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ÚJ JÁRDA ÉPÜL
A BÉKE UTCÁBAN
A járda megkönnyíti mind az adott utcában élők, mind az arra gyalog közlekedők
életét. Most a Béke utca kerül sorra, ahol
május elején megtörtént a bejárás, melyet a kiviteli tervek készítése miatt kellett megtartani. Az új járdára nagy szükség van, az építése mind a lakók, mind
az önkormányzat számára fontos. Mivel
az utcában több helyen is komoly szintkülönbségek vannak az út és a meglévő
kapubeállók között, így további egyeztetések várhatók az érintett ingatlantulajdonosokkal.
Hírforrás infó

ÁTADTÁK A 100. BABA-MAMA CSOMAGOT
– Minden közösség számára fontos, ha új
tagokkal gyarapodik. A családban is fontos
ünnep a gyermek születése. Legyen ez így a
nagyobb közösségünkben, a városi közösségben is! Minden kisgyermek születésekor
babacsomagot adunk át a szülőknek, ezzel is
kifejezve, hogy gyermekük nem csak nekik,
de mindannyiunknak fontos és osztozunk
örömükben – mondta Horinka László polgármester 2019 őszén az önkormányzati
választást megelőző időszakban.
2020 januárjától mindennapos gyakorlattá,

egyúttal hagyománnyá vált, hogy Sülysápon
a város nevében ajándékcsomaggal köszöntik a közösség új tagjait és szüleiket. 2021
áprilisában pedig átadták a 100. baba-mama csomagot is. A polgármesteri hivatal házasságkötő termében köszöntötte Horinka
László polgármester a 100. sülysápi kisgyermek szüleit. A néhány hetes Mészáros Alex
édesanyjának Kelemen Dóra védőnővel adták át a csomagot.
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a
kis Alexnek és családjának!
Hírforrás infó

A TÁPIÓ-VIDÉK TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA

HASZNOS
TELEFONSZÁMOK
• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 29/435-001
•O
 rvosi ügyelet: 29/440-074
(munkanapokon 18.00–08.00 óráig,
valamint hétvégén, munkaszüneti és
ünnepnapokon)
• Önkéntes tűzoltók: 30/528-5493
• Polgárőrség 30/466-1677
•K
 özterület-felügyelet:
06-30/391-7331
•K
 özvilágítás: 29/635-449
(hivatali időben: hétfő 08.00–18.00
óráig, kedd, szerda, csütörtök
08.00–16.00 óráig,
péntek 08.00–14.00 óráig)
•V
 íz- és csatornaszolgáltatás – TRV
Zrt. hibabejelentő: 80/205-157
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A Tápió-vidék teljesítménytúráit szervező
három egyesület, a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány, a Tápiószelei Természetbarát Klub és a Sülysáptúrák csapata
2021-ben, első alkalommal indítják el közös túramozgalmukat. Céljuk Pest megye
délkeleti részének, természeti értékeinek
népszerűsítése, szélesebb körben megismertetése, valamint a komoly teljesítményt
elért túrázók elismerése.
A túramozgalom lényege, hogy a benne
szereplő túrákon a túrázó minél többet
teljesítsen és az év végén a teljesítések
számától függően díjazásban részesüljön.
A mozgalomban való részvétel mindenki
számára nyílt, bárki részt vehet rajta. Elő-

2021. június

zetes nevezési díj nincsen. A teljesítések
igazolásához, a túrafüzetbe a rendezőktől
pecsétet kell kérni.
A mozgalomban részt vevő túrák és tervezett időpontjaik: Szent Iván-éji sóút – 2021.
június 19.; Csemő virágünnepe – 2021. július 3.; Fáy túra – 2021. július 24., Városnapi
teljesítménytúrák – 2021. augusztus 21.,
Libaterelő – 2021. szeptember 04., Mackó
túra – 2021. október 02., Téli tókerülő teljesítménytúra – 2021. december 04.
Részletes infor mációkat a túrák ról
a www.tturak.hu weboldalon találhatnak.
Bővebb információ:
sulysapturak@gmail.com,
Seprős Viktor: +36-70-312-9236
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ÖNKORMÁNYZAT

ISMERJÜK MEG A VÁROS KÉPVISELŐIT!
KECSER ISTVÁN

Kecser István születése óta él Sülysápon, és nem is tervez elmenni innen. Ahogy fogalmaz: minden
ideköti, ami szép vagy épp nehéz volt az életében.
SZDSZ vezetői kerestek meg azzal, hogy a
helyi önkormányzati választásokon induljak
mint polgármesterjelölt.

– Meddig nyúlik vissza a kapcsolata a településsel?
– A felmenőim legalább négy-öt generációra visszatekintve Sülysápon éltek, én is ide
születtem 1961-ben az akkor még Melegvölgynek nevezett részen álló szülői házba.
Helyben végeztem az általános iskolát: az
úgynevezett Temető-, majd az Öregiskolába is jártam egy-egy évet, azután a Malom
utcai Móra Ferenc Általános Iskolában folytattam a tanulmányaimat, illetve végeztem.
– Milyen folytatást képzelt el magának?
– Művészeti pályára készültem, mert nagyon szerettem rajzolni, de mint utóbb
kiderült: az kevés, hogy az ember szeret,
tudni is kell. Képzőművészeti szakközépiskolába jelentkeztem, de óriási túljelentkezés
volt. Egy másik opcióként a vasútgépészeti
irányt jelöltem meg, mert édesapám évekig
a vasútnál dolgozott, a harmadik lehetőség
pedig az építőipari szakközépiskola volt. Végül az akkori Vági István Építőipari Szakközépiskolában tanultam.
– Kicsit más irány, mint a művészeti pálya.
– Mindig is kettős érdeklődésű voltam: a
humán és a reál tárgyakat is szerettem,
ezeket pedig nagyjából a rajz kötötte ös�sze. A középiskola után volt egy sikertelen
próbálkozásom: akkoriban a komplex tanulmányi versenyek első 10 helyezettje a szakközépiskolákból egyenes úton bekerült az
egyetemre. Abban az évben azonban az első
tíz helyett csak hét került be, én a nyolcadik
voltam a sorban, így lemaradtam a Műszaki Egyetem építészmérnöki karáról. Az Ybl
Miklós Műszaki Főiskolára ugyan felvettek,
de oda nem szerettem volna járni, így nem
folytattam egyik egyetemen sem.
– Dolgozni kezdett?
– Igen, az UVATERV, az akkori idők egyik
ikonikus tervezővállalata elcsábított. Számos országnak terveztek főleg közlekedési létesítményeket, én akkor mentem oda,
amikor épp a Ferihegy 1 (első forgalmi épület) rekonstrukciójának tervezése zajlott.
Szerkesztő–tervezőként dolgoztam két évig,
nagyon élveztem, sokat tanultam szakmai
lag, de mivel a fizetés nem volt túl jó, így tettem egy vargabetűt.

– Merre?
– Egy borsodi településnek, Kesznyétennek
volt egy termelőszövetkezete, amelynek
helyben, Sülysápon működött az öntőminta-készítő üzeme. A fizetés sokkal jobb volt,
de a munka nem igazán vonzott, így mindössze másfél-két évet töltöttem ott. Szerencsémre épp megüresedett az akkor még
helyi tanácsban, a szakigazgatási szervben
egy szakmai státusz. Gondoltam egy nagyot
és jelentkeztem, szívesen fogadtak.
– Ez mikor volt?
– 1983 körül. El is vittek katonának. Miután
letöltöttem a másfél évet, visszakerültem a
„Tanácshoz”, és folytattam ott, ahol abbahagytam. A településhez való kötődésem,
azon kívül, hogy nem tudom elképzelni,
hogy máshol éljek, a közélet, a közös ügyek
és projektek iránti érdeklődésem főként ebből az időszakból fakad.
– Hogyan választotta a képviselői irányt?
– Sosem voltak ilyen ambícióim, nem vonzott ez a pálya, de ha valaki évekig benne
van a helyi fejlesztési ügyekben, akkor óhatatlanul kialakul valamilyen affinitása ezen
a téren, ráadásul megkapja az azzal járó jó
érzést is, ha sikerül valamit megvalósítani.
A kilencvenes években volt egy fordulópont
az életemben: kórházba kerültem és csoda
volt, hogy egyáltalán életben maradtam. A
felépülésem körüli időben indult el a pártosodás Sülysápon, és az akkori helyi Független Kisgazdapárt és, érdekes párosítás, az

– Hogyan döntött?
– Hívő ember lévén, a nagy fordulatok előtt
szeretem kikérni, megérteni Isten tanácsát. Sosem csináltam korábban hasonlót:
találomra felcsaptam a Bibliát, ráböktem
egy pontra és elolvastam. Jeremiás próféta
egyik üzenete volt az oldalon: „Fáradozzatok
annak a városnak a jólétén, ahová fogságba
vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az
Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is!” (Jer. 29;7) Számomra ez abban a helyzetben, pillanatban világos üzenetnek tűnt,
nagy lökést adott ahhoz, hogy elvállaljam a
felkérést, és meg is nyertem a választást. Az
önkormányzatiság kialakulásába csöppentünk, ami rengeteg szabályozatlan kérdéssel, dilemmával járt együtt. Küzdelmes és
nagyon tanulságos időszak volt, aminek az
sem csökkenti az értékét, hogy a második
ciklust már nem nyertem meg. Viszonylag
rövid idő alatt túltettem magam rajta, és
képviselőként, településfejlesztési-pénzügyi
bizottsági elnökként azóta is része maradtam a településfejlesztésnek.
– Hogyan tudná megfogalmazni a településsel való kapcsolatát?
– Valahogy úgy, mint Radnóti. Nem tudhatom, másnak e tájék mit jelent, nekem szülőhazám... Nem tudom máshol elképzelni az
életemet. Csaknem hatvan évet leélni egy
helyen, egy közösségben, látni annak küzdelmeit, gyarapodását, keserveit, nagyon erős
kötődést alakít ki az emberben. Engem minden ideköt, ami az életemben szép, vagy épp
nehéz volt. Alapvetően hűséges természet
vagyok, és bár nagyon szívesen veszek részt
új dolgok alkotásában, a kiszámíthatóságot
szeretem, és nehezen viselem a nagy változásokat. A helyi pünkösdi gyülekezetnek is
tagjai vagyunk, ez is ide köt bennünket.
– Meséljen pár szót a családjáról!
– Nős vagyok, 1983-ban házasodtunk össze.
Nem sokkal később született az első, majd a
második fiam. Ők is itt élnek családjukkal,
aminek a feleségemmel nagyon örülünk,
négyszeres nagyszülők vagyunk.
VNyL
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KÖZFOGLALKOZTATÁSSAL A VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT
A városban működő közfoglalkoztatási
program keretén belül az elmúlt években
tízezres nagyságrendben sikerült beton
árokelemeket gyártani, ezekkel pedig helyi
vízelvezető árkokat burkolnak.
– A közfoglalkoztatás nem egyszerű feladat. Egyszerre kell a város számára hasznos és általuk is elvégezhető elfoglaltságot
biztosítani az érintetteknek és fenntartani
a lelkesedésüket. De igenis van értelme!
– fogalmazott Horinka László polgármester. A közfoglalkoztatott munkavállalók is
keményen dolgoznak azért, hogy hozzá-

járuljanak Sülysáp értékeihez. Eddig több
kilométer burkolt csapadékvíz-elvezető
épülhetett meg azokból a beton árokel
em ekből, melyeket közfoglalkoztatott
munkavállalókkal gyártottak. Ez az elmúlt
években több tízezres nagyságrendet jelent ezekből a betonelemekből. Ezzel még
közelebb kerültünk ahhoz, hogy a nagy
mennyiségű esővíz már sehol ne okozzon
fennakadásokat és károkat, a város vízelvezetési problémái nagymértékben javulnak.
A munka idén is folytatódik, egyelőre még
az elemek gyártásával. 		
SH infó

PÁLYÁZHATNAK
A HELYI CIVILEK
Sülysáp Város Önkormányzata pályázatot írt ki, melynek célja a helyben tevékenykedő civil szervezetek támogatása.
A vissza nem térítendő támogatás felhasználható működéshez, programok
megvalósításához, más forrásból elnyert
pályázatok önerejének biztosításához,
vagy kérhető kamatmentes visszatérítendő támogatás: a más forrásból elnyert pályázatok előfinanszírozására.
A pályázatot papíron kell benyújtani
2021. június 4-ig a Sülysápi Polgármesteri Hivatal (2241 Sülysáp, Szent István
tér 1.) címére.
Bővebb információt Gáspárné Farkas Mónika pályázati ügyintéző nyújt:
farkas.monika@sulysap.hu
06-29/635-428.
SH infó

LEZÁRULT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
A TÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET ELLÁTÁSÁRA

NYÁRI TÁBOROK

Eredmény ugyan még nem született, de
a május 17-i határidő már lejárt: eddig lehetett beküldeni az ajánlatokat a térségi
központi ügyelet működtetésére, melybe
Sülysáp és térsége is beletartozik. A helyszín, a szolgáltatások és az elérhetőségek
természetesen nem fognak változni.
Sülysáp és térsége is beletartozik abba az
összesen 15 településbe, ami érintett az új
központi ügyeleti szolgáltatásban. Tavaly
szeptember 31-én járt le a térség korábbi
szerződése, akkor mindössze egy féléves
hosszabbításra került sor, mivel akkor új
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításához már túl szűkös volt az időkeret.
Szóba került ugyan az az eshetőség is,
hogy esetleg az egész rendszert átalakítják, többek között arról is szó esett, hogy
a mentőszolgálat veszi át a feladatot, ám
egyelőre semmi pontosítás nem érkezett
ezzel kapcsolatban, így jelen állás szerint
a féléves hosszabbítás lejártával ugyanúgy
a városnak kell biztosítania az ügyeleti ellátást. A polgármester azt ígéri, a lakosság

Hamarosan itt a nyári szünet, és szerencsére a járványhelyzet javulása is lehetővé teszi az idei táborok indítását.
Folyik már a szervezés az általános iskolákban: a Móra Ferenc Általános Iskolában megtartják a vándortábort, a
Bakonyban lesz július 28-tól augusztus
3-ig. A Szent István Általános Iskolában
nappali táborral most nem készülnek, de
a vidéki alsós tábor szervezés alatt áll.
A részletek után érdeklődni az iskolákban lehet.
A Tápiós táborok is várják a gyerekeket.
A Gyerektábort július 07–11. között tartják meg, melyre harmadik osztályt végzettektől 12 éves korig lehet jelentkezni;
az Ifjúsági tábor július 19–25. között 13
évestől 21 éves korig várja a fiatalokat;
míg a Nagytábor július 28. és augusztus
1. között fog kikapcsolódást jelenteni felnőtteknek és családoknak, kicsiknek és
nagyoknak. További információk a www.
tapio.hu oldalon.
SH infó
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sem a helyszínben, sem az elérhetőségekben, sem magában a szolgáltatásban nem
fog változást tapasztalni. A szolgáltató
kiléte pedig hamarosan, legkésőbb július
1-ig eldöntésre kerül.
– Mivel a mostani információink alapján
június 30-a után is ugyanúgy el kell látnunk ezt a feladatot, ezért indítottuk el
közösen a térségi településekkel az új
közbeszerzési eljárást, melynek beadási
határideje május 17-én járt le. A projektet
a Nagykátai Polgármesteri Hivatal fogja
össze. Bennünket még nem tájékoztattak, hogy pontosan hány ajánlat érkezett
be határidőre, ám remélhetőleg hamarosan ezt is megtudjuk. Maga az ellátás
semmiben nem fog változni: hétköznapokon ugyanúgy 16:00-tól másnap reggel
8:00-ig, illetve hétvégéken 24 órában kell
megoldanunk az orvosi ügyeleti ellátást.
Mindössze az a kérdés, hogy a régi szolgáltató megmarad, vagy új szolgáltató
váltja le – nyilatkozta lapunknak Horinka
László polgármester.
Hírforrás infó
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INTÉZKEDÉSEK A ZÖLDEBB, HULLADÉKMENTES
VÁROSÉRT
Sülysáp Város Önkormányzata újabb lépéseket tett egy jobb, környezetkímélőbb, zöldebb város
érdekében. Hulladékhasznosító cégekkel együttműködve szerveztek elektronikai hulladék- és
használt autógumi-gyűjtést. Korábban már elindult az ingyenes ágdaráló szolgáltatás, most májusban pedig már a zöldhulladék-lerakó hely is igénybe vehető.
Az elektronikai hulladék- illetve a használt autógumi-gyűjtés május 25. és 29.
között tartott nyitva az Ipar utca 17. szám
alatt, a TÁVÜSZ Kft. korábbi telephelyén.
Sülysápi lakcímkártyával rendelkezőknek mind az elektronikai, mind pedig a
használt autógumi-gyűjtés térítésmentes
volt. Elektronikai hulladékgyűjtésre nagy
darabos elektronikai hulladékokat, mosógépet, hűtőszekrényt, villanybojlert, televíziót, monitort, laptopot, illetve egyéb
e-hulladékokat, ilyenek a különböző telefonok, nyomtatók, rádiók, konyhai gépeket
lehetett leadni. Autógumi-gyűjtésre csak
személy- és kisteherautógumikat vihettek a sülysápiak, kerékpárok és a nagyobb
méretű autók gumijait nem állt módjukban
átvenni.

Miért is fontos, hogy ezek a hulladékok
a megfelelő helyre kerüljenek?
Az elektronikai, avagy e-hulladék a leg�gyorsabban növekvő hulladéktípus az
Európai Unióban, aminek alig 40%-a
kerül újrahasznosításra. A bennük található veszélyes anyagok rendkívül
környezetszennyezőek, emellett az emberek egészségére is károsak. Az ólom,
a báriumvegyületek, a higany és a többi
e-hulladékban található anyag mérgezési
tüneteket, csontelváltozásokat vagy akár
rákot is okozhatnak, viszont szakszerű
hulladékkezelési eljárással ártalmatlaníthatók, így egyaránt megelőzhető a kör-

nyezeti és az egészségügyi szennyezés is.
Mindemellett a legtöbb eszköz fémalkatrészei újrahasznosíthatók, ezzel is hozzájárulhatunk a természeti erőforrásokkal
való takarékoskodáshoz.
Ez az autógumik esetében sincs másként. Élettartama során nagyjából csupán
10%-ot veszít a tömegéből, a gumi tulajdonsága miatt rendkívül ellenálló. A megfelelő
helyre kerülve azonban vagy újrahasznosítják, amivel visszavezetik a gumigyártásba,
vagy megsemmisítik. Az újrahasznosítás
során a használt autógumikat felaprítják
és granulátumot készítenek belőlük, az abroncsokban található textil- és acélrészeket
különválogatják. Az elkészült granulátumokat később rengeteg különböző területen
fel tudják használni, például játszóterek és
sportpályák burkolásánál, útépítéseknél
vagy tetőszigeteléshez.

A tavaszi kerti munkálatokra is gondoltak

A város korábban ingyenes ágdarálási szolgáltatást is indított a sülysápi ingatlantulajdonosoknak a nagyobb mennyiségű
zöldhulladék megfelelő kezelése érdekében. Ez a szolgáltatás továbbra is igénybe
vehető a TÁVÜSZ Kft. +36-30/903-37-30as telefonszámán, amennyiben a ledarálni
kívánt mennyiség nem haladja meg az ingatlanonkénti 10 m³-nyi maximális korlátot. Fontos, hogy az ingyenes szolgáltatás
a darálék elszállítását nem tartalmazza, de
május eleje óta lehetőség van a zöldhulla-

dék-lerakó hely használatára. A lerakóhely
szintén az Ipar utca 17. alatt található, pénteken 16.00–19.00, szombaton 8.00–12.00
között vehető igénybe. A zöldhulladék-lerakó hely csak 2021. június 30-ig térítésmentes, azután szolgáltatási díj ellenében
használható.
Korábbi cikkünkben a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés kapcsán arról tájékoztattuk az olvasóinkat, hogy novemberig
nem lesz szállítás. Ezt tévesen állítottuk,
hiszen a rendszeres szállítás továbbra is
kéthetente keddenként várható.

Júniusi hulladékszállítási időpontok

Háztartási vegyes hulladék szállítása:
keddenként.
Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés:
2021. június 8. és 22. (keddi napokon).
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2
db ingyenes zsák, valamint további korlátlan mennyiségű megvásárolt, kék színű,
DTkH-emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
A házhoz menő csomagolási (szelektív)
hulladékgyűjtés:
2021. június 8. és 22. (keddi napokon).
Szállítási alkalmanként 1 db sárga csere-zsákot adnak, de a megadott napon az
összegyűjtött csomagolási hulladék men�nyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető
bármely átlátszó zsákban.
SH Infó

Szerezze be most tűzifáját!

Számlával
garantált mennyiség!
Kiszállítással

NYÁR i
TŰZIFAVÁSÁR

EUTR szám: AA5856576

Hirdetés

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

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

AKÁC

3 400 Ft/q

Konyhakészre
hasított

TÖLGY, BÜKK

3 200 Ft/q

Erdei m3-ben is kapható.

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. június

06-30/475-2917
| SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS
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ÖNKORMÁNYZAT

SÜLYSÁP HARMADSZORRA NYERTE EL
A HUMANITÁRIUS TELEPÜLÉS CÍMET
Sülysáp sorozatban harmadik alkalommal
kapta meg a Vöröskereszt által adományozott címet, így a város jogosultságot szerzett
arra, hogy a települési üdvözlőtábláknál elhelyezzék a Humanitárius település jelzést.
„Egy véradás – három élet: egy véradás során annyi vért vesznek tőled, ami három
ember életét menti meg” – állt a 2021. május
20-án megrendezett sülysápi véradás plakátján. Ez alkalommal is a nagyjából megszokott, 80 fő körüli véradó jelent meg, hogy
ezzel az egyszerű és semmibe sem kerülő
gesztussal más embertársain segítsen.
Az elismerés azoknak a településeknek jár,
ahol az önkormányzat és a lakosság egyaránt tiszteletben tartja a Magyar Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit, céljainak
megvalósításában pedig aktívan részt vesz.
Az egyik ilyen a rendszeres véradás, melynek a koronavírus sem szabhatott gátat.
A pandémiás helyzetben a véradás szempontjából is nehéz helyzetbe került az
egészségügy, hiszen a megbetegedések

miatt egyrészt sokkal kevesebben alkalmasak a véradásra, másrészt kevesebben vállalják, hogy közösségbe menjenek, hiszen a
legtöbbünk célja a fertőzés lehetőségének
maximális elkerülése. Vérre azonban ilyenkor is fokozottan szükség van, így az előírt
egészségügyi, biztonsági szabályok fokozott megtartása mellett várták Sülysápon a
Wass Albert Művelődési Házban az egészséges véradókat.
A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége a Humanitárius település címmel olyan
településnek fejezi ki elismerését, ahol működik vöröskeresztes szervezet, és munkájukat önkéntesek is segítik. Fontos, hogy a
település lakossága aktívan részt vegyen a
Magyar Vöröskereszt tevékenységében és a
lakók között legyenek rendszeres (folyamatosan, évente legalább két alkalommal) véradók. Sülysáp minden feltételnek több éve
megfelel, így nem meglepő, hogy a szervezet idén is odaítélte a városnak az elismerő
címet.			
Hírforrás infó

KINYITOTT A KÖNYVTÁR
Kedves Olvasóink!
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy könyvtárunk
2021. május 3-tól védettségi igazolvány felmutatásával
ismét látogatható.
18 év feletti olvasóink védettségi igazolvány felmutatásával, a 18 év alattiak, igazoltan védett felnőtt kísérővel
vehetik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat.
Számos új könyvvel és folyamatosan frissülő kínálattal
várjuk vissza önöket könyvtárunkba!
Kérjük, kísérjék figyelemmel aktuális híreinket, és mindannyiunk egészségének megóvása érdekében tartsák be
az ideiglenes könyvtárhasználati szabályokat!
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
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Humanitárius település
A Magyar Vöröskereszt pályázati kiírása szerint a cím odaítélése alapvetően egy évre szól, de a feltételek folyamatos teljesítése esetén évenként
meghosszabbítható. Harmadik évben
(folyamatosan) az elnyert cím feljogosítja a települést – így most már
Sülysápot is, hogy határán található
üdvözlő tábláin elhelyezze a Humanitárius település jelzést. A harmadik
fokozatot elért településeknek ötévente szükséges címüket – újabb pályázat benyújtásával – megerősíteni.
A Magyar Vöröskereszt országos vezetősége ezzel a szigorú feltételekhez
kötött címmel kívánta elismerni Sülysáp szociális és egészségügyi rendszerét, a közösségi szerveződéseket és a
Magyar Vöröskereszt Sülysáp Területi
Szervezetének aktív munkáját.

ÖNKORMÁNYZAT

A TEMPLOM UTCÁBAN MÁR ELKÉSZÜLT,
AZ ÚJ UTCÁBAN MOST KEZDŐDIK A TÁMFAL ÉPÍTÉSE
A Templom utcában egy másfél évvel ezelőtti heves esőzés következtében mozdult meg a partfal, melynek helyreállításához a Belügyminisztérium támogatást biztosított az önkormányzat részére. Miután
ezen a részen befejeződött a munka, a kivitelező az Új utcában kezdte meg a mintegy 50 méter hosszú
támfal építését.
Az alap az Új utca szintjéhez
képest mintegy 2,5-3 méter
mélységben fut majd az utcával
párhuzamosan. Az alapozáshoz
mintegy 300 m³ földet kell kiemelni, ezt ideiglenesen az Új
utca végében található önkormányzati tulajdonú területen
fogják tárolni. A befejezés július
hónapra várható, addig is az utcában élők szíves türelmét kéri
az önkormányzat.
A partfal alapvetően egy természetes földtani képződmény,
hétköznapi nyelvre lefordítva
nagy szintkülönbséget jelent a
felszíni viszonyokban, melynek
előnyeit városi környezetben is
tudják alkalmazni. Az akár 8-10
méter szintkülönbség statikai egyensúlya külső tényezők

hatására gyakran megbomlik,
így a felszín különbözőképpen
elmozdulhat: megrogyhat vagy
beomolhat a part, megcsúszhatnak a rétegek, megfolyhat a
talaj.
A sülysápi partmozgás az ún.
suvadás miatt következett be.
Ezen partmozgások ellen épített
műtárggyal lehet védekezni, illetve megelőzni a talajmozgást.
Az Új utcai partfal építéséről
Szőke Andrást, a Geoszolg Kft.
ügyvezetőjét, okleveles bánya- és geotechnikai mérnök,
okleveles környezetmérnököt
kérdeztük. – Az érintett terület
egy igen nagy szintkülönbségű
partfal. Korábban, az 1990-es
években a Dózsa György utca
felől megelőző módon támfalak

épültek a nagy tömegű partmozgások megelőzése érdekében.
A tavalyi évben bekövetkezett
mozgás kapcsán megállapításra
került, hogy a mozgás csúszólapja, vagyis a földcsuszamlás
a megtámasztott földtömegen
belül alakult ki, a korábban épített műtárgyakban semmilyen
károsodás nem történt, vagyis a
korábban épített támfal funkció
jának megfelelően tette a dolgát.
Jelen műszaki megoldás egy
cölöpsorra ültetett szögtámfal,
mely 10 méteres fúrt horgonyokkal a csúszólap mögötti termett
talajhoz van kötve. A támfalak
tervezését mindig talajmechanikai vizsgálatok előzik meg, mely
alapján a tervező választja ki a
költséghatékony műszaki megoldást – magyarázta a szakértő.
A tervezési szempontokat és
előírásokat jogszabályok, irányelvek szabályozzák, a szakértő
szerint sajnos azonban az utóbbi évtizedben tapasztalható
szélsőséges időjárási viszonyok
ezeket felülírják. – Egy támfal
esetén, amennyiben az üzemeltetési, karbantartási feladatokat
betartották, illetve ellátták, kb.
80-100 év élettartammal lehet
számolni, ha azonban az adott

Hirdetés

Dugulás
elhárítás

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

vállalok
kb. 5 méteres
magasságig.

árajánlatot ingyenes helyszíni
felmérés után adok. HÍvJoN MoST!
Tel.: 06-30/218-7023

Építőipari
betanított munkásokat,
valamint
gÉpkezelőt keresünk!

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

Kedvező áron!

gallyazást

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!

CsőKamerázás

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

településrészen jelentős változások következnek be, mint például a beépítettség megnövekedése, a támfal feletti forgalom
növekedése, vagy a vízelvezetés
megváltoztatása, elképzelhető,
hogy a támfal nem képes ellátni
eredetileg tervezett funkcióját,
és megerősítésre szorul.
Korábban megelőző pályázati
lehetőség biztosított forrást a
támfalak építésére, sajnos a jelenlegi pályázati rendszer csak
abban az esetben ad lehetőséget
pályázat benyújtására, ha már
bekövetkezett a káresemény,
ahogy ez az Új utca esetben is
megtörtént.
SH infó

Bővebb
információ:

elvárások

06-30/747-0377

Minimum 8 általános
iskolai végzettség.
Szakirányú végzettség
előny.

2021. június

Óradíj

Betanított szakmunkás
nettó 1600 Ft
Gépkezelő:
nettó 2200 Ft-tól.
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KÖZÖSSÉG

CSALÁDORVOSAINK
ELŐTT TISZTELGÜNK

A Családorvosok Világszervezete (WONCA) 2010-ben nyilvánította május 19-t a családorvosok
világnapjának. Előtte is hálával tartozhattunk mindenkinek, aki az egészségügyben dolgozott, ám
az elmúlt években – sajnos már így kell fogalmaznunk a koronavírus időszaka alatt – egyszerre
volt veszélyes, embert próbáló és hálátlan feladat orvosként helyt állni.
Ezen a napon évről évre lerójuk tiszteletünket a háziorvosok és gyermekorvosok
előtt. Ha nem is vagyunk beteges típus,
a családorvosaink akkor is ott voltak, ha
intézni kellett valamit, legyen az beutaló,
jogosítvány vagy épp csak egy iránymutatás. Van, aki szorosabb kapcsolatot ápol
gyermekének orvosával, hiszen gyakrabban látogatja tartós betegségekkel küzdő
gyermekkel, van, aki saját háziorvosát is
rendszeresen kénytelen felkeresni. Mégis
normális, hétköznapi állapot volt ez, egészen addig, amíg meg nem jelent életünkben egy világokon átívelő járvány.

Hálátlan feladat

A legtöbb orvos talán soha nem gondolkodott el azon a pályaválasztása elején, hogy
egyszer eljön az az idő a praxisa során,
amikor majd megállás nélkül, éjt nappallá
téve dolgozik, szervez, sokszor hétvégéken
vagy éjszakába nyúlóan. Senki nem vágyik
arra, hogy az addig sem egészen nyugodt
körülmények között végzett munkája körül
egyszer csak a feje tetejére álljon minden,
főleg, hogy az egészségügyben dolgozni
több, mint hálátlan feladat.
Az amúgy is nehéz helyzetben lévő
egészségüg yben dolgozó orvosoknak
gyakran kell szembenézniük a ténnyel:
sokan őket hibáztatják a rendszer hiányosságai miatt, hiszen ők vannak jelen
egyedül, kézzelfogható emberként. Ám,
aki hajlandó őszintén megismerni, főleg
a mostani járvány alatt a háziorvosok és
gyermekorvosok hétköznapjait, az világosan fog ja látni: minden tiszteletet
megérdemelnek a lelkiismeretes családorvosok.

Nem mondtak nemet a veszélyre

Leterheltségüket szemléletesen mutatja,
hogy hiába szerettük volna bemutatni őket
személyesen az újságban, annyi idejük sem
volt, hogy leüljenek nyugodtan és meséljenek egy kicsit önmagukról, mindennapjaikról. Semmi másra nem vágynak a munka
mellett, csak hogy egyedül lehessenek, pihenhessenek egy keveset.
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Abba is érdemes belegondolni, hogy míg
egy átlagembernek az elmúlt hónapokban
legfőbb feladata volt, hogy minél jobban elszigetelődjön a fertőzéstől, óvja magát és
családját, csökkentse a kontaktok számát,
addig a családorvosoknak legfőbb feladata
az lett, hogy az egyre növekvő embertömeggel kapcsolatba kerüljenek, nap mint
nap segítsék a fertőzöttek kiszűrését, majd
az oltások egy részének tömeges beadása
is rájuk hárult. Az egészségügyben dolgozóktól mindenki úgy hiszi, joggal várhatja
el, hogy maga elé tolja őket a „frontvonalba”, némán, az orvosi esküre hivatkozva.
Sülysáp orvosai ezt meg is tették, ezzel
saját, és családjuk egészségét is nagyban
veszélyeztetve.

Régi nagy nevek — a „doktor bácsi”

A Dr. Gáspár István utca talán sokak számára mindössze egy utcanév a sok közül.
Azonban az idősebb generáció jól tudja, kiről kapta a nevét az út: a környék „doktor
bácsijáról”, aki a kezdetekben még kerékpárral járta be a hatalmas tápiósági körzetet. Tudását folyamatosan gyarapította,
először iskolaorvosi és egészségtantanári
tanfolyamot végzett, majd megszerezte a
sportorvosi és a fogszakorvosi képesítést
is a budapesti egyetemen. Legfontosabb
feladatának tartotta, hogy egyre bővülő ismereteivel a helybeliek egészségügyi
helyzetét javítsa. 1972-ben lett ügyvezető
körzeti orvos Sülysápon, 1994-ben pedig a
város díszpolgárává választották.
Nevéhez fűződik a Magyar Vöröskereszt
tápiósági megszervezése, és rendszeresen
iskolai felvilágosító előadásokat is tartott.
Dr. Gáspár István élete végéig, 1983-ig volt
a Vöröskereszt sápi szervezetének elnöke
és szolgálta minden téren Sülysáp lakóit.
„A munka megy tovább” – ezzel a mondattal fejezte be önéletrajzi írását. Az idősebb
sápiak nagy szeretettel és tisztelettel emlékeznek rá, a „doktor bácsira”.

Új erővel, régi meggyőződéssel

Dr. Molnár Tímea 2016 óta látja el Sülysáp
I. számú háziorvosi praxisát. Az első pil-

2021. június

lanattól kezdve úgy érezte, rövid idő alatt
részese, sőt alkotóeleme lett a város életének, vérkeringésének. Ahogy egy korábbi,
a www.sulysapma.hu oldalnak adott interjújában fogalmazott: a betegek hamar a bizalmukba fogadták, őszinte nyitottságuk,
felé tanúsított szeretetük tiszteletet váltott ki belőle. Munkáját mindig igyekszik
összeegyeztetni családjával, három gyermekével, ami sokszor nagy kihívás, ám egy
orvos szíve mélyén már egészen fiatalon,
pályája megválasztásakor is az.
„Sosem volt kérdés, hogy orvos leszek.
Volt nevelőm, aki tanári pálya felé szeretett
volna terelgetni, de számomra csak egy út
volt járható: az orvosi. Tudatom nyiladozásától kezdve erre a hivatásra készültem,
erre tettem fel a jövőm, ebbe fektettem
minden energiám. […] Sokszor, néha naponta belehalok egy zsúfolt nap terheibe,
ami nem baj addig, amíg fel is tudok utána
állni. De erőt ad a napi munkához a családom, a barátaim és a betegeim szeretete,
odafigyelése, egy kedves, vigasztaló bátorító mosoly, egy elismerő kézfogás vagy
írott sor.”		
SH infó

KÖZÖSSÉG

HAMAR ELFOGYTAK AZ ÖRÖKBE
FOGADHATÓ VIRÁGSZIGETEK

A virágszigetek már régóta léteznek, a fenntartásuk azonban elég költséges volt, így a képviselő-testület új koncepciót szeretett volna kitalálni arra, hogy továbbra is díszíthessék a város
különböző pontjait. A járványhelyzet alatt az önkormányzati dolgozók látták el a feladatokat, ám
miután visszatérhettek eredeti munkakörükhöz, a város lakói örökbe fogadhatták a virágszigeteket
és virágládákat. A program sikerességéről Munkhártné Szántai Márta képviselővel beszélgettünk.
– Az örökbefogadás előtt ki szépítette a virágszigeteket?
– Szerencse volt a szerencsétlenségben,
ebben az esetben épp kapóra jött a vírushelyzet: tavaly tavasszal az intézményi és
hivatali önkormányzati dolgozókat próbáltuk megmenteni attól, hogy ne kényszerüljenek fizetés nélküli szabadságra,
ezért kitaláltuk, hogy velük együtt fogjuk
gondozni a virágszigeteket. Amikor a beszállítónk, egy helyi virágboltos termelő
meghozta a növényeket, az ő koordinálásával szépen megszerveztük a virágok
elültetését. A virágládák jellemzően intézmények: orvosi rendelők, iskolák, óvodák
előtt, a városközpontban: a városháza és a
művelődési ház előtt, valamint a vasútállomásokon találhatók meg, a virágszigetek
pedig szerte a városban.
– Miért volt akkor mégis szükség az örökbefogadásra?
– Ősszel az a szerencsés helyzet állt elő,
hogy bizonyos korlátozásokat feloldottak
és az oktatási-nevelési intézményeket újra
nyithatta az önkormányzat, ám így bajba
kerültünk az ültetés terén. Akkor jött az
ötlet, hogy keressünk örökbefogadókat a
virágágyásoknak. Nagyon gyorsan népszerű kezdeményezésnek bizonyult, sőt
kevés lett a virágsziget, ezért elkezdtük a
közterületeken elhelyezett virágládákat is
örökbe adni.
– Kik fogadták örökbe őket?
– Nagyon változó. Az örökbefogadók között vannak helyi lakosok, önkormányzati és hivatali dolgozók, egyesületek, civil
szervezetek és cégek, akik mind nagyon
nagy segítséget nyújtanak. Az a fő feladatuk, hogy évente kétszer segítsenek
a beültetésben, az egyéb gondozást és
öntözést pedig az önkormányzatnál közmunkaprogramban résztvevők végzik.
– Mi most a feladat velük?
– Néhány örökbefogadó a saját kis szigetét
már gondozásba is vette: kitisztította, el-

kor rendelkezésre állnak a növények, akkor
egyeztetünk az örökbefogadókkal, és mindenki a saját idejében elvégzi a feladatokat.
Erről mindig kapunk fényképeket is, amit
rendszeresen megosztunk a közösségi felületünkön. Nehéz lenne egy napra szervezni az egészet, hiszen nem mindegyik
virágsziget és virágláda kerül ugyanúgy
sorra, mindegyikben van évelő és örökzöld
növény is, így nem baj, ha egyik-másik kicsit később kerül beültetésre.
végezte az apróbb metszéseket, gyomtalanítást, de az igazi munka még csak most
jön! Az enyhe időjárásra való tekintettel
az ősszel kiültetett árvácskák még most
is gyönyörűek, de hamarosan nekikezdünk az egynyáriak telepítésének. Ha az
árvácskák megcsúnyulnak, akkor azokat
már csak ki kell szedegetni, ez pár héten
belül egymást követve megtörténik, szépen mindegyik virágsziget és láda megújul
majd. A virágládák szépítésében egyébként nagyon sokat segítenek az oktatási és
nevelési intézmények dolgozói, a könyvtár
és a művelődési ház munkatársai is, mivel azok jellemzően az intézmények előtt
vannak, így önként és lelkesen elvállalták
a gondozásukat.
– Mi a helyzet akkor, ha valaki meggondolta magát?
– Nem esünk kétségbe. Mindenkivel tartjuk a kapcsolatot személyesen vagy a Facebookra is rendszeresen kiírjuk a szükséges tudnivalókat. Ha esetleg valaki tudatja
velünk, hogy meggondolta magát vagy
valamilyen akadályoztatás miatt nem tud
részt venni a munkában, gyorsan fogunk
találni helyette mást, aki szívesen örökbe fogadja helyette az adott virágszigetet.
Pontosan azért adtuk örökbe a virágládák
egy részét is korábban, mert már akkor is
gyorsan elfogytak a szigetek.

– A cégek, egyesületek hogyan tudnak segíteni?
– Adománygyűjtésben nem gondolkodunk, hiszen szerencsére az önkormányzat teljes mértékben tudja finanszírozni a
növényeket, viszont a munkában mindig
jól jön a segítség. Volt egy viszonylag elhanyagolt virágszigetünk, melyre teljesen
új koncepciót szerettünk volna kitalálni.
Idén tavasszal egy helyi vállalkozás jelentkezett, hogy szeretnének részt venni
a városrendezésben. Végül az ő dolgozóik
tették rendbe és ültették be azt a bizonyos
virágszigetet. Úgy gondolom, hogy egy
munkatársi közösségnek ez egy nagyon jó
csapatépítő tevékenység lehet.
– Idén milyen növények kerülnek elültetésre?
– Az egynyáriak közül szeretnénk mézvirágot, begóniát, büdöskét, verbénát és
díszcsalánt ültetni. Nyilván mindegyik virágszigetet próbáljuk úgy kialakítani, hogy
a méretének, fekvésének és adottságainak
megfelelő növényeket válasszunk.
VNyL

– Közös munka lesz, vagy mindenki maga
dönti el, mikor dolgozik?
– Segítünk az ütemezésben, de mások szabadidejét nem szeretnénk beosztani. Ami-
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KÖZÖSSÉG

VISSZATÉRTEK A GÓLYÁK,
AZ EGÉSZ VÁROS
DRUKKOL NEKIK
Visszatértek a fehér gólyák városunkba és úgy tűnik, végre sikeres
lesz a fészekrakás is. Sülysáp város több helyszínén is észrevehetőek a gólyák, előfordultak a piactér környékén, a központban, illetve reggelente gyakran élvezik a felkelő nap sugarát a focipályán
sétálva. A szemfülesek észrevehették azt is, hogy a fészekrakás is
sikeresnek bizonyul. A már elkészült fészküket évekig használják
még, visszatérésükkor apróbb javításokat végeznek csak rajtuk,
így, ha most sikerül nekik, még hosszú ideig velünk maradhatnak.
A fehér gólya Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100 000 Ft.
		
SH infó

ÚJABB SÜLYSÁPI
LAKOS TÖLTÖTTE BE
A 90. ÉLETÉVÉT
A hagyományokhoz híven, a városvezetés idén is személyesen
köszönti a szép kort megélt hölgyeket és urakat, most Bözsike
néninél jártak – természetesen a legnagyobb óvintézkedések
közepette.
Pálinkás Pálné Nagy Erzsébetet – Bözsike nénit – otthonában
köszöntötte születésnapján Horinka László polgármester, Katus Norbert alpolgármester és dr. Tóth Krisztina, Sülysáp Város
jegyzője.
– Bözsike nénivel régi ismerősökként üdvözöltük egymást, hiszen
ismeretségünk közel 50 éve tart – számolt be a megható találkozásról a polgármester. – Bár már régen nem láttuk egymást, az
ismerős arc azonnal felidézte bennem a régi emlékeket, amikor
még férjével és más családtagokkal együtt jártunk a sülysápi
focicsapat meccseire. Bözsike néninek ezúton is kívánom, hogy
családja szeretetét még sokáig élvezhesse! Isten éltesse sokáig!
Sülysápon már régre nyúlik vissza annak a hagyománya, hogy
a polgármester és a jegyző személyesen viszi el az időseket
köszöntő miniszterelnöki emléklapot a szép kort betöltő lakosokhoz. Jelen helyzetben ezeket a személyes köszöntéseket a
legnagyobb óvatosság mellett kell lebonyolítani, hogy a járványhelyzetben még fokozottabban figyeljünk a legveszélyeztetettebb korosztályra.				Hírforrás Infó

Az idősek világnapja
A közösség legidősebb tagjait az idősek világnapja alkalmából is köszönteni szokták
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben jelölte ki október 1-jét, mint
az Idősek világnapját. Társadalmunk elöregedése évtizedek óta gyorsuló fázisban van, a jeles nap kijelölésének fő
célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes
időskorra.
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TISZTELT EBTARTÓK!
Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a kormány rendezvényekre és gyülekezésre vonatkozó korlátozása enyhítésre
került, azaz a 488/2020. kormányrendelet már nem tartalmaz tiltást az összevezetett oltásokkal kapcsolatban.
A fentiek alapján az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása a humán járványügyi szabályok szigorú betartásával az
alábbiak szerint történik:
2021. június 16. szerdán 8.00–10.00 óra között
– Sülysáp, Pesti út 60. szám alatti rendelőben.
2021. június 23. szerdán 8.00-10.00 óra között
– Sülysáp, Pesti út 60. szám alatti rendelőben.
A sülysápi rendelőben az alábbi rendelési időben, vagy előzetes megbeszélés alapján az állat tartási helyén továbbra is
lehetőség van az ebek kötelező veszettség elleni oltásának
elvégzésére. Bár nem szükséges előzetes bejelentkezés, de
a tumultus elkerülése érdekében célszerű telefonon tájékozódni a rendelés állapotáról.
Kérünk mindenkit a járványhelyzetben elvárt biztonsági
előírások (maszk használata, kézfertőtlenítés, a rendelőben
egyszerre csak egy személy tartózkodhat állatával) szigorú
betartására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hivatkozott jogszabály alapján az 1 éven belüli veszettség elleni oltás hiánya miatt már szankcionálhatók az állattartók. Köszönjük
a megértésüket!
Sülysápi rendelőnk új címe:
2241 Sülysáp, Pesti út 60. (a villamossági bolt mögött)
A rendelő nyitvatartása:
hétfő
16.00–18.00;
kedd
8.00–10.00, 16.00–18.00;
szerda
16.00–18.00;
csütörtök 8.00–10.00
péntek
16.00–18.00
A sülysápi rendelőben a petshoprészleg (gyógytápok, vitaminok egyéb nem receptköteles állatgyógyászati termékek
kiadása) reggel 8 órától egész nap rendelkezésre áll.
dr. Popovics László, magánállatorvos és dr. Molnár Gyula, magánállatorvos

!
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ÖSSZESZERElŐ OPERátOROkAt
keresünk könnyű fizikai munkára

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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KULTÚRA

VÉGIGSÉTÁLTUNK SÜLYSÁPON
2020. május 15-én, szombaton közel hetven
gyalogos és kerékpáros érdeklődő részvételével, ideális túraidőben adtuk át Sülysáp
új tematikus túraútvonalát, a Sülysápi Sétát.
Az Összefogás Sülysápért Egyesület
gondozásában, LEADER-támogatással
megvalósult kb. 11 km hosszú túraútvona-

Hirdetés

lat bejárva megismerhetjük Sülysáp jelenét,
múltját, hagyományait, természeti és épített
értékeit. Az útvonalon letelepített interaktív tablók mellett kiegészítő információkat
találhatunk a CityApp Sülyáp városi applikációból elérhető Sülysápi Séta felületen is,
de ezen az első alkalmon a legtöbb tablónál
„idegenvezetők” is segítették a túrázókat.

figyelem!

sírkövek

gránit – márvány – mészkő

sírkőfelújítás!
jöjjön el,
nézze meg
széles
választékunkat!

A program a szőlősnyaralói Kastélykertből
indult, majd a szőlősi vasúti megállóhely,
a Kisboldogasszony-templom, a temetődomb, a Városháza, a központi vasútállomás, Hevesy park, Szent István-templom
helyszíneket érintve juthattunk el a Kapás
József Helytörténeti Gyűjtemény udvarára,
ahol minden regisztrált beérkezőt ebéddel

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
és fizikai munkára
munkatársat keresek.
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Ugyanitt:
esküvői,
keringő- és
alkalmi ruhák
szolid árakon.

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

KULTÚRA

Forró-forrás
és halastavak

Ha felsétálunk a forrásvölgy (Locsodpuszta) feletti
dombokra, a Gödöllői-dombságra
jellemző tatárjuharos lösztölgyes foltokat láthatunk a vadvirágos löszgyepek és
cserjések mellett. Az aljnövényzetben megtalálható a nagyezerjófű és több orchidea: a
tarka kosbor, a fehér és piros madársisak, és a
korhadéklakó madárfészek is. A leggyakoribb
cserjék a csíkos kecskerágó, a kökény és az egybibés galagonya. A löszgyepek is számos ritkaságot rejtenek. Az aranysárga tavaszi hérics
mellett, előfordul a lila virágú bunkós
hagyma, a pusztai meténg és a Szent
László-tárnics is. Az itteni erdőkben fészkelő madarak közül
kuriózum a holló.

Locsodpuszta
Innen Sülysáp még

4,3 km

Jakabszállás

Forró-forrás

A Sülysápi séta
állomásai
Falumúzeum
Szt. István-templom
Hevesy park
Központi
vasútállomás

Kastélykert

Polgármesteri Hivatal
Kisboldogasszony-templom

Szőlősnyaraló
vasúti mh.

i-pa

Sülysáphoz viszonylag
nagy külterület, több tanya
is tartozik. A halastavak szomszédságában Kistelek, északra
indulva Sándorszállás, majd Jakabszálláson keresztül jutunk
el a Dány-Isaszegi útra.

Innen Sülysáp még

tak

2,3 km

Kistelek

A 3 tóból álló víztározó-rendszert a patak felduzzasztásával hozták létre. A mesterséges
tavakat az élővilág az elmúlt évtizedekben
egyre jobban birtokba vette. Partján öreg
fűzfák csoportosulnak, a sűrű nádasokban
gazdag madárvilág fészkel. Leggyakoribb madarai
a tőkés récék és a szárcsák, de előfordulnak a
szürke- és vörösgémek, a nagy kócsag és a kárókatona is. A tórendszer egyben jelentős kétéltű szaporodóhely, és több hüllő is kötődik a területhez (pl.
vízisikló, mocsári teknős). Emellett a lápi-mocsári
növényzet is tartalmaz értékes növényfajokat:
mocsári nőszőfű, széleslevelű gyapjúsás, vörös
acsalapu. A horgászok mellett a halállomány második legnagyobb fogyasztója
a vidra, mely kiemelkedően nagy
számban él part menti kotorékaiban.

tanyák

Halastavak

Innen Sülysáp még

Sáp

i-pa

tak

Be

1 km

sn
yő
i

dű

lő

út

Halastavak

Sándorszállás

Sáp

i
rró
Fo

www.patkosstudio.hu

Az
egyik legszebb
forrás a Tápió-vidéken,
belőle ered a Sápi-patak.
Szájánál óriási malomkő
hever, mellőle fakad fel bugyborékolva (mintha forrna) a
forrásvíz - innen a “Forró”
elnevezés. Hűsítő, tiszta
vizét akár meg is kóstolhatjuk.

Sülysápi
séta

Templom domb

vártunk. A 10 helyszínen elhelyezett 11 interaktív tabló közül a halastavaknál találhatót
most nem vettük be a szervezett túránkba,
de a kerékpárral érkezők azt is megtekinthették.
Köszönetet mondunk minden segítőnknek, akik az állomásokon tematikus
előadással készültek, vagy épp az ebédet

készítették. Külön köszönet a Wass Albert
Művelődési Központ dolgozóinak a helyszín
biztosításáért.
Reméljük, hogy minél többen megteszik
majd akár egyben, akár szakaszosan a Sülysápi Sétát, ezzel kicsit jobban megismerve,
és talán megszeretve városunkat!
Katus Norbert,
az Összefogás Sülysápért Egyesület elnöke

Hirdetés

Új SsangYong Korando Style +
már 2,99% THM-től, fix kamatozással!
Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye +
felszereltségű crossover az akció keretében.
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

Vadonatúj

Korando
modell

Induló ár:

6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

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.

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. Reprezentatív 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.

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

A képen látható autó
illusztráció.
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MÚL(T)6-ATLAN

HA VÉGRE ITT A NYÁR ÉS MELEG AZ IDŐ...

„Ha végre itt a nyár és meleg az idő…”, s megkezdődik a vakáció, a hátizsákban a tankönyvek helyét
felváltja a túracipő, sportruházat, esőkabát, ceruza helyett pedig a diákok vándorbotot vesznek a
kezükbe. Iskolatársaikkal indulhatnak az egész éven át várva várt táborba. Várakozással teli izgalommal tekintenek az elkövetkező napok felé.

A táborozás hagyománya a Szent István
Általános Iskolában már több mint 60 éves
és kezdete az úttörőmozgalomhoz kapcsolható. Akik 1950 és 1990 között jártak
általános iskolába, szívesen emlékeznek
vissza úttörőéletükre. Megdobban a szívük egy-egy régi őrsi foglalkozásra, táborra, versenyre visszagondolva. Idézzük fel
ezt az időszakot a Szent István Általános
Iskola története Tápiósáp – Sülysáp (szerkesztette Borbás Ágota és Zemen Pálné)
című könyv segítségével. Az archív képek
az iskola fotóalbumából származnak.
Az úttörőszervezet 1946-ban alakult
meg. Az első években jelentős politikai
szellem hatotta át, de ennek ellenére
számos személyiségfejlesztő hatás érte
a gyermekkorosztályok tömegét, hiszen
nem kis számban működtek a gyermekek
érdeklődését szem előtt tartó, a formalista tevékenységeket elvető, életközeli
mozgalmat teremtő vezetők, sőt egyházi
és cserkészmódszereket alkalmazó „régi
vágású” pedagógusok. Tért hódítottak a
játékok, romantikus tevékenységfajták, s
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lassan a politikai színezet is halványodott.
A tápiósápi úttörőcsapat Petőfi Sándor nevét vette föl és az 5168. számot kapta.
A mozgalomban kezdettől fogva igen
népszerű volt a táborozás és a turisztika.
A sápi gyerekek először 1961-ben Fonyódon verhették fel a katonaságtól kapott
sátrakat. A 40 gyereknek feledhetetlen
élményt jelentett a balatoni táborozás.
Örömüket az sem kisebbítette, hogy fekhelyül szalmazsákok szolgáltak. A helyi
tsz-től kapott élelmiszert (krumplit, paprikát, paradicsomot, egyéb zöldségfélét) a
fáradhatatlan, mindig jókedvű Bözsi néni
(Potocska Józsefné) varázsolta ínycsiklandozó, finom ételekké. Bözsi néni így
mesélt a táborról: „Ott egy gyerek sem
éhezhetett. Főztem a paprikás krumplit,
sütöttem egy-egy ebédre 4-500 palacsintát. Ha valamelyik gyerek széthagyta
a holmiját, akkor azt másnap a zászlófelvonáskor eltemettük. Amikor a gödörben
benne voltak a gazdátlan gatyák, zoknik,
elénekeltük a Ments meg engem Uramat.”
A változatos programról a kísérő tanárok

2021. június

gondoskodtak, de a legnagyobb élményt
a fürdés és a Balaton szépsége jelentette.
Az első táborozást követte a második,
harmadik és a többi, egészen napjainkig.
A sátrakat lassacskán fa- és kőépületek
váltották fel, a szalmazsákokat pedig habszivacsokra cserélték, de az élmény a táborozóknak mindig feledhetetlen maradt.
Az elmúlt néhány évben a Szent István Általános Iskola táborozói bejárták
hazánk sok szép táját. Alsósaik több ízben nyaraltak Gyomaendrődön, voltak
Szilvásváradon, Mátrafüreden. A felsősök
bebarangolták Aggteleket és környékét,
ismerkedtek a Mecsek-hegység és Pécs
szépségeivel, végigjárták Esztergom történelmi látnivalóit, bolyongtak Kőszeg
ódon falai között, s Keszthely is volt már
az úti céljuk.
Az izgalmakkal teli közös emlékek ös�szekovácsolták a táborozókat, mélyültek
a barátságok, új kapcsolatok szövődtek.
Mindahányszor életre szóló emlékekkel
tértek haza. 		
			
Zemen Pálné

KULTÚRA

Pihenje ki magát
és töltődjön fel a
Vesta Hotelben,
Tápiószecsőn!
Termálvizünk
ízületi, mozgásszervi
és nőgyógyászati
problémák
kezelésére
alkalmas.

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

SzobafeStő,

mázoló, tapétázó
Gipszkartonozás, külső-belső
hőszigetelés, díszítő burkolás

Wellnessajánlatainkért keresse recepciónkat,
várjuk jelentkezését!

info@vestahotel.hu
06-20/452-0788
www.vestahotel.hu

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
2021. június
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FÉMÉPÜLET

GYÁRTÓ SZERELŐ KFT.

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

Két műszakos
munkarendbe

operátorokat

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

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

kedvező
árak!

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

06-30/919-4694

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