamint a darált anyag minél rövidebb 
ideig legyen közterületen, megelőzve az 
idegen helyről származó szerves anyag 
engedély nélküli – illegális – elhelyezését.
Aki igénybe szeretné venni az ingyenes 
ágaprítót, a TÁVÜSZ Kft. +36-30/903-37-
30-as telefonszámán igényelheti.

Az ágdaráló igénybevétele mellett hama-
rosan lehetőség nyílik a kertben keletke-
zett zöldhulladék helyben történő elhe-
lyezésére is, amiről hamarosan ugyancsak 
tájékoztatni fogjuk önöket.

Horinka László polgármester

HirdetésHirdetés

Ugyanitt:
használt, esküvői, 

szalagavató-,
alkami és koszorúslány- 

ruhák szolid árakon.

• Cipzárcsere
•  Nadrágfelhajtás, 

foltozás
• Méretre igazítás
•  Egyéb javítások

Encián 
Ruhaklinika

Sülysápon

Telefonos  
egyeztetés után

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

Sülysáp – Szőlősnyaraló 
Vörösmarty u. 4.     

(a szőlősi iskolával szemben)

Továbbra is szeretettel várom  
jelenlegi és új megrendelőimet.

Gyors, megbízható munka 
korrekt árakon.
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www.ekkeagle.hu
Telefon: 06-70-400-4480,

 e-mail: info.eihu@ekkeagle.com

Részletes információk  
az alábbi elérhetőségeken

Megjelent 1000 daru 
az EKK-ban

5 éve  
Maglódon

Eltelt 5 év amióta az Eagle Industry Hungary Kft. elfoglalta vadonatúj 
gyárépületét Maglódon. Ezt az évfordulót minden évben megünne-
peljük, sőt idén nem csak egy napon, hanem egész héten keresztül 
ünnepeltünk.

Megpróbáltuk egy kicsit feledtetni a dolgozókkal a jelenlegi kissé 
komor járványhelyzetet és olyan közös programokat kitalálni, amelye-
ket az előírások betartásával is meg lehet valósítani.

A jeles eseményhez közeledve megkértük a kollégákat, hogy japán 
hagyomány szerint hajtsunk ezer db origamidarut közösen, amivel fel 
tudjuk díszíteni a gyárunkat. A hagyomány szerint aki meghajtogat 
ezer darut és közben kíván valamit, az a kívánság valóra válik. Mi kö-
zösen hajtogattunk és reméljük a közben megfogalmazódott kívánsá-
gok mind valóra válnak.

A daruhajtogatáson kívül ültettünk virágot 
egy nagy 5-ös formájú virágágyásba, ahol kis 
táblácskával jeleztük az ültető nevét, indítot-
tunk egy nyereményjátékot, mely szerint több 
– a céget érintő – online felületen kellett szá-
mokra „vadászni” és értékes nyereményeket 
sorsoltunk ki a helyesen kitöltött nyeremény-
szelvényt beküldők között. Az egyik legnép-
szerűbb viszont az „ilyenek voltunk” játék volt, 
melynek az volt a lényege, hogy a céges tabló-
képeinket lecseréltük a gyerekkori képeinkre. 
Ahányszor elmentünk a tabló mellett mosolyt 
csaltak az arcokra a vidám, vicces gyerekfotók.

Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat

Raktáros
Főbb feladatok
•   beérkező anyagok kijelölt helyre való 

mozgatása, beérkeztetése, átvétele
•   minőségi átvétel után raktári helyre 

mozgatása és könyvelése (SAP), áru 
összekészítése, csomagolása, kiadása

•   készáruraktárban tárolt anyagok 
nyilvántartása

Az állás betöltéséhez szükséges
•   Középfokú végzettség, Min. 1 év 

raktári tapasztalat
•   3324 vezetőüléses; 3313 vezetőállásos 

és 3312 gyalogkisértű targoncakezelői 
jogosítvány

•   pontos, precíz munkavégzés, 
megbízhatóság

•   megoldáskereső hozzáállás, 
együttműködés, rugalmasság

•   felhasználói szintű számítógépes 
ismeretek

Gépbeállító
Főbb feladatok, munkák
•   gyártósori berendezések 

beállítása és önálló kezelése
•   hibák elhárítása, kisebb 

karbantartások elvégzése, a gépek 
folyamatos ellenőrzése

•   termékváltás esetén a 
berendezések átállítása

•   gépi hatékonyság növelése 
– kieső idő csökkentése, 
optimalizáció

Az álláshoz tartozó 
elvárások
•   Középfokú műszaki végzettség
•   Min. 2 év gyártásban szerzett 

tapasztalat
•   pontos, precíz munkavégzés, 

megbízhatóság
•   felhasználói szintű számítógépes 

ismeretek

Betanított  
összeszerelő operátor
Mindhárom munkakörben  
az alábbiakat kínáljuk
•   8 órás főállású foglalkoztatás
•    heti váltásban működő 3 műszakos 

munkarend
•   kiemelkedő műszakpótlékok (du.: 30%, 

éj.:  50%), bónuszrendszer, cafeteria
•   egészségbiztosítás, sportolási és kulturális 

események, céges rendezvények
•   beutazás támogatása, műszakokhoz 

igazodó céges buszjárat

Dolgozz NáluNk!

Galaskó Gergely ügyvezetőnk, a német fejlesztői csapat videoüze-
netét követően rövid előadás keretében vázolta a kollégáknak az el-
múlt 5 év fejlődési szakaszait. Amikor ideköltöztünk a csarnok még 
csak félig volt a gyártósorokkal, el sem tudtuk képzelni, hogyan fog 
megtelni. Mára belaktuk teljesen a gyárat. A dolgozói létszám több 
mint duplájára nőtt, ahogyan a legyártott darabok száma – köszön-
hetően a gyártósorok és a munkavállalói létszámnövekedésének –
sokszorosára nőtt. És az előrejelzések szerint ez a növekedés nem fog 
megállni a jövőben sem.

A hetet egy könnyed beszélgetéssel zártuk, amikor felidéztük, hogy 
milyen is volt a költözés Pécelről Maglódra, milyen élmények, érzések 
maradtak bennünk. Nagyon jó hangulatban telt ez a program is.

Jó volt egy kicsit játszani, emlékezni, egy kicsit 
kiszakadni a szürke hétköznapokból, amire mos-
tanában – a közösségi programok teljes hiánya 
miatt – már nagyon vágytunk.

A Wass Albert Művelődési Központ húsvéti 
rajzpályázatot hirdetett sülysápi gyermekek 
körében, melyre március 26-ig lehetett ne-
vezni Az én húsvétom címmel. A pályázatra 
tetszőleges technikával vártuk az alkotáso-
kat, egy pályázó legfeljebb két pályaművel 
nevezhetett. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
kiírásunkra sokan jelentkeztek. Összesen 
87 gyermek pályázott és rengeteg szebb-
nél-szebb, közel 100 db érvényes pályamű 
érkezett be.
Mindhárom kategóriában sok-sok szép képet 
kaptunk, ezért nehéz dolga volt a zsűrinek. 
Szívünk szerint minden pályázót díjaztunk 
volna, ezért úgy döntöttünk, hogy mivel a 
legtöbb nevezés az alsó évfolyamokról érke-
zett, itt évfolyamonként kerültek kiválasztás-
ra a dobogós helyezések. Ezen kívül minden 
kategóriából került ki különdíjas pályázó is. 
A beküldött munkákról videó készül, mely 
megtekinthető a WAMKK Facebook-oldalán 
és Youtube-csatornáján. 
Mindenkinek köszönjük a részvételt. Szívből 
gratulálunk a nyerteseknek!

Lászlóné Dósa Nikoletta, intézményvezető  – WAMKK

HÚSVÉTI RAJZPÁLYÁZAT

I. kategória: Óvodások
1. hely Bodnár László
2. hely Fodor Miró
3. hely Bocsányi Csenge
Különdíj: Urbán Emese

II. kategória: 
Általános iskola 1-4. évfolyamai

1. évfolyam
1. hely Sárási Orsolya Lilla
2. hely Patai Adrienn Katalin
3. hely Gáspár Zsombor
Különdíj: Könczöl Lili

2. évfolyam
1. hely Gödöny Gergő
2. hely Tutkovics Glória
3. hely Duró Vivien Kitti
Különdíj: Oldal Tamás

3. évfolyam
1. hely Prónay Dorina
2. hely Tóth Benett
3. hely Hella Réka
Különdíj: Pálinkás Petra

4. évfolyam
1. hely Gulyás Réka
2. hely Sárási Levente
3. hely Smidt Zsófia
Különdíj: Balázs Dóra

III. kategória: 
Általános iskola 5-8. évfolyamai

1. hely Gödöny Kinga
2. hely Sztanek Csenge
3. hely Tamás Erika Andrea
Különdíj: Sárási László Gergely

KATEGÓRIÁK ÉS HELYEZETTEK

Bodnár László1. hely Sárási Orsolya Lilla

Gödöny Kinga

Gödöny Gergő

Prónay Dorina

Gulyás Réka
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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, polikarbonát-
szerkezetek kialakítása

   kerítés-, kapugyártás, -szerelés
   könnyűszerkezetes  

garázs-, színépítés
   könnyűszerkezetes  

csarnoképítés
   egyedi konténergyártás

FÉMÉPÜLET
GYÁRTÓ SZERELŐ KFT.

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

Két műszakos  
munkarendbe

operátorokat  
keresünk 
sülysápra! 

Amit  
kínálunk

• bruttó átlagkereset  
300 000–330 000 Ft

• cafetéria
• hosszú távú biztos 

munkalehetőség

Céges busz 
Monor, Gyömrő, Mende, Tápiószecső, 

Szentmártonkáta, Nagykáta, Tápióbicske, Farmos, 
Tóalmás, Úri, Kóka, Göbőjárás

FelAdAt 
ventilátor-
alkatrészek 

összeszerelése

Feltétel
 • 8 általános iskolai 

végzettség
• jó fizikum 

• megbízhatóság
előny:  

hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat
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