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ÚJRA NYIT A KÖNYVTÁR
Május 3-tól védettségi igazolvány felmutatásával várja az olvasókat a könyvtár. A 18
év alattiak igazoltan védett felnőttek kíséretével látogathatják az intézményt.
Nyitvatartási idő
hétfő: 12.00–19.00
kedd: 08.00–17.00
szerda: zárva
csütörtök: 08.00–17.00
péntek: 10.00–18.00
szombat: 09.00–12.00
vasárnap: zárva.

VÁROSI ZÖLDHULLADÉKLERAKÓ
NYÍLIK
WAMKK

MARADJON HELYBEN ADÓJA 1%-A!
Ahogyan minden évben, idén is van lehetőség arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2021. május 20-ig, az
szja-bevallástól függetlenül is megteheti. Összegyűjtöttük azon helyi szervezeteket, akik
számára felajánlható az adó 1%-a.
Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület ...........................................................18203284-1-13
Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány.....................................................19180117-1-13
Sülysápi Amatőrcsillagász Közhasznú Egyesület.................................................18711042-1-13
Sülysáp Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület .......................................18699423-1-13
Sülysápi Csicsergők Közhasznú Alapítvány ..........................................................18026061-1-13
Sülysápi Gyerekfoci Egyesület ..................................................................................18203428-1-13
Sülysápi Imádság Háza Alapítvány ..........................................................................18750339-1-13
Sülysápért Közalapítvány ...........................................................................................19184692-1-13
Sülysáp Polgárőr Egyesület .......................................................................................18512180-1-13
Sülysápi Sport Egyesület ............................................................................................19831662-1-13
Sülysápi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány .........................................18679360-1-13
Sülysápi Szent Hubertus Vadásztársaság ..............................................................18689352-1-13
Tápiómenti Kisbárka Egyesület ................................................................................18719820-1-13

HASZNOS TELEFONSZÁMOK

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

IMPRESSZUM
Sülysápi Hírforrás 2021/5. szám | 2021. május 10. | Alapító laptulajdonos: Sülysáp
Önkormányzata | Szerkesztő: Kovács-Solymosy Zsuzsanna, Telefon: 06-20/2885418 | E-mail: szerkeszto@regiolapok.hu Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. Cím: Monor,
Martinovics u. 18. | Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető | Nyomtatás: Virtuóz
Kiadó és Nyomdaipari Kft. | ISSN: 2063-9740 | Hirdetésfelvétel: Oláh Péter, 0670/944-8445, olah.peter@regiolapok.hu; Horváth Szilvia, 06-70/319-4317 | Web:
www.regiolapkiado.hu | Címlap: Káré Ádám

2

SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS |

2021. május

Sülysáp Város Önkormányzata több
eszközzel is támogatja a kerti zöldhulladék megfelelő elhelyezését: a szolgáltatóval történő folyamatos egyeztetések, a komposztálás elősegítése,
az új ágaprító szolgáltatás mellett 2021.
május 7-től elindítjuk a városi zöldhulladék-lerakó pontunkat.
Egy hulladékudvar kialakítása és fenntartása – amellett, hogy ez elsősorban
a szolgáltató feladata – jelentős költséggel járna, amit jelenleg nem tud vállalni az önkormányzat. Ezért egy, erre
kijelölt területen, a közszolgáltatóval
kötött szállítási szerződés alapján egy
gyűjtőkonténert helyeztünk el, ahol a
sülysápiak elhelyezhetik a kertjükben
képződött zöldhulladékot.
A lerakás a jövőben szolgáltatási díj ellenében történhet majd, de a kezdeti
időszakban, 2021. június 30-ig díjmentesen biztosítjuk.
Nyitvatartás:
pénteken 16.00–19.00,
szombaton 8.00–12.00.
A lerakó helyszíne: Ipar u. 17. (korábbi
városüzemeltetési telephely, a szennyvíztisztító mellett).
A gyűjtőkonténerbe kizárólag zöldhulladék helyezhető el. A hulladékkonténerbe helyezése a beszállító feladata.
Az önkormányzat a lakcímek ellenőrzésére és az egyéb hulladékok elhelyezésének megakadályozására csak
felügyeleti személyzetet biztosít.
A lerakó kizárólag sülysápi lakosok számára vehető igénybe! Ezért a hulladék
leadása előtt a sülysápi lakcímet igazoló lakcímkártya felmutatása kötelező!
Sülysáp Város önkormányzata

TILOS AZ AVARÉGETÉS!
A jelenlegi helyi szabályok értelmében tilos
a kerti avar égetése Sülysápon.
Kérjük ennek betartását!
Sülysáp Város önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT

ISMERJÜK MEG A VÁROS KÉPVISELŐIT!
KATUS NORBERT
Katus Norbertet talán nem sok embernek kell bemutatni a településen, hiszen születése óta itt
él: minden ide köti, alpolgármesterként és egyszerű sülysápi lakosként egyaránt. Azért életének
néhány részletét talán még felfedhetjük.
– Meddig nyúlik vissza a kapcsolatod a
várossal?
– Születésem óta Sülysápon élek: tősgyökeres sülysápi vagyok. Mivel helytörténettel is foglalkozom, két ágon is vissza tudtam követni itt a családi vonalat egészen
az 1700-as évek elejéig. Itt jártam óvodába
és hatodik osztályig általános iskolába.
Utána egy hat évfolyamos középiskolába
kerültem Budapestre, a Piarista Gimnáziumba, a főiskolát levelezőn Egerben végeztem, ahol kommunikációt és történelmet
tanultam. Turisztikai fejlesztési szakértő
diplomámat pedig a Budapesti Corvinus
Egyetemen szereztem meg. Sosem voltam
kollégista, mindig bejártam.
– Tehát munkába álltál a középiskolai évek
után?
– Érettségi után el kellett mennem dolgozni. Először eladóként egy üzletben, aztán
egy elektronikai cégnél minőségbiztosítási
és folyamattervezési területen dolgoztam
Pesten. 2006-tól dolgozom Sülysápon.
A Művelődési Központban kezdtem programszervezőként és megbízott vezetőként,
utána pedig az önkormányzat kötelékébe
kerültem át elég vegyes feladatkörbe. 2014
novemberétől vagyok főállású alpolgármester.
– Szívesen élsz itt a mai napig?
– Igen, és nem is vágyom máshová. Ezer
szállal kötődöm Sülysáphoz, vérbeli lokálpatriótának tartom magam. Engem
jól ismerhetnek a sülysápiak. Itt élek, itt
dolgozom, és közösségi kapcsolódásaim
is szép számmal vannak. A tápiósülyi egyházközségnek nagyon régóta aktív tagja
vagyok, tíz éve vezetem a gitáros énekkart,
mellette ifjúsági közösségszervezéssel is
foglalkozom, és elvállaltam az Összefogás
Sülysápért Egyesület elnöki posztját is.
Társszerzőként két helytörténeti könyvet
is jegyzek.
– Miért választottad a politikusi pályát?
– Egyrészt szeretem Sülysápot, az itt élő
embereket, másrészt keresztény emberként fontosnak tartom a közéleti szerep-

vállalást is, fő célom, hogy mindenkinek
próbáljak segíteni. Nyilván kihagyhatatlan
része az érdekütköztetés vagy épp a vita
a munkámnak, de tényleg mindenkivel
igyekszem személyes, jó emberi kapcsolatot kialakítani. Ha nem értünk egyet, akkor is arra törekszem, hogy mint embert,
elfogadjam, és tiszteletben tartsam a másikat. Szívesen beszélgetek, megtalálható
vagyok online vagy személyesen, engem
bárki megállíthat a piacon, a boltokban,
bárhol. Úgy érzem, bizalommal vannak felém az emberek, ami a megtisztelő támogatásukban is megnyilatkozik választásról
választásra.
– Hogyan találtál rá erre az irányra?
– Diákként négy tantárgy vonzott: a történelem, a biológia, a kémia és a földrajz.
Aztán egy idő után érdekes módon ezek
közül a kémia lett a legmeghatározóbb,
jó is voltam benne. Nagyon szerettem és
tiszteltem a tanáraimat, szerzetes tanáraim voltak, tudós emberek, de az osztályfőnököm hatására a felvételihez közeledve
mégis inkább a történelem felé fordultam.
Akkor még kacérkodtam a régészettel és a
pedagógusi pályával is. Végül történelem
szakon végeztem, de már nem dolgoztam
tanárként, mert mire végeztem a főiskolán,
addigra már az önkormányzatnál helyezkedtem el.
– Nem bántad meg?
– Nem, bár szívesen tanítanék, ez is hasonló munka a pedagógusi pályához, hiszen itt
is emberek vesznek körül, és én mindig is
szerettem emberekkel, fiatalokkal foglalkozni, közösségi környezetben mozogni. A
pedagógusi pályától csak egy ugrás volt az
a hivatás, hogy a saját településemért dolgozzak. Hatalmas lehetőség, de felelősség
is egyben, hogy ilyen pozícióból közvetlen
ráhatásunk van a várost érintő kérdésekre.
– Miért döntöttél úgy, hogy felvállalod ezt
a felelősséget?
– Egyrészt mindig nagyon szerettem ös�szehangolni akár különböző gondolkodásmódú embereket, egy közös ügyben

megtalálni a közös hangot, ráirányítani
a figyelmet a közös pontokra, és együtt
megvalósítani valamit. Én abszolút nem
vagyok magányos harcos típus. Nem gondolom, hogy én lennék a legokosabb bármiben, de úgy néz ki, hogy a közösségszervezői mentalitásom jól működik. Másrészt
azért az jó érzés, amikor a te ötleted, kezdeményezésed, lobbitevékenységed során
megszületik egy eredmény a településen.
Nem szoktuk az egyéni indítványokat kihangsúlyozni, hiszen a hangsúly a csapatmunkán van, e szerint is kommunikálunk,
de nyilván vannak olyan ügyek, amiket
szívügyének tart egy-egy képviselő, képviseli azokat, és igenis felemelő érzés, amikor látjuk, hogy valami megvalósul belőle.
– Mesélj egy kicsit a családodról!
– Hárman vagyunk fiútestvérek. Édesapám
fiatalon meghalt, 16 éves voltam, amikor
elveszítettük őt. Akkor a legidősebb testvérként belecsöppentem a családfő szerepébe, amit nem kívántam, de az élet
nem kívánságműsor. Nehéz anyagi körülmények között is éltünk, tehát minden
szempontból nehéz volt a családi életünk.
Én mindig a tanulásban láttam a kitörési
lehetőséget: tudtam, ha sokat tanulok, és
koncentráltan, türelemmel végzem a munkámat és a feladataimat, akkor előre tudok
majd lépni. Van egy csodálatos feleségem,
akivel kilencedik éve élünk boldog házasságban, és hosszú várakozás, sok küszködés után végre most várjuk első gyermekünket.
Vizler-Nyirádi Luca
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ELKEZDŐDÖTT AZ ÚJ UTCAI PARTFALÉPÍTÉS
A közműszolgáltatókkal való egyeztetés
jelentős időigénye miatt a vártnál később,
de végre május első hetében megkezdődhetett az Új utca mintegy 50 méteres szakaszának megerősítése és helyreállítása.
A közbeszerzési eljárás során mélyépítési és támfalépítési referenciával rendelkező vállalkozásoktól bekért ajánlatok
alapján az önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó, Geoszolg Kft.-vel kötötte meg a kivitelezői szerződést.
A munkálatok elvégzéséhez a Belügyminisztérium a vis maior keretéből 51 millió
forintos támogatást biztosított. A támogatás megszerzéséhez az önkormányzat
munkáján kívül szükség volt Pogácsás Tibor
államtitkár és Czerván György képviselő
hathatós támogatására is, köszönjük nekik.
A teljes projektköltség mintegy 56,7 millió forint. A kivitelezés bruttó 51,1 millió
forint, további 5,6 millió forint a műszaki
ellenőrzés, a kiviteli tervek és a szakértői
vélemény elkészítésének költsége.
A most kezdődött munkálatok elvégzésére azért van szükség, mert 2020 tavaszán az Új utca középső szakaszán, az
úton nagy méretű süllyedések és repedések keletkeztek, amelyek az ingatlanok
előkertjeiben folytatódtak, és elérték a
lakóházak utcafronti főfalait is. A felszínmozgás összesen mintegy 40 m hosszban
keletkezett, és 50 m széles sávban futott
ki a partélre. A közel 12-15 m magas partfal
peremén az út melletti fák és cserjék megdőltek. Alul, az érintett szakaszon, a Dózsa utcai (53., 55., 57.) ingatlanok mögött
a partfalstabilizáció (vasbeton támpilléres támfal) megépült az Országos Partfalprogram keretében (2002–2005), de a
partéli horgonyzott vasbeton gerendarács
a program 2006. évi megszűnése miatt
már nem készülhetett el, csak egy teraszos rézsűképzés. Tehát a mozgás a partfal felső – részben teraszosított –, eredeti

állapotban megmaradt tagját érintette, az
alsó támfalas rész és a belőle induló pincék
nem károsodtak.
2020 májusában az önkormányzat vis
maior szakértői véleményt készíttetett (készítette: Dr. Hidasi János földtani szakértő),
mely alapján az önkormányzat elnyerte a
stabilizációhoz szükséges pályázati támogatás kisebb mértékben csökkentett ös�szegét. A BMVIS/215–2/2020. támogatói
okirat és döntési adatlap 50 m partfalhos�szat ismert el. Az elkészített kiviteli terv
erre a hosszra vonatkozik.
A támogatási összegből az alábbi munkálatokat kell elvégezni:
Alapozás A támfal alapja 2 m széles,
45 cm vastag C30/37–XC2–16–F3–CEM
I–42,5–N vasbeton lemezalap, alatta 5 cm
szerelőbeton és 20 cm zúzottkő ágyazat
létesül. A tervezett beavatkozások közműveket érintenek, illetve kereszteznek. A
gázvezeték partélen haladó szakaszának
védelembe helyezése a kivitelezési munkálatok idején elkészül.
Az alapok alatt csőcölöppárok, valamint
a ferdén befúrt feszített horgonysorok rögzítik a csúszólap alá és mögé letámasztott
szerkezetet. A horgonyok befúrása is ekkor
végezhető el. Az alap alatt 300 mm átmérőjű, 4 m hosszú csőcölöppárokat kell kialakítani, 3 méterenként kiosztva. Összesen 34
db csőcölöp szükséges.
Felmenő szerkezet A felmenő szerkezet
az út vonalvezetését követve enyhén tört
alaprajzzal készül, 50 m hosszúságban. A
támfal magassága 1,5-2 méter, vastagsága
40 cm.
Talajhorgonyozás A támfalat feszített-injektált horgonysor rögzíti a mozdulatlan háttérösszlethez. A horgonyok kb. 30
fokos szögben befúrt furatokba kerülnek.
Közút helyreállítása Az Új utca 10. és 12.
szám előtt a meglévő burkolatot (mintegy
50 méter hosszon) el kell bontani, majd az

alábbi rétegrenddel kell helyreállítani: 6 cm
AC–11 aszfaltbeton kopóréteg; 10 cm CKT
kötőréteg hengerelve; 15 cm M–50 zúzalék
útalap behengerelve; 400 g/m2 geotextília
(georács) elhelyezése; földmű előtömörítése különös tekintettel a közművezetékek
nyomvonalán.
A járdarepedéseket vissza kell betonozni. Az épületeken tapasztalható repedések
helyreállítása nem része a vis maior pályázati támogatásnak, így az épületeken
beavatkozás nem történik! A támfalépítés
teljes útlezárás és jelzőtáblás forgalomirányítás mellett történik. A felsorolt munkálatok mintegy 2 hónapot vesznek majd
igénybe, azonban a kivitelezői szerződésben rögzített véghatáridő 2021. július 31.
Horinka László polgármester

ELEKRONIKAI HULLADÉK
GYŰJTÉSE SÜLYSÁPON
Sülysáp Város Önkormányzata az
Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.vel együttműködve, elektronikai hulladékgyűjtést szervez, amely során a
lakosok térítésmentesen leadhatják a
háztartásaikban összegyűlt elektronikai hulladékukat.
Gyűjthető hulladékok:
– nagy darabos elektronikai hulladék,
pl.: mosógép, mosogatógép, hűtőszekrény, villanytűzhely, villanybojler stb.,
– képernyős elektronikai hulladék,
pl.: tévékészülékek, monitorok,
–e
 gyéb elektronikai hulladék,
pl.: asztali telefon, nyomtatók, számítógépek, rádió, magnó, porszívó,
konyhai kisgépek, híradás technikai,
szórakoztató elektronikai berendezések.
Fontos! Az elektronikai hulladékok
csak ép, összeszerelt állapotban gyűjthetők!

Mikor?

2021. 05. 25. (kedd) — 05. 29. (szombat)

Nyitva tartás:

kedd, szerda, csütörtök,
péntek: 16-19 óráig,
szombat: 8–14 óráig

Hol?

TÁVÜSZ Kft. korábbi telephelye
(Sülysáp, Ipar u. 17.,
a szennyvíztisztító mellett)
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TÖBB LEHETŐSÉGÜNK IS VAN,
HOGY OLTÁSHOZ JUSSUNK
Szerencsére egyre bővül azoknak a köre, akik már legalább az első oltást megkapták, de még mindig sokan vannak, akik várakoznak. Addig is megtehetünk pár lépést, hogy közelebb kerüljünk a
védettséghez, például az új, online időpontfoglalási rendszer igénybevételével. A sülysápiak mostantól ráadásul a Nagykátán nyílt oltóponton is felvehetik az oltást.
Online is foglalhatunk időpontot

Oltásra még mindig kizárólag regisztrációval lehet jelentkezni a www.vakcinainfo.
gov.hu oldalon. Azonban a regisztrációt
követően mostantól dönthetünk úgy, hogy
saját kezünkbe vesszük a kezdeményezést
és a www.eeszt.gov.hu oldalon időpontot
foglalunk valamely közeli oltópontra. Az
oltópontos időpontfoglalás gyorsabb, és
nem terheljük így az egyébként is igen leterhelt háziorvosainkat. Aki már túl van
a regisztráción, az a Sinopharm és az
AstraZeneca vakcinával történő oltásra is
jelentkezhet. A regisztrált bármely, a számára megfelelő kórházi oltópontra tud
időpontot foglalni.
Ha mégis inkább háziorvosunktól szeretnénk megkapni az oltást, azt is megtehetjük, így mindössze annyi a dolgunk,
hogy megvárjuk az orvostól érkező telefonhívást a megadott elérhetőségeink
egyikén. Mindkét esetben az első oltást
követően 1-2 héten belül postán megkapjuk a védettségi igazolványunkat.

Ellenőrizhetjük regisztrációnk sikerét

Az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják használni, közülük is
csak azok, akiknek a regisztrációja már
érvényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték.
Mivel a regisztrációnk elküldésekor sajnos nem érkezik semmilyen visszajelzés,
a www.vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio oldalon adataink beírásával tudjuk
ellenőrizni, hogy regisztrációnk sikeres
volt-e. A regisztrációt követően mindenképp érdemes saját magunk gondoskodni
a hozzájáruló nyilatkozat kinyomtatásáról,
hogy már előre kitöltve tudjuk magunkkal
vinni az oltásra. Ezt is megtaláljuk a www.
koronavirus.gov.hu oldalon.

Könnyű kezelni az időpontfoglaló
felületet

A www.eeszt.gov.hu oldalon a TAJ-szám
és a születési dátum megadásával tudunk
belépni, majd kiválaszthatjuk, hogy melyik
napon, hány órakor, melyik településen és

ott melyik kórházi oltóponton szeretnénk
megkapni az oltást. Fontos tudni, hogy
mindenki csak egy foglalást tud elvégezni
és a véglegesített foglalása már nem módosítható. A foglalásnál érdemes arra is
gondolni, hogy az egy hónap múlva esedékes második oltást is ugyanazon a kórházi oltóponton fogjuk megkapni, ahol az
elsőt. A regisztrált az időpontfoglalásról
visszaigazoló emailt, sőt az oltás előtti napon emlékeztető e-mailt is kap. A foglalás
visszaigazolása ki is nyomtatható.
Az orvosok és az oltóponton dolgozók
is fokozottan kérnek minden lakost, hogy
a lefoglalt időpontban pontosan jelenjenek
meg. Az oltásra vigyék magukkal a személyi igazolványt, a TAJ-kártyát, a kitöltött
és kinyomtatott hozzájáruló nyilatkozatot, és időpontfoglalás esetén lehetőleg a
kinyomtatott foglalási visszaigazolást. Az
is fontos lehet, hogy ha valaki már foglalt
online időpontot, de eközben a háziorvosa
is behívja oltásra, akkor jelezze a háziorvosának, hogy már van időpontja kórházi
oltópontos oltásra. Így a háziorvos másnak tudja felajánlani a nála lévő vakcinát.

Oltópont nyílt Nagykátán

A Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet
vezető főorvosa, dr. Paskó Csaba tájékoztatása alapján értesítjük Tápió-vidék
lakosságát, hogy 2021. április 11-én, vasárnap reggel 7 órától oltópont nyílt a
Nagykátai Rendelőintézetben. Az oltóponton szeretettel várják azokat az oltakozókat, akiket a háziorvosuk értesített, hogy
a Nagykátai Szakrendelőben kapják meg a
védőoltást. Sülysáp lakossága is a Nagykátai oltóponthoz tartozik majd.

Május 1-jétől újabb engedményeket véglegesítettek, ezek szerint:

• 11 óráról éjfélre módosul a kijárási tilalom;
•a
 z üzletek este 11-ig maradhatnak nyitva;
• védettségi igazolvánnyal látogathatók
lesznek a vendéglátóhelyek belső terei, a
szállodák, a szabadidős létesítmények (pl.
állatkert, múzeum, mozi, színház, könyvtár és a kaszinók);
• bent a vendéglátóhelyeken csak az asztalnál ülve nem kell maszkot viselni;
• e dzőterembe, uszodába a védettek és
versenyszerűen sportoló 18 év alattiak,
illetve versenyre készülő igazolt sportolók mehetnek majd;
• szintén védettségi igazolvánnyal látogathatók lesznek a sportrendezvények;
• a védettségi igazolvánnyal rendelkezők
ezekre a helyekre magukkal vihetik kiskorú gyerekeiket is;
• a sport- és kulturális rendezvényeken
nem kell maszkot viselniük a védetteknek
és a kiskorúaknak sem.
SH infó

Sülysáp statisztikája

A legutóbbi állás szerint a lakosság mintegy 63%-a regisztrált az oltásra.
A regisztráltak 77%-a már megkapta legalább az első oltást.
Dr. Pesti László körzete: 1700 fő, regisztrált 59%, oltva: 750-en (75%)
Dr. Molnár Tímea körzete: 1800 fő, regisztrált 67%, oltva: 960-an (79%)
Dr. Fábián Gábor körzete: 2700 fő, regisztrált 61%, oltva: 964-en (58%)
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ÖNKORMÁNYZAT

BIZONYTALAN IDŐBEN IS
STABIL A KÖLTSÉGVETÉS SÜLYSÁPON
A 2020-as és 2021-es év is komoly megoldandó feladatok elé állított szinte mindenkit, így volt ez
az önkormányzati gazdálkodásban is. Ahogy az előző évben, úgy idén is a megfontolt és óvatos
gazdálkodás játszotta a főszerepet a város költségvetésének összeállításakor.
A tavalyi év kiszámíthatatlansága miatt az
önkormányzat is óvatos gazdálkodást folytatott, így több fejlesztést részben emiatt az
idei évre ütemeztük át, így például a Vasút
utcai gyalogos átkelési pont, az állomással
szembeni vízelvezetés és parkolók, vagy
épp a Trianon-emlékmű idén fog elkészülni.
Közben, minden érintett projekt esetében
további egyeztetéseket folytattunk mind a
műszaki tartalmakat, mind pedig a finanszírozást illetően.
Sülysáp város 2021-es költségvetése mind kiadási, mind bevételi oldalon
1,522 milliárd forint főösszeggel tervez.
Az új állami szabályok szerint, a gépjárműadó eddig helyben maradó részével (28
millió forint) idén már egyáltalán nem tervezhettünk, az iparűzési adó mértékét az
előzetes, helyi gazdasági felmérésen is alapuló számítások szerint 109 millió forinttal
terveztük idén, ami némi csökkenéssel kalkulál az előző évhez képest. Az állam néhány
támogatási soron azonban emelte az önkormányzatok támogatását. Sülysáp esetében,
az egyes köznevelési, településüzemeltetési, kulturális és szociális feladatokra juttatott támogatások alapján összességében
elmondhatjuk, hogy kb. 50 millió forinttal
nőtt idén az általános működési támogatás.
Ez ugyan segíti a kiegyensúlyozott gazdálkodást, ám azt is fontos megjegyezni, hogy
a dologi kiadásaink az általános drágulások
miatt a tavalyihoz képest többletkiadásokat
eredményeztek.

A 2021-RE TERVEZETT FEJLESZTÉSEK (ÁFANÉLKÜLI, AZAZ NETTÓ ÉRTÉKEKKEL):
Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény belső ablakok

1 500 000

Óvodai eszközök, udvarok felújítása

4 550 000

Wass Albert Művelődési Központ kisebb felújításai

3 500 000

Kubinyi Ágoston-program (falumúzeum belső tér burkolás)

2 000 000

Buszmegállók felújítása

4 700 000

Béke utcai járda építése

23 622 047

Malom u. 26. (volt ÁFÉSZ iroda) megvásárlása

11 000 000

Külterületi utak felújítása

110 236 220

Vasút utca gyalogos átkelési hely kialakítása

12 000 000

Vasút utca parkoló és vízelvezetés kiépítése

15 748 031

Nemzeti Összetartozás Emlékműve (100% állami támogatással)

11 811 024

Wifi4EU közterületi WIFI kiépítése a település több pontján

4 000 000

Új utcai támfal (Vis maior)

44 881 890

Templom utcai támfal (Vis maior)

10 866 142

Kátyúzási keret

10 000 000

Intézmények egyéb kisebb karbantartási munkái

5 000 000

Bölcsődei felújítások

3 000 000

Dr. Gáspár István HSZK-épület belső festése

1 000 000

Közparkok faállományának karbantartása

2 000 000

A helyi fejlesztések folyamatosan zajlanak, de fontos látni, hogy az éppen kifutó
2014–2020-as, és a még pályázatok szintjén
épp, hogy elkezdődött új eu-s finanszírozási
ciklusok átmenetében vagyunk, így jelenleg
alig érhetők el nagyobb településfejlesztési
források, így az idén esetlegesen tervezhető
nagyberuházások (útépítések, intézményi
fejlesztések stb.) még nem látszanak.

AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ ALÁBBI TÁMOGATÁSOKKAL VAGY TÁMOGATÁSKÉNT NYILVÁNTARTANDÓ
KÖTELEZETTSÉGEKKEL KALKULÁL IDÉN
Helyi civilek támogatási kerete

5 000 000

Helyi egyházközösségek támogatása (katolikus, pünkösdi, baptista és református)

1 200 000

Önkéntes tűzoltóegyesület támogatása

1 000 000

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat
TÁVÜSZ KFT. működése: városüzemeltetési feladatok ellátása
Csatornatársulás vagyonbiztosításához való hozzájárulás

500 000
75 000 000
500 000

Kegyeleti közszolgáltatás ellenérték

1 200 000

Helyi buszjárat üzemeltetési támogatása

7 200 000

Csatornatársulati hitelkamat utolsó részlete

34 500 000

MLSZ-pályavilágítási támogatás: sápi focipálya világításának kiépítése
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5 500 000

Fontos megjegyezni, hogy az egyes beruházások, felújítások és továbbszámlázott szolgáltatások miatt fizetendő áfa éves mértéke
igen jelentős, mintegy 190 millió forint.
Ahogy korábban már említettem, az
idei évre tervezett iparűzésiadó-bevétel
109 millió forint, a kommunális adóból és a
telekadóból befolyó bevétel pedig 23 millió
forint lesz.
Összességében elmondhatjuk, hogy
Sülysáp költségvetése idén is stabil és kiegyensúlyozott, az elhúzódó beruházások
teljesítése megtörténik. A kieső adóbevételek mértéke nem veszélyezteti a működést,
az emelkedő állami támogatások pedig
részben kompenzálják az áremelkedések
miatti pluszkiadásokat.
A költségvetési rendelet, valamint az azt
megalapozó összes táblázat és a gazdálkodási adatok mintegy 50 oldalt tesznek ki, így
azok jelen formában történő részletes taglalására nincs lehetőség, de a www.sulysap.
hu honlapon teljes egészében megtalálhatók és olvashatók.
Katus Norbert alpolgármester

KÖZÖSSÉG

MÁJUSI ÉS JÚNIUSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
TUDNIVALÓK ÉS IDŐPONTOK
Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, vala-

mint további korlátlan mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH-emblémás lebomló zsák helyezhető
ki. Idén már csak novemberben lesz zöldhulladék-szállítás.

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

Háztartási vegyes hulladék elszállítása: keddenként.
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. 05. 11. és 05. 25.,
2021. 06. 08. és 06.22. (keddi napokon).
Hirdetés

YAZÁST
FAKIVÁGÁST, GALL IKÁVAL
ECHN
VÁLLALUNK ALPINT
AL IS.
AKÁR ELSZÁLLÍTÁSS

!
HÍVJON MOST
18-7023
Tel.: 06-30-2

Szerezze be most tűzifáját!

számlával
garantált mennyiség!
Kiszállítással

tavasz i
TŰZIFAVÁSÁR

EUTR szám: AA5856576

HULLADÉKNAPTÁR

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

aKÁC

3 200 Ft/q

Konyhakészre
hasított

tÖLGY, BÜKK

3 000 Ft/q

Erdei m3-ben is kapható.

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

IngyeneS
SZ ÁllíTÁSSAl!
A némediszőlői
telephelyen hitelesített
hídmérlegen ellenőrizheti
a megvásárolt
mennyiséget!

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

Árvai Richárd
2021. május
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KÖZÖSSÉG

MI TÖRTÉNIK, HA ELÜTÜNK EGY VADAT?

A 31-es út rendkívül forgalmas, ráadásul olyan területen megy keresztül, ahol számos kis- és nagyvad élőhelye található. Hiába láthatjuk mindenhol a vadjelző táblákat, így is rengeteg vadbaleset
fordul elő. Autósként mindenképp érdemes tisztában lennünk a felelősségünkkel és kötelezettségeinkkel, hiszen bármikor előfordulhat, hogy az úton áthaladó vadállattal ütközünk.
A nyári hónapok a legveszélyesebbek

Az európai őz az egyik legelterjedtebb
nagyvadfajunk. Egyedszámát mintegy
360.000-re becsülik, és az ország egész
területén előfordul. A jó idő közeledtével
aktívabbá válnak, egyre gyakrabban láthatjuk őket az autóutak közelében is. Nyáron még inkább, hiszen július és augusztus
között van a párzási időszakuk, azaz az
üzekedés, amikor a bakok űzik a sutákat.
Az őzek egész évben ezt a három-négy
hetet várják, így ilyenkor idegesebbek,
bátrabbak, figyelmetlenebbek, megfeledkeznek a külvilágról. Ezért, ha gépjárművel közlekedünk, rendkívül óvatosnak kell
lennünk, mert azokon a napokon nemcsak
éjszaka, hanem nappal is számítani kell a
műutakra tévedő példányokra.

Apróvad is okozhat súlyos balesetet

A 31-es úton nemcsak a forgalom okoz
gondot, de a rossz minőségű útburkolat
is, így legyen bármilyen jó állapotban az

autónk, mégis nehéz lesz megállni, ha
egy vad elénk ugrik. Ugyan kint vannak a
táblák, de a legtöbb autós már megszokta
őket, és mivel sokan még soha nem ütöttek el állatot, így nem számolnak azzal,
hogy adott pillanatban épp ő eléjük vetődhet egy példány. Horvát-Kulcsár István, a
Sülysápi Szent Hubertus Vadásztársaság
természetvédelmi felelőse figyelmeztet:
nem kell ahhoz őzzel vagy szarvassal ütköznünk, hogy hatalmas legyen a kár, vagy
esetleg emberéletet is követeljen a baleset,
egy nyúl is okozhat gazdasági totálkárt az
autónkban, és nagy sebességnél egy fácán
is berepesztheti a szélvédőnket.
A Sülysápi Szent Hubertus Vadásztársaság statisztikája mindössze a bejelentett
eseteket tartalmazza, a valóságban sokkal
több eset fordul elő. Ezek az adatok csak
azok, melyekhez kihívták a rendőrt, és értesítették a hivatásos vadászunkat. Ezen
felül sajnos sokszor fordul elő, hogy az
autós elhagyja a helyszínt anélkül, hogy
rendőrt hívna, sőt rosszabb esetben a
vadat is elviszi, ami ráadásul bűncselekmény: vadlopás.
A hivatalos gázolási adatok a 2019-es és a
2020-as évben:
2019: 1 bak, 1 suta, 2 róka, 1 borz, 2 nyúl,
2020: 1 gímszarvas bika, 2 bak, 1 róka, 1
borz, 2 nyúl.

A vad–gépjármű ütközés felelősségének
megállapítása jogi kérdés

Ilyen ügyekben a bírónak van döntési joga,
egy balesetben pedig mindkét fél felelősségét vizsgálják. A gépjármű vezetőjének
kötelessége, hogy autója tökéletes műszaki állapotban legyen, az útnak és a látási
viszonyoknak megfelelően vezessen, ne
fogyasszon alkoholt, betartsa a szabályokat, ám nem minden esetben kizárólag ő
lesz a felelős a károkozásban.
A vadászatra jogosult felelősségének
alapja a kármegelőzési kötelezettség elmulasztása, vagyis a kérdés az, hogy a károk megelőzése érdekében kezdeményezte-e a vadveszélyes útszakaszra veszélyt
jelző közúti, vasúti jelzések elhelyezését
és megfelelő védelmi berendezések létesítését. Ennek elmaradása önmagában
megalapozza a felróhatóságát és ezáltal
a felelősségét. – Volt rá eset, hogy a vad-
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veszélyt jelző tábla kihelyezésre került, a
bíróság mégis megállapította az alperes
felelősségét. Rendőrségi adatok alapján
megállapította ugyanis, hogy a releváns
útszakaszon 2 éven belül 9 hasonló baleset
történt, egyik esetben sem volt bizonyított a gépjárművezető szabályszegése, és
váltó (vadcsapás) sem alakult ki. A következtetés szerint a balesetek gyakorisága
bizonyítja, hogy nem elégséges a kár megelőzése érdekében az, hogy az úton elhelyezik a veszélyt jelző táblát, ezen kívül
szükség lenne megfelelő védelmi berendezések létesítésére is. Mivel az alperes
ezt elmulasztotta, ezért a kár elhárítása
érdekében nem úgy járt el, ahogy az az
adott helyzetben elvárható lenne. Az is a
vadászatra jogosult felróható magatartásának minősíthető, ha egy vaddal való ütközés a vadászat miatt következik be.

Tudta?

A vadveszélyt jelző tábla hiánya nem jelenti azt, hogy a gépjármű vezetőjének nem
kell tekintettel lennie a helyszín adottságaira. Ilyen, vadak lakta területeken figyelmeztető tábla nélkül is kötelességünk
körültekintően vezetni.

Az ütközés utáni legfontosabb teendők

Az esetleges sérültek ellátása és a mentő
értesítése után a rendőrséget is értesítenünk kell, akik jegyzőkönyvet vesznek
fel. Az intézkedő rendőr fogja értesíteni
a vadászatra jogosult személyt, vagyis a
vadászt, a vadászmestert vagy végső esetben az érintett vadásztársaság elnökét,
akinek gondoskodnia kell arról, hogy az
elpusztult vad a birtokába kerüljön, és elszállítsa. Amennyiben a vad túlélte és nem
maradt az ütközés helyszínén, a nyomok
alapján meg kell állapítani, hogy valóban
azzal a vaddal történhetett-e az ütközés,
amit a károsult állít és minden esetben
meg kell találni a sérült vadat. A vezető
feladata, hogy a sérült járműve állapotát
megőrizze a biztosító kárfelvételéig. A
rendőr a jegyzőkönyv alapján fogja átadni
az adatokat a műszaki ellenőrnek. Minden
esetben hívjunk rendőrt, ha már megtörtént a baj, addig pedig vezessünk a lehető
legkörültekintőbben!
Vizler-Nyirádi Luca

KÖZÖSSÉG

NEMZETKÖZI NÉPZENEI SIKER
SÜLYSÁPI RÉSZTVEVŐVEL
A Tápió Énekegyüttes a Sopravista International Festivals által szervezett International Online
Contest „Future Stars” nemzetközi versenyen első helyezést ért el a 13-14 évesek korcsoportjában
népi ének kategóriában az olaszországi Riccione városban, San Marino mellett.
A Tápió mente legfiatalabb énekegyüttese
2019-ben alakult meg azzal a céllal, hogy
szűkebb hazájukat, a Pest megyében található Tápió mentét, annak népdalkincsét
népszerűsítsék. Az énekesek külön-külön
településük tehetséges fiatal népdalénekesei, akik valamennyien egyéni képzésben is részt vesznek, eddigi munkájukat
pedig számos megyei és országos elismerés illette. Czira Sára Farmos, Mázás
Jázmin Sülysáp, Sass Éva pedig Tápiószele
hírnevét viszi, mint a települések lakosai,
énekegyüttesként pedig a Tápió mente,
annak valamennyi településének hírnevét
öregbítik határainkon innen és túl.

150 produkció, 30 ország, 1. helyezés

A Tápió Énekegyüttes már hazai és nemzetközi elismerésekkel, eredményekkel is
büszkélkedhet: 2019 augusztusában a X.
Muzsika Hídja Nemzetközi Kórustalálkozón arany diplomát és hozzá járó serleget vehetett át, 2020-ban pedig a KÓTA
által szervezett Aranypacsirta népzenei versenyen Arany minősítést kapott a
térségi szintű online megmérettetésen.
Rövidesen megkezdik az országos, 2021.
évi minősítőre való felkészülést is! Újabb
nemzetközi sikerükkel azonban 2021.
május 15-én egy álom vált valóra, hiszen
a Sopravista International Festivals által
szervezett International Online Contest
„Future Stars” nemzetközi versenyen első
helyezést értek el a 13-14 évesek között.
A San Marino melletti, olaszországi Riccione városban. A 30 országból érkezett
közel 150 produkció közül választotta ki a
nemzetközi zsűri a legjobbakat. Indonéziától Portugáliáig, Hong Kongtól az Amerikai Egyesült Államokig, Kazahsztántól

Máltáig számtalan fantasztikus produkció
került benevezésre Európából, Ázsiából,
illetve Észak-Amerikából. Valamennyi
versenyszámot meg lehetett tekinteni a
fesztivál kiírójának honlapján és közösségi oldalán, ahol 2021. május 3–13. között
lehetett napi öt szavazattal hozzájárulni a
produkciók közönségszavazatához, mely
összevont, kategóriák és korcsoportok
nélküli összesített versenyen énekegyüttesünk az igen előkelő 2. helyen végzett
2820 szavazattal.

Czira Sára a Farmosi Matolcsy Miklós Általános Iskola, a sülysápi Mázás Jázmin
a Tápiószecsői Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Sass
Éva pedig a Tápiószelei Blaskovich János
Általános Iskola tanulója. Sára magánképzés formájában, Jázmin a Gödöllői
Frédéric Chopin Zeneiskolában Benedek
Krisztina tanárnőnél, Éva pedig a Tököli
„Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti
Iskolában Vakler Anna tanárnőnél képzi
magát.

Tóalmás népdalaival indultak

Tápió mente kincsei

A fiatal énekesekből álló triót Terék József,
a Tápió mente népzenekutatója hívta életre azzal a céllal, hogy a tehetséges fiatalok
ebben a formában is népszerűsíthessék
vidékünk népdalait; így idővel mind a 21
település népdalkincse színpadra kerül,
mely a tapasztalatok alapján itthon és külföldön is hatalmas sikernek örvend, és az
újdonság erejével hat, hiszen a lányokból
áradó jókedv, az éneklés szeretete, valamint a szülőföld ereje magasra emeli a már
fiatal koruk ellenére is igen nagyra becsülendő teljesítményüket.
Most Tóalmás népdalaival örvendeztették meg a nemzetközi zsűrit a Tápió
mente népviseletében fellépő lányok, valamint mindazokat, akik megtekintették
online produkciójukat.

A nemzetközi győzelem a többéves és alázattal végzett munka eredménye, melyben
felkészítő tanárok, szülők, barátok, valamint a Tápió mente egyre növekvő és segíteni akaró közössége is segítségükre van.
Tápió mente népdalai lassan kezdik elnyerni méltó helyüket a népdalénekesek,
illetve a népzenei mozgalom körében is.
Egyre kedveltebbek Tápió mente népdalai
regionális, megyei és országos versenyeken is, hiszen kissé elfeledett népdalos
örökségünk az elmúlt években kelt új életre, és vált ismertté egyre szélesebb körben, így a hazai és nemzetközi színpadokon is, mely népszerű, könnyen előadható
és éppoly értékes, mint a Kárpát-medence
bármely magyarlakta területén található
magyar népdalkincsünk.
Katus Norbert

2021. május
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KÖZÖSSÉG
Kecser Tibor: A vírus
Miért most kerültél az utamba,
Mikor áldozataid szeded halomra,
Mi vagy te, a halál hírnöke,
A fájdalom, az elmúlás börtöne.
Ismeretlen lényed robbant a világba,
Milliók hangja az égbe kiáltja,
Miért ragadsz engem naponta imára,
Kinek a lelke mindenki iránt kitárva.
Miért állítod az embert válaszút elé,
Szórás utáni kiszáradt porszemmé.
Hatalmad, erőd, tetted válik könnycseppé,
Fájó szíveket hagysz örökre üressé.
Hagyd élni életünk megszokott ütemét,
Békében nyugodni milliók tetemét,
Sírokba temetve örökre félelmét,
Túlélők múltba veszett felejtett emlékét.
Hagyd el a világot, tűnj el örökre,
Elmét, embert elvegyülni gyönyörbe,
Az eget a naplemente festi vörösre,
Mellyet eddig a vér színe öntözte.
Gyógyult lelkek áldják a napot,
Feledni akarják a múló haragot.
Boldogok kik túlélték e borzalmat,
Szerencsés vagyok, kezemben tartva tollamat!

BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS
Tájékoztatjuk a kedves leendő bölcsődés szülőket, hogy a 2021/2022-es
nevelési évre a jelentkezéseket – a vírushelyzetre való tekintettel –
e-mailben vagy postai úton tehetik meg.

A felvételi kérelmek benyújtásának határideje:
2021. május 15.
A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik munkavégzésük, betegségük, szociális helyzetük vagy munkaerőpiaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük
napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni
Tájékoztatjuk önöket, hogy a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása nem
a jelentkezések sorrendjében történik!
A felvételek elbírálása után a meghozott döntésről 2021. június 15-ig
tájékoztatást kapnak.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– Bölcsődei felvételi kérelemadatlap.
– Munkáltatói igazolás (vagy szándéknyilatkozat).
Kérjük önöket, hogy a kitöltött, beszkennelt dokumentumokat küldjék
e-mailben a bolcsode@sulysap.hu e-mail-címre!
Bölcsődei felvételi kérelemadatlap kérhető ugyanezen az e-mail-címen,
illetve telefonon is.
Elérhetőségek:
Gólyahír Bölcsőde, 2241 Sülysáp, Szilvafasor u. 1.
Nagyné Bellók Annamária bölcsődevezető
tel.: 29/436-304; 30/986-7843
e-mail: bolcsode@sulysap.hu

10

SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS |

2021. május

KÖZÖSSÉG
ÁllÁslehetőség sülysÁpon!
Építőipari
betanított munkásokat,
valamint
gÉpkezelőt keresünk!
elvárások

Bővebb
információ:

Minimum 8 általános
iskolai végzettség.
Szakirányú végzettség
előny.

06-30/747-0377

Óradíj

Betanított szakmunkás
nettó 1500 Ft
Gépkezelő:
nettó 2200 Ft-tól.

ULÁSELHÁRÍTÁ
G
S
DU
CSŐTISZTÍTÁS,
CSŐKAMERÁZÁS
GARANCIÁVAL!
+36-30/603-1703

figyelem!

sírkövek

gránit – márvány – mészkő

sírkőfelújítás!
jöjjön el,
nézze meg
széles
választékunkat!

Encián
Ruhaklinika
Sülysápon

Továbbra is szeretettel várom
jelenlegi és új megrendelőimet.
Gyors, megbízható munka
korrekt árakon.

• Cipzárcsere
• Nadrágfelhajtás,
foltozás
• Méretre igazítás
• Egyéb javítások

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
keresek.

Ugyanitt:
esküvői,
keringő- és
alkalmi ruhák
szolid árakon.
2021. május

Telefonos
megbeszélés alapján
hétköznap 8-tól 17-ig
Tel.: +36-70/453-9324
Sülysáp – Szőlősnyaraló
Vörösmarty u. 4.
(a szőlősi iskolával szemben)
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KULTÚRA

VISSZAKAPNI A RÉGI ÉLETÜNKET?
Mindannyian nagyon belefáradtunk ebbe a koronavírusos évbe. A szájmaszkba, a korlátozásokba,
a rémisztő hírekbe, a szorongásainkba és az együttérző gyászainkba. Elegünk van a falakból, amik
elválasztanak minket egymástól, az életterünktől és az álmainktól. Vissza akarjuk kapni a régi életünket! Mielőbb szeretnénk ott folytatni, ahol abbahagytuk! És mihamarabb el akarjuk feledni ezt
az egész rémálmot, mintha meg sem történt volna!
Pedig bizony megtörtént! Ez a borzasztóan nehéz év is az életünk része, hozzánk tartozik, a miénk. Nem tehetünk
úgy, mintha mi sem történt volna. Mert
történt! Ugyanakkor ez esetben is igaz,
hogy nem az a fontos az életünkben, hogy
mi történik velünk, hanem hogy mit kezdünk azzal, ami történik velünk. Kidobni a
nehezet, a fájdalmat az életünkből? Vagy
inkább elcsendesedni, és azt kérdezgetni,
mit is akar mindez tanítani nekünk?
Ebben az évben túl sokszor megszaggatta szívemet a gyászhír. Hogy mára virradóan mennyien (köztük szeretett nagyszülők, életerős fiatalok, többgyermekes
kismamák) haltak meg hazánkban (és hogy
a nagyvilágban mennyien, azt már hallgatni se tudnám). Szeretett kolléga, közeli jóbarát, akikért heteken át remegett
a szívünk, s kulcsolódott közös imára a
kezünk… és mégis elmentek. Nincsenek
szavaink, csak fájdalmunk és könnyeink.
A gyász, miközben lesújt, rádöbbent: az
élet nem magától értetődő, nem természetes! Hogy élek, hogy élhetek, az nem
automatikusan „jár” nekem. Hisz a vírus
nem válogatott öreg vagy fiatal, gazdag
vagy szegény, híres vagy egyszerű, hívő
vagy nem hívő, „jó” vagy „rossz” ember
között. Egy biztos, akik meghaltak, egy
hajszállal sem voltak rosszabbak, érdemtelenebbek az életre, mint te vagy én. Ők
mégis meghaltak, de te és én élünk.
Te és én innentől kezdve mindennap
ajándékéletet élünk. És ezt az ajándékéletet mi semmivel sem „érdemeltük” ki.
Ajándékba kaptuk. Hogy éljünk az ajándékéletünkkel. Hogy a mindig „itt és mostban” megéljük az ajándékéletünket. Hogy
jól éljük meg az ajándékéletünket. Azaz
hogy minden egyes nap – reggel, délben,
este – tudatosan, szívvel és lélekkel értékeljük, megbecsüljük, hálát adjunk érte.
Hálát Istennek a magunk életéért és a szeretteink létéért. Értékelni az életet, azaz
értékként tekinteni rá. Istentől kapott értékként. És ha már Istentől kaptuk, visszakaptuk az életünket, érdemes Istenben elcsendesednünk, hogy értegesse a szívünk,
mivégre is kaptuk vissza az életünket.
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Ez a világkatasztrófa (remélhetően) átírta
az emberiség értékrendjét. Ma már nem
az a fontos, ami tegnap fontos volt. Ma
már nem az az érték, mint egy éve. Ami
korábban természetesnek tűnt, az ma már
felbecsülhetetlen ajándék. Ha majd újból
találkozhatunk az egész nagy családunkkal, és együtt ülhetjük körbe a nagy csa-

2021. május

ládi asztalt. Ha majd újból megölelhetjük
egymást a templomajtóban, és nemcsak
egymás ragyogó szemének, de szájának
mosolyát is láthatjuk. Ha majd rá tudsz
csodálkozni, hogy él a házastársad, az
édesanyád, az édesapád, a gyereked. Ha
majd megrendültségünkben tudunk azon
sírni, hogy hogyan lehetséges az, hogy

MÁJUS 2-TŐL MEGNYÍLIK TEMPLOMUNK KAPUJA
Szeretettel várjuk vasárnaponként 10.30
órára jelenléti istentiszteleteinkre szeretett és régen látott sülysápi református
gyülekezeti tagjainkat, de bárki más érdeklődőt is! (Templomunk, ami a sülysápi
reformátusok temploma is: Maglód, Ady
utca 15. szám alatt található.)
Istentiszteleteinket élő online adásban
közvetítjük a Facebookon ugyanebben az időpontban, amely istentiszteletek bármikor, bárki számára később
is megtekinthetők a személyes Facebook-oldalamon és a gyülekezet Facebook-csoportjában: Maglódi Reformá-

tus Gyülekezet (Maglód, Ecser, Mende,
Sülysáp).
Sülysápon pünkösdvasárnap 16.00 órakor tartunk református istentiszteletet
a Szöllősi Ökumenikus Kápolnában (Iskola utca 1.). Júniustól kezdődően pedig
minden hónap utolsó vasárnapján 15.30
órakor, oda is szeretettel várjuk testvéreinket. Lelkészhivatali ügyintézéssel
vagy lelkipásztori beszélgetéssel kapcsolatban e-mailen vagy telefonon elérhető vagyok: balintklari0916@gmail.
com, 06-30/20 90 710.
Áldás békesség!

mi élhetünk? Ha majd az élet feletti örömödben kebledre öleled az egész világot…
megbocsátasz az ellened vétkezőknek;
észreveszed a tőled jó szóra, szeretetre
vágyót; megbecsülöd és szereted nemcsak
magadat, de a felebarátodat is – nemcsak
felebarátodat, de magadat is. Minden új
napunkat akár köszönthetjük így: „Jó reggelt, Uram Jézus! Jó reggelt öröm! Jó reggelt
békesség! Jó reggelt kegyelem!” (Túrmezei
Erzsébet)
Tényleg el akarjuk feledni ezt az egész
koronavírusos rémálmot? Ne elfelejteni
akarjuk, hanem felfejteni a benne rejlő
tanítást, és mostantól aszerint értékelni,
élni az élni való életet. És tényleg ott szeretnénk folytatni az életünket, ahol abbahagytuk? Ott? És mi lesz akkor mindazzal
az értékkel, amit azóta, ebben a nehéz
évben fedeztünk fel? Nem az egy évvel
ezelőttitől kell folytassuk az életünket
– miközben elsikkasztjuk, eltékozoljuk a
fájdalomba becsomagolt ajándékainkat –,
hanem mindezt integrálva, a valóságos
jelenünkből kilépve, az elmúlt évünktől
meggazdagodva léphetünk be életünk
egyik új szakaszába.
És valóban a régi életünket akarjuk
visszakapni? A régit? Azt az életet, ahol

minden olyan természetesnek, magától
értetődőnek tűnt, ahol még azt hittük,
hogy nekünk „jár” az élet? Én nem szeretném már ezt a régi életemet visszakapni.
Én már nagyon tudok örülni ennek az új
életemnek. Annak az új életemnek, ami
valóban örülni tud az életnek. Ami tudja
értékelni tudja és nemcsak megbecsülni a
maga, de a szerettei és mindenki más életét. Az életet!
Isten és a bibliai Bárúk beszélgetése
foglalja össze, világítja be számomra leginkább az itt leírt gondolatokat. Bárúk,
Jeremiás próféta íródeákja egy háborús,

éhínséggel és járványokkal teli időszakban így panaszkodott: „Jaj nekem, mert
az Úr bánattal tetézte fájdalmamat! Elfáradtam fohászkodásomban, és nyugalmat nem találok!” Mire Isten megláttatja
Bárúkkal az egész világot érintő nagy
veszedelmet, halált és pusztulást; majd
mindezek után ezt kérdi tőle: „És neked
nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek!
[…] De a te lelkedet/életedet zsákmányul/
ajándékul adom néked, bárhová is mégy.”
(Jeremiás 45,3–5)
Bálint Klára, református lelkipásztor,
mentálhigiénés szakember

KÖSZÖNJÜK, HA JÖVEDELME
EGYIK 1%-VAL VALAMELY
SÜLYSÁPON MŰKÖDŐ
EGYHÁZI FELEKEZETET
TÁMOGATJA.
Magyarországi Baptista Egyház: 0286
Magyarországi Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Pünkösdi Egyház: 0138
Magyarországi Református Egyház: 0066

Hirdetés

A Flex Magyarországon 7 városban innovatív tervezési,
mérnöki, gyártási, szerviz, ellátási lánc menedzsment
és logisztikai tevékenységet kínál különböző profilú
és méretű vállalatok, valamint a végfelhasználói
piac számára.

Jelentkezz a Flex újonnan megnyíló üllői
telephelyére az alábbi munkakörökbe:

Raktáros
Targoncavezető
raktáros
Téged keresünk, ha

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A FLEXNÉL

•

szívesen dolgoznál egy új,
modern munkakörnyezetben,

•

szeretnél versenyképes jövedelmet
(alapbér, cafeteria, műszakpótlék, bónusz)

•

és bevállalod a kétműszakos munkavégzést.

Bővebb információ és jelentkezés: a toborzas@flex.com e-mail
címen vagy a 06 80/ 205 192-es ingyenesen hívható zöld számon

flex_186x128mm_ulloi_kreativ.indd 1
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MÚL(T)HATATLAN

SÜLYSÁP RÉGEN ÉS NAPJAINKBAN

Tavaly volt 50 éve, hogy 1970-ben végleg összevonták a korábban különálló településeket: Tápiósülyt
és Tápiósápot Sülysáp néven. A jeles évfordulóra számos programmal készült a város, melyet végül
felülírt a pandémia. Emlékezve az elmúlt évtizedekre, virtuális sétára hívjuk az olvasókat. Kalandozzunk együtt Sülysáp múltjában és jelenében.

1968 Tápiósüly (ekkor önálló, ma a város része), híd az Alsó-Tápió-folyó felett
a mai Szent István tér közelében
Fortepan / Péterffy István

1968 Tápiósüly (ekkor önálló, ma a város része), híd az Alsó-Tápió-folyó felett a mai
Szent István tér közelében
Fortepan / Péterffy István

1968 Tápiósüly (ekkor önálló, ma a város része), Vasút utca–Dózsa György utca–Petőfi
utca találkozásától a Kossuth Lajos utca és a Sápi-patak feletti híd irányába nézve
Fortepan / Péterffy István

1970 A Sápi-patak feletti gyalogos híd a mai Zuhogó köznél
Fortepan / Péterffy István

Szent István római katolikus templom 1950 körül
(Szabó János fotóalbumából)

1969. június 22. magyar színészválogatott–sápi öregfiúk mérkőzés, eredmény: 5-5
(Szabó János fotóalbumából)

1950 körül május 1-jei ünnep a Hevesy-kastély szabadtéri színpadán
(Szabó János fotóalbumából)

1960 körül „Vitéz Gyöngyharmati” Laki István mezőőr a „Nagyulicska”,
mai Dr. Gáspár István közben
(Szabó János fotóalbumából)
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Dugulás
elhárítás

Két műszakos
munkarendbe

operátorokat

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

keresünk sülysápra!
Feladat
ventilátor-alkatrészek összeszerelése
Feltétel
8 általános iskolai végzettség
jó fizikum
megbízhatóság
előny: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
amit kínálunk
bruttó átlagkereset 320 000–340 000 Ft
cafetéria
hosszú távú biztos munkalehetőség
Céges busz
Gyömrő, Mende, Tápiószecső, Szentmártonkáta, Nagykáta,
Tápióbicske, Farmos, Tóalmás, Úri, Kóka, Göbőjárás

GYÁRTÓ SZERELŐ KFT.

Kedvező áron!
www.dugulaselharito.info
Tel.: 06-70/276-3350

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

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

FÉMÉPÜLET

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

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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Megújult és kibővült
a wellness

elkülönített családi és felnőtt
wellnessrészleg

nadastoparkhotel.hu • +36-21/233-3032 • 2211 Vasad, Monori út 100.

Z t E iS
tánál!
a
l
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a
l
l
á
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a
p
i
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a
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l
DO d legmoder
gló
ma

ÁCS,
TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS
S z ak k é p z e t t

me S terek

m
J e le n t k e z z m é g

a!

ÖSSZESZERElŐ OPERátOROkAt
keresünk könnyű fizikai munkára

alpinal.
technikávő
kedvez
árak!

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

06-30/919-4694

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.
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)

jelentkezés:
HumilitAS kft.: 06-70/903-9037
david.eva@humilitas.hu
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