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ÉPÜL A KÖRFORGALOM

A 31-es főút nagy forgalmat lebonyolító, meglehetősen
balesetveszélyes sülysápi csomópontjának háromágú
körforgalommá építése márciusban kezdődött meg. A
munkálatok folyamatosan zajlanak, kérik a lakosság figyelmét az érintett útszakaszon.
A hazai forrásból megvalósuló fejlesztésekre Sülysáp
esetében több mint 611,88 millió forint támogatás áll rendelkezésre. A fő cél, hogy mindkét belterületi csomópont
biztonságosabbá váljon, a közlekedés pedig dinamikusabban haladjon az érintett szakaszokon.
Mivel a körforgalmak sűrűn beépített belterületi szakaszon helyezkednek el, az új csomópontokat ezen körülményekhez igazodva alakítják ki. Annak érdekében, hogy
a gyalogosforgalmat is biztosítsák, a járókelők számára
széles gyalogjárdát, valamint a körforgalmi ágak elválasztó szigetein átvezetett gyalogos-átkelőhelyeket alakítanak ki.
A munkálatok folyamatosan zajlanak. Jelenleg egyes
fákat kiszednek (21-40 cm átmérő között), az alkalmatlan fedőréteget leszedik és elszállítják, a meglévő padkát
elbontják, a humuszt leszedik és a felesleget szintén elszállítják.
A kivitelezés ezen szakasza nem tartozik a látványos
elemek közé, de folyamatosan zajlanak a munkálatok,
többek között hatósági engedélyeztetések folynak. Az
aszfaltozással, útépítéssel járó munkavégzés az építkezés későbbi részében fog megtörténni, de hamarosan
arra is sor kerül. A körforgalom szerződés szerinti befejezési határideje: 2023 júniusa.
Hirdetés

Lilla
Liget

L lla Liget

Lovarda
Lovaglásoktatás

Virágméz

Monoron
családias környezetben
7-től 17 éves korig.

Balázs Lilla
agrármérnök, lovastúra-vezető

06-30/515-3772

KONYHAI KISEGÍTŐT KERESNEK!

Sülysáp Város Önkormányzata konyhai kisegítő munkakörbe keres munkatársat a városi konyhára.
A munkavégzés helye a Sülysáp, Malom utca 16–20. alatt
található városi konyhán lesz, teljes munkaidős, határozatlan idejű, kisegítői munkakört betöltő új munkatárs feladatai pedig az alábbiak: a gyermekélelmezési konyhán az étel
előkészítése, kiosztása, az ebédlői kiszolgálás és a konyhaüzem tisztántartása, a fogadókészség biztosítása.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: 8 általános iskolai végzettség, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. A
jelentkezéshez be kell nyújtani fényképes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok
másolatát, nyilatkozatot a büntetlen előéletről. A pályázati
kiírásról további információt Kisné Kiss Anna konyhavezető
nyújt a 06-29/435-377 vagy a 06-30/407-3971-es telefonszámon. Jelentkezési határidő 2022. május 22., postai úton
vagy személyesen a Központi Konyha 2241 Sülysáp, Malom
u. 16–20. címre, vagy Kisné Kiss Anna konyhavezető részére a kozpontikonyha@sulysap.hu e-mail-címen keresztül.
További információk a www.sulysap.hu oldalon találhatók.

ÚJ BERUHÁZÓ ÉRKEZETT SÜLYSÁPRA

Április 7-én Sülysáp képviseletében újabb, jelentős összegű
szerződést írt alá Horinka László polgármester. A svájci hátterű
ISELI Europe Kft. megvásárolta
az önkormányzattól a Sülysáp
0406/47 helyrajziszámú, Ipar
utca 17. szám alatt található,
7850 m2 területű ingatlant.
A szerződés aláírására azok
után került sor, hogy az önkormányzat pályázatot írt ki az
ingatlan hasznosítására. A vevő az ingatlanon elvégzendő
kisebb átalakításokat követően, várhatóan már a jövő év
elején gépgyártási tevékenységet kezd és két éven belül
mintegy 20 fős munkavállalói létszámot tervez.
A 230 millió forintos vételár 60%-át azonnal, 20%-át
2023. január 31-ig, további 20%-át pedig 2024. január 31-ig
fizeti meg a vevő a szerződés értelmében. A város bevételeihez a cég nemcsak a vételár összegével járul hozzá, de
a tevékenység után fizetendő iparűzési adóból folyamatos
bevétel keletkezik, ami növeli a város pénzügyi mozgásterét is.
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• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 06-29/435-001
• Orvosi ügyelet: 06-29/440-074 (munkanapokon 18.00–
08.00, valamint hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)
• Önkéntes tűzoltók: 06-30/528-5493
• Polgárőrség 06-30/466-1677
• Közterület-felügyelet: 06-30/391-7331
• Közvilágítás: 06-29/635-449 (hivatali időben:
hétfő 08.00–18.00, kedd, szerda, csütörtök 08.00–16.00,
péntek 08.00–14.00)
• Víz- és csatornaszolgáltatás – TRV Zrt. hibabejelentő:
06-80/205-157
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1%-A!

Ahogyan minden évben, idén is van lehetőség arra,
hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett
személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2022.
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
• Arany Liliom Alapítvány Adószám:18144741-1-42
• Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány 19180117-1-13
• Estikék Idősek Otthona Alapítvány 18708954-1-13
• Fényes Mudi Klub 18244803-1-13
• Karitászt Támogató Alapítvány adószámát: 19666275-1-43
• Sülysápi Amatőrcsillagász Közhasznú Egyesület Adószám:
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
• Tápió Természetvédelmi Egyesület 18717488-1-13

Szerezze be most tűzifáját!

számlával
garantált mennyiség!
Kiszállítással

tavasz i
TŰZIFAVÁSÁR

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

Konyhakészre
hasított

aKÁC

3 800 Ft/q

tÖLGY, BÜKK

3 600 Ft/q

Erdei m -ben is kapható.
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POLGÁRMESTERÉTŐL
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

EUTR szám: AA5856576

MARADJON HELYBEN ADÓJA

HÁ ZHoZ
SZ ÁllíTÁS!
A némediszőlői
telephelyen hitelesített
hídmérlegen ellenőrizheti
a megvásárolt
mennyiséget!

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2022. május 30-án (hétfőn) 18 órakor
közmeghallgatást

tart a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
nagytermében,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás napirendje:
1. Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és
a folyamatban lévő önkormányzati beruházásokról
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2. Lakossági
kérdések

közérdekű

bejelentések,

javaslatok,

Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 38.

Telefon: +36-30/090-6567 • E-mail: labor@vecsesivervetel.hu
• VérVétel beutaló és sorban állás nélkül • leletek akár 24-48 órán belül
• kényelmes és egyszerű időpontfoglalás • CoVid antitest, antigén tesztelés

www.vecsesivervetel.hu

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

A közmeghallgatással kapcsolatosan további információ a
29/635-435 számú telefonszámon kérhető.
Szíves megjelenésére számítva.

Nyugdíjasoknak

Sülysáp, 2022. május 2.
Tisztelettel:

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

Horinka László s.k.
polgármester

www.ifarbau.com

%
15
ezmény!

kedv
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INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd
06-30/475-2917
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VÁLASZTÁSI KAMPÁNY – JOBB TÚL LENNI RAJTA

A

választások hátteréről kérdeztük
Katus Norbert alpolgármestert,
hogy miként élték meg a város
vezetői a 2022-es országgyűlési kampányt.

– Hogyan értékeli a kampányidőszakot?
– Már jó néhány kampányon túl vagyunk, helyin és országgyűlésin, de
meglepett a mostani durvasága és az, hogy a helyi vezetéssel
talán még többet foglalkoztak, mint az országos ügyekkel. A
baloldali országgyűlési képviselőjelölt a kampány elején a közösségi médiában kinyilvánította, szerinte a sülysápi vezetést le
kell váltani. Ehhez pedig csapatot gründoltak, akik gyakorlatilag
helyi kampányt folytattak párhuzamosan az országgyűlésivel. A
sülysápi jobboldali vezetést lejáratva akarták az országgyűlési
képviselőt hitelteleníteni. Ez új elem volt.
– Hogyan kezelték a helyzetet?
– Arra törekedtünk, hogy ne reagáljunk, mivel provokatív valótlanságokkal, félremagyarázásokkal álltak elő, amik nem az
országgyűlési kampányhoz tartoztak. Nem kell hozzá túl sok
„csízió”, hogy valaki egy településen hibákat találjon. Ahhoz sem,
hogy szerződéses viszonyokat ferdítsen el, valótlanságokkal
szórja tele a közösségi felületeket és minősíthetetlen stílusban
beszéljen. Viszont a lakosok megtévesztését egy ponton túl nem
hagyhattuk szó nélkül, kénytelenek voltunk reagálni.
– A választás eredménye beszédes.
– Igen, az emberek beárazták ezt a fajta viselkedést mind országosan, mind helyi szinten. Szerintem az elsöprő jobboldali siker annak is volt köszönhető, hogy az emberek kifejezték: eddig
és ne tovább! Vannak problémák és ügyek, amikben nem értünk
egyet, de az azért nem jogosít fel senkit arra, hogy ilyen alpári
stílusban és aljas módon kampányoljon.
– Mekkora pluszmunkát jelentett a kampány időszaka?
– Szerintem a mai magyar közélet azért olyan, amilyen, mert

túl sokat kampányolunk akkor is, amikor nem kellene, amikor
pedig kampány van, nem tesszük, vagy már csak érzelmekre
hagyatkozunk. Pedig ekkor kell megbeszélni az ellentéteket,
ütköztetni a különböző nézőpontokat. A kampányban ideje van
a kampányolásnak. Mi a kezdetektől fogva felvállaltuk, hogy a
jelenlegi kormánypárttal szimpatizálunk, nem bújunk állítólagos
függetlenség álarca mögé. Ez jelent egy kölcsönös együttműködést is. Elmondtuk, hogy az országgyűlési képviselőnk, Czerván
György sokat segít nekünk a településfejlesztési célok elérésében. Másrészt polgármester úr a helyi Fidesz elnöke, én pedig
az alelnöke, a KDNP alapszervezetnek pedig a vezetője vagyok.
Egy alapszervezetnek vannak feladatai, amelyeket el kell ilyenkor látnia, ebben nagyon sokan segítettek, igazi csapatmunka
volt. A magam részéről viszont most már örülök, hogy véget ért
a kampány.
– Most nyugalmi időszak jön?
– Nem ezt tapasztalom. Az európai parlamenti választásig az
ellenzéki pártok egymás ellen is fognak kampányolni, viszont
helyi szinten már most folytatódik az, ami eddig volt. Egy-két
véleményvezér újra támadja a helyi vezetést. Szerintem folytatni fogják a lejáratást, már a „mestertervük” is megvan, ahogy
hallom, alig várom, hogy előbukkanjon végre a tervezett polgármesterjelöltjük.
– Tudnak ellene védekezni?
– Nekünk a legfontosabb dolgunk, hogy a helyi problémákat
megoldjuk, hogy a lehető legtöbb fejlesztési forrást Sülysápra
hozzuk. Nem könnyű feladat, de ahogy az elmúlt években, a következőkben is lépésről lépésre haladunk majd előre. Most is
több fejlesztés előkészítésén dolgozunk. Bízom abban, hogy a
sülysápiak látják ezt a munkát, és bő két év múlva is emlékezni
fognak arra, hogy azok, akik majd akkor civilként, függetlenként
és lokálpatriótaként igyekeznek lefesteni magukat, milyen vállalhatatlan módon kampányoltak önös politikai és anyagi érekből.
Amikor pedig eljön majd 2024 ősze, az önkormányzati választások
ideje, akkor majd véleményt mondanak arról, amit láttak. Ez a
demokrácia.

MEGSZÉPÜLT
A HEVESY PARK
Az Összefogás Sülysápért Egyesület pályázatának és az önkormányzattal való együttműködésnek köszönhetően a már meglévő játszótér területén létesült egy fatetős pihenőhely,
alatta térkőburkolattal, megújult a betonjárda, zúzottköves
gyalogösvényt alakítottak ki, valamint további padokat is elhelyeztek. Az útvonalak megvilágítására új kandelábereket telepítettek, egyben kiváltva és
modernizálva a korábban
meglévő légkábeles, részleges térvilágítást.
A természeti ismeretterjesztés fontos szempont volt, azért készült
három interaktív játéktábla, melyek a település és
a környék természeti értékeit mutatják be játékos
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ismeretterjesztő formában. Ezekhez tartalmilag is kapcsolódik
három felhúzható tábla és egy forgatós oszlop, melyek a sétálóút mentén találhatók. A sülysápi kötődésű Hevesy György Nobel-díjas vegyésznek állít emléket egy új kő emlékhely, amelyre
hamarosan felkerül a park névadójának arcképe és rövid bemutatója. Néhány héten belül pedig egy ivókút is helyet kap a játszótéren.
Katus Norbert alpolgármester,
Sülysáp Város Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÖSSÉG

EZ TÖRTÉNT AZ ÁPRILISI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN
Horinka László, Sülysáp város polgármestere a közösségi oldalán számolt
be az április 28-i képviselő-testületi ülés legfontosabb momentumairól.

A

képviselő-testület tagjai tájékoztatást kaptak az elmúlt
időszak legfontosabb eseményeiről. Ennek keretében
külön is beszámoltam az április 3-i országgyűlési választás lebonyolításáról, megköszöntem a Választási Iroda helyi
vezetőjének, valamint a választási eljárásban résztvevők munkáját. A választás problémamentesen, törvényesen és szabályosan zajlott.
• A képviselő-testület tájékoztatást kapott a Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről. Tóth István parancsnoktól megtudtuk azt is, hogy az
önkéntes tűzoltó-egyesületek nagy segítséget nyújtanak a
hivatásos tűzoltóknak, ez igaz a Sülysápi ÖTE munkájára is.
• A helyi egészségügyi ellátásban résztvevők 2021. évi
munkájáról kaptak tájékoztatást a képviselők: beszámolt az
ügyeleti szolgáltató, a felnőtt háziorvosok, a gyermekorvosok, a fogorvosok és a védőnők is. A képviselők két felnőtt
háziorvos beszámolója kivételével minden más beszámolót
elfogadtak. A két említett háziorvos beszámolójának elfogadására egy későbbi időpontban kerül majd sor, miután a humán szolgáltatások bizottsága és/vagy a képviselő-testület
előtt tisztázásra kerülnek azok a kérdések, amelyeket a tegnapi napon nem sikerült tisztázni.
• A TÁVÜSZ Kft. ügyvezetője is tájékoztatást adott a képviselőknek a 2021. évi munkáról. A városüzemeltető cég munkaerő-problémákkal küzd, miközben szaporodott az elvégzendő feladatok sora azzal, hogy a tavalyi évtől üzemeltetni kell
a zöldhulladéklerakó-pontot és az ágdaráló-szolgáltatást is
biztosítani kell a lakosság részére.
• A helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást
működtető VÁR-KAP-VÁR 77 Kft. a megemelkedett üzemanyagárak miatt fordult a képviselő-testülethez kiegészítő
támogatásért, mivel számukra nem érvényes az üzemanyagár-STOP, ők piaci áron, kb. 680 Ft/liter áron jutnak üzemanyaghoz. A jelen negyedévre a kiegészítő támogatást megszavazta a képviselő-testület, azonban a későbbiekre nézve
utasszámlálásról döntött, melynek eredménytől függően kíván majd döntést hozni a harmadik negyedév közlekedéséről.
• Sülysáp Város Önkormányzata rövidesen újra indítja a
néhány éve egy helyi civil szervezet által felhagyott tanya-

gondnoki ellátást. Tegnap a helyi szociális ellátásokról szóló
rendeletbe felvettük az ellátást,
azonban még a működési engedélyre várni kell az indulással.
• A képviselők tájékoztatást
kaptak az elmúlt évben benyújtott pályázatokról és az újabb
lehetőségekről. A beszámolóból kiderült, hogy a korábbi
időszakhoz képest jelentősen nőttek az önkormányzat előtt
megnyíló pályázati lehetőségek azáltal, hogy végre Pest megye is konvergencia régiónak minősül az EU-s támogatások
tekintetében.
• A Sági utca 18. szám alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlatot a képviselő-testület elutasította és az ingatlan pályáztatás útján történő eladásáról döntött. A pályázat a minimálárat
is tartalmazza majd.
• Az Alkotmány utcában egy ingatlan túlépítésével és túlhasználatával kapcsolatban is döntést kellett hozniuk a képviselőknek. A döntés egy hat évvel ezelőtti hasonló ügyben
hozott döntés gondolatmenete mentén született meg.
• Új nevet kap a Kápolna utca egy szakasza. A Lövölde utcáról nyíló rövid utcaszakasz eddig hivatalosan a Kápolna utca
nevet viselte, azonban nem kapcsolódott a Kápolna utcához,
ezért új nevet kapott. Az új név: Fenyves utca lesz.
• Tovább folytatta a képviselő-testület a város házszámrendezését. Több utcában változnak a házszámok a döntés
következtében.
• A képviselő-testület arról is döntött, hogy a Gárdonyi–
Csokonai–Táncsics utcák által határolt játszóteret, az ott tartózkodó gyermekek biztonsága érdekében kerítéssel látja el.
• Tájékoztattam a képviselőket arról is, hogy a Balassi Bálint utcai vasúti átjáróban történő gyalogosközlekedés biztonságosabbá tétele érdekében tett megkeresésünkre a MÁV
illetékes területe nem reagált, ezért ismételt megkereséssel
élünk a MÁV elnök-vezérigazgatója felé, valamint levelünket
tájékoztatásul megküldjük az országgyűlési képviselőnk részére is.
Horinka László, polgármester
Sülysáp, 2022. április 29.

Hirdetés

RAKTÁROS
kollégákat keresünk

egy autóalkatrészekkel
foglalkozó vállalathoz Üllőre.
Munkaidő: 2 műszak
(06:00–15:00-ig és 13:00–22:00-ig).
Átlag nettó bér: 260 000 Ft/hó.
InGYeneS CÉGeS BUSZ:
Sülysáp, nagykáta,
Szentmártonkáta, tápiószecső,
Sülysáp, Mende, Gyömrő
irányából megoldott.
Érd.: 06-70-419-0680

Családi és társasházak
homlokzati hőszigetelése.
Homlokzatszínezés, festés,
ereszdeszka-mázolás.
Állványozással is.
Külső homlokzatfelújítás,
tetőszigetelés.
Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Minőség, garancia!
Kiss István: 06-20/333-4489
deltabau54@gmail.com

Dugulás
elhárítás
CsőKamerázás
WC, padlóösszefolyó, mosdó,
kád, zuhanyzó, piszoár,
mosogató
Hívjon
és m egye k!
Budapesten,
és Pest megyében.

Kedvező áron!
www.dugulaselharito.info
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ÖNKORMÁNYZAT

ISMERJÜK MEG SÜLYSÁP POLGÁRŐREIT!
Április 24-én, a rendőrség napján a bűnüldöző szervek tagjait ünnepeljük, azonban nem felejtkezhetünk el a város közbiztonságához szintén nagyban hozzájáruló polgárőrségről sem. Ismerjük meg kicsit jobban, mit is tesznek minden nap a településért! Pálinkás Imrével, a Sülysápi
Polgárőr Egyesület elnökével beszélgettünk.
– Mennyire régre nyúlik vissza a sülysápi
polgárőrség múltja?
– Én magam 15 éve vagyok az egyesület elnöke, de már előtte is tagja voltam. A
szervezet akkor még közhasznú társaságként üzemelt, melynek elnöke Jandó Attila
volt. Később alakult át a mai nevén is ismert Sülysápi Polgárőr Egyesületté.

az az előnye, hogy már ismerjük az illetőt
személyesen. De természetesen minden
jelentkező hátterét leellenőrizzük, hogy
nem büntetett előéletű-e vagy nincs-e
valamilyen eljárás folyamatban ellene.
Monoron is hasonló a helyzet egyébként,
ott is közel 60 tagja van a polgárőrségnek,
mégis mindig ugyanazt a pár polgárőrt
látni. Tizenkét fő alá nem is eshet az aktív
tagság, mert akkor nem működhetne-e a
polgárőrség, erre is oda kell figyelnünk,
de nálunk szerencsére mindig megvan az
aktív 12 fő, így mindenhol ott tudunk lenni,
ahol szükség van ránk.

– Hányan tagjai az egyesületnek?
– Aktív tagként körülbelül 10-12 fő jár ki
járőrözni, az összlétszámunk pedig 28. Tavaly volt egy nagyarányú toborzási akciónk, ám ennek sajnos nagyobb volt a füstje,
mint a lángja. Megugrott ugyan a taglétszámunk, de sokukat azóta sem láttuk,
tagdíjat sem fizetnek, pedig természetesen kiállítottuk nekik is a polgárőr-igazolványt. Utólag nehéz megszüntetni a tagságot, hiszen nagyon meg kell indokolni a
miértjét. A kicsi, de valóban aktív taglétszámunkhoz szeretnénk még toborozni
embereket, olyanokat, akik szolgálatot is
tudnak vállalni, nem csak névleg lesznek
az egyesület tagjai.

– Melyek a főbb feladatok?
– Mindenféle városi összejövetelen
részt veszünk, például a városnapon vagy
a majálison. Biztosítjuk a helyszínt a futónapokon, a Mikulás-napon, segítünk a
koszorúzásokon, a temetések körül. Mindenszentekkor is segítünk a temetőben a
forgalomirányításban, felügyelünk a temetőben, figyelünk az idősekre, erősítjük
a közbiztonságot. Közösen szoktunk dolgozni a rendőrséggel, rendszeresen tartjuk velük a kapcsolatot. Mindig vannak
visszatérő ellenőrzőpontok, mint például
az állomás, ahol rendszeres feladatot kapunk. Baleseteknél, tűzesetnél is szoktunk
segíteni, egy tűznél például jól jöhet olyan
segítség, aki jól ismeri a területet és segít a
tűzoltóautónak a helyszínre jutni.

– Hogyan tudnak leghatékonyabban toborozni?
– Leggyakrabban ismeretség által sikerül megvalósítanunk, ennek megvan

– Mit lehet tudni az aktív tagokról?
– Mindenkinek van munkahelye, dolgozik a polgárőrség mellett. Amikor az időnk
engedi, kimegyünk, telefonon egyeztet-

jük, hogy éppen ki ér rá. Van, aki hivatásos
katona vagy rendőr, én magam a Monori
Rendőrkapitányságon dolgozom. A legtöbb munkatársunknak civil szakmája
van: építőiparral vagy fémipari munkával
foglalkozik, van, aki vagyonőr, nyugdíjas
betegszállító, illetve van két mozdonyvezetőnk, akik a 24 órás szolgálat után vállalnak még polgárőrséget. Néhány tagunk
rendelkezik ún. jelzőőri végzettséggel, ami
azt jelenti, hogy forgalmat irányíthat egy
esetleges balesetnél vagy útlezárásnál.
– Milyen forrásból működnek?
– Hat éve pályázat útján kaptuk a szolgálati autónkat, ez azóta az egyesületünk
tulajdona, ennek fenntartására évente 200
ezer forint támogatást kapunk, és az önkormányzattól is kapunk további támogatást a működésünkre.
– Miért tartják fontosnak, hogy önkénteskedjenek?
– Számunkra jó érzés, hogy más embereknek segítünk. Megvédjük a saját
tulajdonunkat, de a másét is. Ez egy fajta
önszorgalom, hivatástudat. Szerintem az
ember ilyennek születik. Jó érzés, ha másoknak jót teszünk, még akkor is, ha ehhez
fel kell áldoznunk a szabadidőnket. A polgárőreink sokszor nem a családjukkal töltik a vasárnapot, hanem kimennek szolgálatba, mindezt pedig ingyen és bérmentve
végzik. Úgy érzem, amikor én is idős leszek, nekem is jól fog esni, ha valaki rám
néz, ha már este egyedül vagyok otthon.
Nyugodtabb leszek én is, ha tudom, hogy
a polgárőrök odakint járőröznek.

Hirdetés

SzobafeStő,

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!

mázoló, tapétázó

gépkezelőt, valamint
építőipari betanított
munkÁsokat
keresünk!

Gipszkartonozás, külső-belső
hőszigetelés, díszítő burkolás
Díszítőmunkák, szegők, rozetták, rejtett
világítások, rejtett karnisok kialakítása.
Kerítés és korlát mázolása. Parkettázás.
Lovas László
Mobil: 06-30/577-0564 • Tel.: 06-29/429-359
E-mail: l.laci@indamail.hu
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elérhetőség: 06-30/747-0377
Elvárások

Minimum 1 hónap próbaidő,
általános iskolai végzettség.
Szakirányú végzettség előny.

Óradíj

Betanított szakmunkás: nettó 1 600 Ft
Gépkezelő: próbaidő alatt nettó 2 300 Ft,
próbaidő után nettó 2 500 Ft

ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÖSSÉG

FELHÍVÁS CSONTRITKULÁS-SZŰRÉSRE
Május 14-én csontsűrűség–meghatározásra lesz lehetőség a Vasút utcai rendelőnkben. A mérést
dr. Tarkó Irén reumatológus főorvosnő végzi. A szombati napon
történő vizsgálaton mi is jelen
leszünk, asszisztálunk a főorvosnőnek, ezzel segítve munkáját a
hatékony és gyors betegellátás érdekében.
Vizsgálatra való jelentkezés feltételei:
• 55 év feletti életkor;
• korábban elszenvedett csonttörés elesés miatt;
• hölgyeknél korai menopausa;
• tartós szteroid-kezelés;
A korábban már diagnosztizált és gyógyszeresen beállított csontritkulás KIZÁRÓ ok.
Az előjegyzés feltétele a vizsgálatnak. Telefonon lehet
időpontot kérni: 06-29/324-073. Kérjük, tárcsázás előtt
jegyezzék le testmagasságukat, testsúlyukat, TAJ-számukat, és véralvadásgátló kezelés esetén jelezni szíveskedjenek ennek tényét.
A főorvosnő a betegeket megvizsgálja, szükség esetén
gyógyszeres terápiával, javaslattal látja el.
A berendelhető maximális betegszám: 40 fő.
A vizsgálatot elsősorban a praxisunkba tartozó bejelentkezettek részére szervezzük, de üresedés esetén más
praxis betegeit is fogadjuk.
Dr. Molnár Tímea, I.sz. felnőtt családorvosi praxis

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK

A kommunális hulladékszállítás az egész településen
csütörtöki napokon történik.
Csomagolási hulladékgyűjtés a következő időszakban:
2022. május 12. és 26., valamint június 9. és 23., csütörtöki
napokon lesz.
A csomagolási hulladékok a
DTkH-emblémás, sárga színű zsákokon
kívül bármilyen átlátszó zsákban, illetve
a kommunális hulladék gyűjtésére használt edénytől eltérő, jól látható módon
megjelölt (sárga színű, felirattal ellátott)
szabványos edényzetben is kihelyezhető. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg pedig szállítási alkalmanként 1 db
cserezsákot adnak a DTkH munkatársai.
A sárga zsákba papír, műanyag, emellett
fém- és italos kartondoboz is kerülhet,
de nagyon fontos, hogy ezek minden esetben tiszták vagy
kiöblítettek legyenek. Fontos a helytakarékosság szempontja is, ezért arra kérnek bennünket, hogy a dobozokat,
palackokat, ﬂakonokat minden esetben lapítsuk ki!
Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés a közeljövőben:
2022. május 12. és 26., valamint június 23-án, csütörtöki
napokon lesz.
Az üveg gyűjtése kiöblítve, az üveggyűjtő pont(ok)on
történik!
Ingatlanonként lehetőség van évente kétszer lomtalanítást (3 m3/alkalom mennyiségben) is igényelni az
53/500-152 telefonszámon.
SH infó
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A FÖLD NAPJA SÜLYSÁPON
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Sülysápon a Föld napjáról
rendhagyó módon
emlékeztek meg az
óvodások és az iskolások,
akik képességeikhez mérten
ültettek, kézműveskedtek,
de kvízekkel is foglalkoztak.

E

z az esemény Hrágyel Dóra ötlete.
A Föld napját Magyarországon 1990
óta tartják április 22-én, amely évről évre egyre népszerűbb. A fenntarthatóságra nevelést nem is lehet elég korán
kezdeni, ezért is nagyszerű, ha már egészen kicsi korban próbáljuk a gyermeket a
környezettudatosságra szoktatni, hiszen
Földünk épsége mindannyiunk érdeke.
Éppen ezért már a Sülysápi Csicsergő
Óvoda ovisai is részt vettek különböző
tevékenységekben bolygónk megóvásával kapcsolatban. A csoportban kézműveskedtek a gyerekek, virágokat ültettek,
festettek, gyurmáztak, kezüket használták nyomdának és azzal fát, bokrot készí-

tettek. Együtt gondolkoztak arról, hogy
mi jó a Földnek, mi az, ami tetszik nekik,
akár egy séta alkalmával látottak alapján.
A nagycsoportosok ballagása két éve
nem a hagyományos módon zajlik, ugyanis egy különleges és szívet melengető
szokást vezetett be az óvoda. A búcsúzást
összekötve a fenntarthatósággal „búcsúfát” ültetnek. Hagyománnyá szeretnék
formálni ezt a gesztust, így minden évben
fák ültetésével járulnának hozzá az óvoda és környezetének, ezzel pedig a város
szépítéséhez. A virágos óvoda akció már
harmadik éve működik az intézményben.
Arra törekszenek ezzel a kezdeményezéssel, hogy tavasszal és ősszel a szülők, valamint az önkormányzat segítségével minél
virágosabb miliőt teremtsenek az oviban.
Az iskolások a Szent István Általános
Iskolában a fenntarthatósági témahét
keretén belül dogozták fel a környezetvédelmet. Szemetet szedtek, aszfaltrajzversenyt és vetélkedőket rendeztek,
színeztek, virágokat ültettek a tanító nénik segítségével. A felső tagozaton a diákok előadásokat hallgattak, majd pedig
kiselőadást készítettek a fenntarthatóságról, amelyet kivetítővel, prezentációval
maguk adtak elő a társaik előtt. Ezenfelül
Farmosra, a Vízparti Élet Házába is ellátogattak a diákok.

Sülysáp is csatlakozott a
TeSzedd! mozgalomhoz

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció hazánk
legnagyobb önkéntes mozgalma
idén már tizedik alkalommal kerül
megrendezésre. Sülysápon május 8-án került sor rá. Délelőtt 9
órakor az önkormányzat épülete
előtti parkolóban gyűlekeztek az
önkéntesek, majd pedig a csapat
együtt indult szemetet szedni. A
cél a tavaszi nagytakarítás elvégzése volt az utak mellett és az erdők szélén is.
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A Móra Ferenc Általános Iskolában is
tevékenykedtek a tanulók, többek között
a Föld napjával kapcsolatos kisfilmeket
néztek meg. A filmek alapján kérdéseket
rejtettek el a pedagógusok szerte az iskolában, melyeket a gyerekeknek kellett
megkeresniük, hogy meg tudják válaszolni
őket. Az iskolás gyerekeknek arra is volt
lehetőségük, hogy kék és zöld só-liszt
gyurmából földgömböt alkossanak.
A gyerekek nagyon nyitottak voltak a
feladatokra, a legkisebbektől a nagyokig
mindenki kivette a részét a földnapi programokból.
A Föld napja mozgalom egyik fontos
jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?” . Ez gyermeket
és felnőttet egyaránt arra motivál, hogy
tegyünk együtt a Földünk megóvásáért!
J.B.

KÖZÖSSÉG

A NÉPVISELET NAPJA SÜLYSÁPON
A sülysápi Szent István Általános Iskola diákjai
és a Csicsergő óvoda ovisai is részt vettek a
népviselet napja kezdeményezésben.

E

Emellett a gyerekek otthonról hozott
vagy az óvoda néptánc ruháit viselték.
A fiúk kismellényt, kalapot, rajzolt bajszocskát kaptak, míg a lányok haja pántlikával volt befonva. Ezen a napon néptáncot jártak, a nagyobbaknak pedig a
népviseletről szóló filmet is vetítettek.
„A hagyomány nem a hamu őrzése,
hanem a láng továbbadása.”
J.B.

z az esemény Hrágyel Dóra ötlete
nyomán indult el 2015-ben, mára
egyre többen csatlakoznak hozzá.
Évről évre április 24-én, Szent György
napján öltik magukra a magyar emberek
a népviseleteket, méghozzá világszerte.
A cél, hogy a magyar kultúra színességére és fontosságára felhívják a figyelmet,
a kisebbek pedig ismerkedjenek a régi
tradíciókkal. Hagyományos öltözékekben országunk igencsak gazdag, hiszen
ahány falu, annyi népviselet. Ma már több
egyesület, óvoda és iskola is részt vesz
a kezdeményezésben. Így tett a Szent
István Általános Iskola is, ahol április
22-én, pénteken tartották az ünnepséget. A tanári kar nagy része és a gyerekek is népviseletet öltöttek, Bacskai Balázs Tápiószecsőről tartott táncházat, az
alsósoknak és a felsősöknek külön-külön.
A Csicsergő óvoda minden tagintézménye csatlakozott az eseményhez, ahol
a kicsik a zöldágjárás szokását elevenítették fel, mely egy húsvéti hagyomány.

Hirdetés

Eladó
ingatlanokat
kErEsünk

meglévő készpénzes ügyfeleink részére
a dél-pest megyei és budapesten,
a dél-pesti régióban

Ha számít az ár,
az ingatlanpiaci vár!
Amennyiben gondolkozik lakása,
háza, telke eladásán,
forduljon bizAlommAl
Az ingAtlAnpiAci közvetítő
irodához!

Kossuth téri Piac Üzletház
Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.

Tel.:

A lÉ k t

t

közvetítő iroda

1%

ju

piaci.com

Ól

ingatlan

06-70-935-5181

termelői
mézdiszkont

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén.
Nyitvatartás: csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13

méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 25 g méhpempővel
kiscsillag termelői gyógyteakeverékek

990 Ft/csomag
Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

30 g-os csomagban, 10-féle

Natura 2000 területen termelt

gyógyNövéNyágyoN érlelt termelői mézek
minden
gyógynövé
gyógynövényes méz:

Levendulás,
kakukkfüves,
citromfüves, mentás,
kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes,
bazsalikomos
és ánizsos.

1490
Ft/ ½ kg

kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek,
savanyúságok, tésztaszószok
termelői áron 490 Ft-tól.
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

Facebook: Mézdiszkont
www.apifito.hu • 06-70/607-4444
2022. MÁJUS
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Fotók: Grabarics Éva

MAJÁLIS ÉS GYEREKNAP 2022

N

agyon szép napot töltöttünk együtt április 30-án, amikor megrendezésre került a szőlősi Kastélykertben a
majális és gyereknap. Nagyon köszönjük mindenkinek,
aki kilátogatott, bízunk benne mindenki jól érezte magát és a
gyermekek is jól szórakoztak.
Részletes beszámoló hamarosan…
Puskás Réka mb. intézményvezető,
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
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SPORT
KÖZÖSSÉG

100 ÉVES A SÜLYSÁPI SPORT EGYESÜLET
A Sülysápi Sport Egyesület alapításának dátumát tekintve 1922-re és 1923-ra egyaránt találni
utalást, egy azonban biztos: a csaknem 100 évre visszatekintő szervezet ma is ugyanúgy ápolja
sportolói útját, mint a korábbi évtizedekben. A múltról és a jelenről Horinka László, az egyesület
elnöke mesélt.
– Milyen sportok tartoznak az egyesület alá?
– Kezdetben kizárólag a labdarúgásról szólt
az egyesület, csak jóval
később, a ’80-as években
jelent meg a taekwondo
Sülysápon. Ezt követte a
kézilabda, majd a röplabda
a 2010-es években. A legfrissebb szakosztályunk
az ulti, sportolóink körülbelül két évvel ezelőtt
csatlakoztak hozzánk.
– Melyik sportághoz milyen eredmények fűződnek?
– Labdarúgásban korábban elég komoly sikereket ért el a település, a
70-es években Szabad Föld Kupa döntőt játszott a sülysápi csapat a Népstadionban a Paks ellen – a mérkőzés a Magyarország–Franciaország válogatott találkozó előmérkőzése volt. Akkoriban az
NB III-ba jutás is közel volt. Azóta azért
ilyen nagyságú sikerekről nem beszélhetünk, talán 1989-ben volt utoljára olyan
eredmény, amikor mind a felnőtt, mind
az ifjúsági csapat megnyerte az akkori
megyei bajnokságot. A taekwondo szakosztály megalakulásával azonban ennek
a sportágnak a versenyzői már világkupa első-második-harmadik helyezéseket,
Európa-bajnoki, világbajnoki helyezéseket tudtak felmutatni. Kézilabdásaink
szintén megyei versenyeken szerepelnek,
a röplabdában pedig igaz, hogy egyelőre
csak utánpótlás-korosztályban, de a csapatunk az országos 10-12. helyig jutott.
A legfrissebb szakosztályunk, az ultisok
között pedig országos első helyezett is
van, ők folyamatosan nagyon szép eredményeket hoznak.
– Milyen lehetőségek vannak még a településen?
– Sülysápon ezeken a sportágakon kívül még az ökölvívás számottevő, a Tápiómenti Ökölvívó Egyesület Sülysápon
tartja az edzéseit, ők is neveltek már
ki korosztályos válogatottat. Ezeken a
sportágakon kívül egyelőre nincs más
alternatíva a településen, részben az infrastruktúra hiánya miatt. Hiába szeret-

nénk például úszószakosztályt indítani,
ha egyelőre a feltételei nem adottak. Sajnos a kézilabdát vagy a röplabdát nézve is
problémás, hogy nincs olyan szabványos
méretű sportcsarnok Sülysápon, ahol hazai pályán tudnánk megrendezni a versenyeket.
– A gyerekek mely sportok iránt a legérdeklődőbbek?
– A labdarúgás mindig is népszerű volt
a gyerekek között, mindenki szeretne
Messi vagy Ronaldo lenni. A lányok körében jó ideig egyedül a kézilabda volt adott
lehetőség, akinek nem tetszett ez a sport,
az nem igazán tudott a környéken mihez
kezdeni. A röplabdába már szerencsére a
fiúk és a lányok egyaránt be tudnak csatlakozni. Alapvetően elmondhatjuk, hogy
szinte küzdünk a gyerekekért, hogy sportoljanak: sajnos nagyon kevés a gyermek
ahhoz, hogy ugyanabban a korosztályban
a foci mellett egy kézilabdacsapatot és
egy röplabdacsapatot is ki tudjunk állítani. Szerencsére azért még mindig van
olyan gyermek, aki szívesen sportol, akár
versenyszerűen is. Az ulti természetesen
inkább az idősebbek sportja, az edzéseken is inkább az 50-60+ korosztályt találjuk.
– A felnőttek számára elérhető valamilyen
sportolási lehetőség?
– Ritka az, hogy valaki felnőttként
kezdjen el versenyszerűen sportolni. A

felnőttek világára inkább az amatőr sport a
jellemző, de erre is rendszeresen szervez a város
különböző sportrendezvényeket. A Covid–19 sajnos nagyon sok tervünket
keresztülhúzta. A városi sportnap 2020-ban a
Covid miatt került le a
programnaptárból. Korábban a sportegyesület
évről évre megszervezte az amatőr focitornát
is. Az amatőr sportolók
kedvelt eseménye a két
sülysápi futóesemény, a
Mikulás-futás és a Sülysápi Futónap. Ezeken a
versenyeken akár 4-500
versenyző is van egy-egy
alkalommal. Idén már a 16. Sülysápi Futónapra készülünk, ami június 12-én lesz.
– Sokan szinte semmit sem tudnak az ultiról. Hogyan született a szakosztály?
– Én sem tudok túl sok mindent róla,
kivéve, hogy kártyával játsszák. Volt egy
társaság Sülysápon, akik rendszeresen
összejöttek és ultiztak. Később meghívták őket egy gyömrői egyesületbe, hogy
egyesületi keretek között, versenyszerűen űzhessék az ultit. Elfogadták, de mindig zavarta őket, hogy sülysápiként miért
Gyömrő színeiben versenyeznek. Akkor
kerestek meg engem, mint az egyesület
elnökét, hogy lehetnének-e inkább a Sülysápi Sport Egyesület igazolt versenyzői.
Örömmel fogadtuk őket és tudtuk, hogy
biztosan jó eredményeket érnek majd el.
– Melyek a közeljövő várható változásai,
célkitűzései?
– Jó hír, hogy a focistáink éppen a bajnokság megnyerésére készülnek, jelenleg az első helyen állnak, és ha győznek,
elképzelhető, hogy egy osztállyal feljebb
kerülnek, a megyei másodosztályba. A
röplabdások felnőtt csapatába mindenkit
szívesen várnak, aki nem profi, de szeretne egyesületi keretek között röplabdázni: a csapat a Budapest Bajnokságban
vesz részt. A kézilabdásaink pedig a 20222023-as bajnoki évadban valószínűleg
már a Vecsési Sport Egyesülettel közösen
indulnak el, hogy elég legyen a létszám.
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MÚL(T)6-ATLAN

FEJEZETEK A MÓRA FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRTÉNETÉBŐL
3. fejezet: A XX. század iskolái

Idén szeptemberben lesz 50 éve, hogy elkészült Tápiósülyben
a központi iskola. A Móra Ferenc Általános Iskola történetének
harmadik fejezetében az 1900-as évek első évtizedeinek történéseit vesszük sorra. Az előző fejezetből megtudtuk, hogy az
1800-as évek végén a tápiósülyi tanulókat két tanító tanította a
két épületben lévő három tanteremben.
1905-ben „szerveztetett a III. tanitói állás, melyre első tanitónak Szabó Anna jeles oklevelü tanitónőt választotta meg az
iskolaszék. Bérelt tanteremben tanított, utódja Dovács Klára és
az ő utódja Kovács Géza a tanterem összedőlése után tanítványaikat a templomi oratóriumban tanították.” – olvasható a História
Domusban. Tehát az iskola összedőlt. Ez az épület feltehetően a
„Temető iskola” lehetett, mivel egy későbbi bejegyzésben már az
újra felépített épület szerepel.
Szükség volt további tanítókra is, mert Tápiósüly lélekszáma
folyamatosan gyarapodott. Az 1910-es népszámlálási adatok szerint Tápiósülyben a 6-12 éves korosztályba kb. 390 gyerek tartozott. Rájuk 5 tanító és a három iskolaépületben 5 tanterem jutott.
70-80 tanuló zsúfolódott össze egy-egy tanteremben.
„A IV. tanitói állás szervezése 1908-ban történt, első tanítója
Vincze Margit szintén kiváló képzettségű jeles tanitónő lett. Végül az V. tanitói állást 1909-bean szervezték meg. Első tanítója
Bernátsky Ilona jeles oklevelű tanitónő lett. Tantermül kapta azt
a még most is fennálló épületét Tamásy Pál 1908-ban építette
a parochia területén az iskola és a temető pénzén.” Ebből a bejegyzésből a „Temető iskola” néven ismert iskolaépületről tudósít
bennünket a plébános, amit ekkorra már át kellett építeni, hiszen
már 1777-ben is javításra szorult és 1883-ban is csak felújították.
A Temető iskola épülete a többszöri át- és újjáépítés ellenére ma
is áll, jelenleg a plébánia egy új közösségi helységét alakították
ki benne.
1928-ban adták át a két tantermes, igazgatói és tanári szobát is
magába foglaló „új iskolát”, mely a Fő utcán ma is látható. 1972-ig
tanultak benne a falu fiataljai. Jelenleg orvosi szolgálati lakás, a
most megürült orvosi rendelő és a védőnői körzet helyén pedig
mentési pont található az épületben.

Az „új iskola” a Fő úton

1930/31-ben jelent meg a Pest–Pilis–Solt–Kiskun–Vármegye
általános ismertetője és címtára. A könyvben a közművelődéssel
kapcsolatos ismeretek is megtalálhatók. Tápiósülyről ezt olvashatjuk:
„Három iskolaépület van, amelyek öt tantermet, egy szertárt,
egy tanító’ és egy kántori lakást foglalnak magukba. Jelenleg a
tanerők száma öt, a tanköteleseké cca. 330, a gazd. ismétlősöké
cca 75.
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Az első iskolaépület 1891-ben, a második 1907-ben és a harmadik 1928-ban épült.
Igazgató tanító: Kovács Géza. Középiskoláit az egri cisztercita
főgimnáiumban, a tanítóképzőt 1923-ban Jászberényben végezte.
Pedagógiai pályáját 1923-ban, mostani állomáshelyén, Tápiósülyön kezdte meg mint tanító. 1929 óta róm. kath. ig. tanító. 1925
óta leventeoktató. Családjából többen részt vettek a háborúban.
Kántortanító Kajdy Lajos.
Tanítók: Lipovits Teréz, Mészáros István, Mészáros Győry Erzsébet.”

Tantestület a század közepén. Álló sor balról: ism., Kajdy Lajos,
Kovács Géza ig., Mészáros István, ülő sor: ism., Mészáros Istvánné
Győri Erzsébet, ism., Lipovits Terézia, Lukács Erzsébet ig.h.

A fenti írásban már szerepel Kajdy Lajos kántortanító, aki az
egész faluban nagy tiszteltnek, megbecsülésnek örvendett. 1929től 1956-ig tanított Tápiósülyben, majd 1970-ig Úriban nevelte az
ifjakat. Unokája, Balog (Marcheschi) Mónika nagyapjától kapott
ízelítőt a tanítói pályáról, hiszen ő az iskolában nőtt fel, eleinte
tanulója, majd pedig pedagógusa lett a helyi Móra Ferenc Általános Iskolának, ahol jelenleg is tanít.
Kajdy Lajos családjának története összeforrott az iskolával, a
tanítással. Édesapja, Kajdy Béla 1909-ben megpályázta a tápiósápi
kántortanítói állást és 1934-ig először kántortanító, majd igazgató lett ott. Hat gyermeke született, akik szinte az iskolában nőttek
fel, nem csoda tehát, hogy három fia is ezt a pályát választotta.
Gusztáv Úriban, majd 1934-1957-ig Tápiósápon, György Úriban
és Tápiószecsőn is, Lajos pedig Tápiósülyben és Úriban tanított.
Mindhárom fiú méltó követője volt édesapjának. Leszármazottjaik közül is többen választották a pedagógus hivatást (Kajdy Edit,
Kajdy Adrienn). A Kajdy Béla elültette a magot, gyermekei, unokái
és dédunokája is a pedagógusi hivatást választották. Több generációt neveltek fel Tápiósápon, Tápiósülyben, azaz Sülysápon és
mindig büszkék voltak tanítványaikra, „hiszen számukra nemcsak kenyérkeresetet jelentett, jelent a tanítás, hanem példaadás,
kötelességtudás, tisztesség, becsület és természetesen a tudás
továbbadásának szeretetét”.
Zemen Pálné
Kajdy Béla és családja

KÖZÖSSÉG

MÁJUS 28-ÁN ÚJRA MACKÓ-TÚRA
Idén ismét tavasszal rajtol el a Mackó-túra, ahol a mozogni, kirándulni vágyók 15 km, 27 km és
most már 40 kilométeres távokból is választhatnak.

A

tavalyi évekhez hasonlóan idén is Móra Ferenc Általános Iskola Szőlőstelepi Tagiskola tornacsarnoka mellől
indul a túra, a cél pedig a Mende vasútállomáson lesz.
A kirándulni vágyók 15, 27 és 40 km-es távok közül választhatnak, a szintidők is úgy kerültek meghatározásra (4, 7 és 10
óra), hogy mindenki kényelmes sétatempóban teljesíteni tudja a túrát. Jó hír, hogy a sülysápiaknak idén is 50 százalékos
kedvezményt biztosítanak a nevezési díjból, az óvodások és az
általános iskolás diákok pedig továbbra is ingyen indulhatnak.
– Az elmúlt két évben a koronavírus és más okok miatt őszszel rendeztük a Mackó-túrát, régen azonban mindig tavasszal
volt, így most végre visszatérhetünk a hagyományhoz – mesélte lapunknak Seprős Viktor, az esemény főszervezője. – Ilyenkor sokkal szebb a táj, nyílnak a virágok, virágzik a repce és
az akác. Idén először ráadásul 40 km-es távot is szervezünk.
Korábban is volt 50 km-es táv, és az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy lenne igény egy ilyen hosszúságú útvonalra,
a tapasztalt túrázóknak a 27 km már nem igazán kihívás.
A Mackó-túra azért is könnyedén teljesíthető, mivel nincsenek nagy szintkülönbségek, májusban pedig már viszonylag
meleg szokott lenni, így a szervezők bíznak benne, hogy május
28-án is ideális túraidő várja a mozogni vágyókat. Arra is figyeltek, hogy viszonylag sűrűn legyenek ellenőrzőpontok, ahol
csokival, gyümölccsel várják az érkezőket, a célban pedig mindenki átveheti a teljesítésért járó oklevelet és kitűzőt.
Jelentkezni a helyszínen is lehet, de a szervezők azt javasolják, hogy aki el akarja kerülni a sorban állást, az inkább előzetesen regisztráljon a www.sulysapturak.hu oldal nevezési felüA Mackó-túra a Tápió-vidék első és az egyik legnagyobb
hagyományokkal rendelkező teljesítménytúrája. Először 1996-ban rendezte meg Hartmann Ferenc és lelkes
csapata. Az első években még a 25 és 50 km-es távokon
próbálhatták ki magukat a vállalkozószellemű túrázók.
Néhány kisebb-nagyobb megszakítás és útvonalváltozás után 2019-ben 18. alkalommal került ismét megrendezésre a Mackó-túra. Az útvonal változatos, minimális
felkészüléssel teljesíthető, ezért bátran elindulhatnak
olyanok is, akik még csak most ismerkednek a teljesítménytúrázással.

letén. Azt is ki lehet választani, hogy melyik távon szeretnénk
részt venni, így a rajtnál már kitöltött nevezési lappal várják a
résztvevőket.

Hirdetés

BÉREKET
EMELTÜNK!
GÉPKEZELŐ
GÉPKEZELŐ OPERÁTOR
2–3 műszakos munkarendek
cafeteria
teljesítményértékelő bónusz
ingyenes bejárás
teljesítménybónusz

06-1/999-7474
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KÖZÖSSÉG

SÜLYSÁPI FUTÓNAP 16. ALKALOMMAL!
Idén június 12-én kerül megrendezésre a Sülysápi Városi Futónap, mely egész napos elfoglaltságot nyújtó, tömegsportcentrikus utcai futóverseny, változatos programokkal, különböző korosztályoknak kiírt távokkal az óvodástól a legidősebbekig, az egész család számára.

A versenyközpont helyszíne: Sülysáp, Dózsa György út 110. Szent
István Általános Iskola
A versenyiroda 07:30-kor nyit az iskola aulájában. A Rajt-Cél
zóna a sportpályán kerül kialakításra (a versenyközponttól kb.
50 m).
Az útvonal a korábbi évekkel azonos, a futamok zöme a sportpályán és annak környezetében kis forgalmú, nagyrészt bitumenborítású, emelkedőkkel tarkított utakon zajlik. A legalacsonyabb és legmagasabb pontjának szintkülönbsége 20-30 m.
A tájékozódást felvezető és záró kerékpáros, szalagozás, rendezők, polgárőrök segítik. A KRESZ szabályainak betartására
mindenki ügyeljen, az útvonalon nincs teljes zárás!

Versenyszámok

Felnőtt 3,7 km; felnőtt 10,7 km; felnőtt félmaraton 21,1 km.
Ovisfutam (310 m)
Korosztályos futamok:
Gyermek I. 1,2 km; gyermek II. 1,5 km; serdülő 2,1km.
Kezdők-újrakezdők (felnőtt) 1,2 km.
Családi futás 310 m
Az óvodásfutásban a szülő kísérheti gyermekét a futam alatt,
de kézfogással nem segítheti!
Családi futás: Egy szülő kézen fogva futja le a megadott távot
a gyermek I. vagy óvodás korú gyermekével. A gyermek 10 év
alatti. (2013-ban vagy azután született.)

Frissítés a célban, valamint a 10,7 km-es és a 21 km-es távokon 2,5 km-enként. Ha valaki teljesen érintésmentes frissítést
szeretne, a legbiztosabb, ha gondoskodik róla, és magával viszi
futás közben.
A versenyre összesen 500 fő nevezését tudjuk elfogadni!
A 3,7 km; a 10,7 km és a félmaraton távokra összesen 220 fő
nevezhet.
Minden távon elektronikus időmérést alkalmazunk.
Rajtszámokat átvenni a nevezési irodán legkésőbb az adott
futam rajtja előtti 15 percig lehet.
Díjazás versenykiírás szerint érem és oklevél.
• Korosztályos futamokon 1–6. helyezett fiú-lány.
• Felnőtt futamokon 1–3. helyezett férfi-női.
• Családi futás: 1–3. helyezett család.
• A célban egyedi befutóérem várja a felnőtt 3,7; 10,7 kilométeres
és félmaraton távokat teljesítő futókat.
Az ovisok, a gyermek I., a gyermek II., a serdülők, újrakezdők
részvétele ingyenes. A felnőttfutamok sülysápi résztvevői kedvezménnyel nevezhetnek.
Előnevezni 2022. június 6-án éjfélig online módon a www.
tapiomenti-tomegsport.hu oldalon keresztül lehetséges. A felnőtt távokra érdemes minél korábban regisztrálni online felületünkön, előfordulhat hogy ezekre a távokra korábban zárul a
nevezés.
A már nem sportoló gyerekek kiegészítő programon vehetnek részt, melynek során ügyességi játékokban tehetik próbára
magukat, és gyűjthetik a próbák sikeres teljesítéséért járó pontokat, melyek meglepetésajándékra válthatók be.
A rendezvény részleteiről weboldalunkon (www.tapiomenti-tomegsport.hu), valamint Facebook-oldalunkon https://
www.facebook.com/tomegsport találsz további aktuális híreket, információkat.
Mindenkit szeretettel várunk Sülysápra a 16. Sülysápi Futónapra!!!

A NEGYEDIK SZÁLLÍTMÁNY
IS ELINDULT KÁRPÁTALJÁRA

Sülysápon továbbra is van lehetőség adományokat leadni
a háború sújtotta területeken élők számára. A városvezetés rendszeresen szervez fuvarokat Kárpátaljára, hogy az
ott élőket segítse.
Már négyszer indult szállítmány Sülysápról, melyben a
településen élők igyekeztek olyan hasznos adományokat
felhalmozni, melyek jól jöhetnek az Ukrajnában maradtaknak. Azok a lakosok, akik találtak nélkülözhető tárgyakat,
ruhaneműt otthon, vagy saját pénzükön vásároltak tartós
élelmiszert, tisztító- és tisztálkodószereket, a felajánlásokat a Művelődési Központban adhatták le, onnan pedig
továbbszállítják azokat Kárpátaljára.
A 2022-es orosz támadás Ukrajna ellen 2022. február
24-én vette kezdetét. A sülysápiak gyorsan reagáltak a nehéz helyzetre, így március végén már a harmadik fuvar indult el a helyiek adományaival Kárpátaljára, illetve helyben
is volt már kin segíteni. Többen felajánlottak szálláslehetőséget is a hazánkba érkező menekülteknek.
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KÖZÖSSÉG

JÓTÉKONYSÁGI BÁLOK SÜLYSÁPON
A sülysápi oktatási intézményekben is évente szerveznek jótékonysági bálokat, hogy a befolyt
összeget a gyerekekre, valamint az óvodák, iskolák fejlesztésére fordítsák.

A

járványhelyzet nem kedvezett az
utóbbi két évben a rendezvényeknek, hiszen ilyesfajta ünnepségeket nem lehetett tartani. Idén végre meg
lehet szervezni a település jótákonysági
eseményeit, és május 7-én szombaton
– lapzártánk után – a Móra Ferenc Általános Iskola és a Szent István Általános
Iskola is megtartotta bálját.
A Móra Ferenc Iskola a kókai sportcsarnokban talált megfelelő helyszínt a
körülbelül 300 fős rendezvénynek. A mulatságot szokás szerint a nyolcadikosok
táncai nyitották meg. Ilyenkor a végzős
lányok és fiúk a szalagavatóhoz hasonlóan
keringőt adnak elő. Harminc pár táncát
láthatták a jelenlévők. Itt a fiúk feladata,
hogy táncpárt keressenek maguknak, de
azoknak a diákoknak sem volt okuk aggodalomra, akik esetleg egyedül maradtak,
hiszen a tanárnők szívesen bekapcsolódtak hozzájuk. A produkció végén a dallam
újra felcsendült, de ekkor már meghittebb pillanatok következtek, hiszen a fiúk

édesanyjukkal, míg a lányok édesapjukkal
táncolhattak. Ezután a vacsora következett, majd a DJ szolgáltatta a zenét.
A pedagógusoknak a szülői munkaközösség tiszteletjegyekkel kedveskedett. A rendezvény szervezői a belépőjegyekből és a tombolán befolyt
összegből a Sülysápi Ifjúságért
Alapítványt támogatják, akik
nagyon sok rászoruló gyermeknek segítenek, emellett
az intézményben éppen
szükséges eszközkészlet megvásárlásához
is hozzájárulnak.
A Szent István Általános Iskola is évente egy alkalommal, többnyire februárban szokott jótékonysági bált szervezni. A pandémia
miatt az eseményt szintén május 7-én,
szombaton tartották meg.
A Sülysápi Csicsergő Óvoda a járványhelyzet előtt rendszerint tartott bált, ám
ők már inkább családi napokat rendeznek

és mint például
idén, a gyereknapon sütivásár lesz
az óvoda javára. A korábbi években a bálból
befolyt összegből többek
között udvari játékokat is
vettek. A későbbiekben szeretnék újra feleleveníteni a báli
hagyományaikat és újra
megszervezni.
A jótékonysági báloknak amellett,
hogy segítik
az intézményeket és az
odajáró gyermekeket, közösségépítő
szerepük is van, hiszen a település iskolái meghívják a vendégeket egy szép
estére, ahol együtt szórakozhatnak a
város lakói. Ilyenkor kikapcsolódhatnak
a szülők, barátok, ismerősök, miközben
tesznek a városért, és ezáltal a gyermekeik jövőjéért is.
J.B.

ÚJ KÖNYVEK ÉRKEZTEK A KÖNYVTÁRBA
Néhány új könyvet szeretnénk a figyelmükbe ajánlani, ami miatt ismét érdemes ellátogatni a könyvtárunkba. Ha
felkelti egyik vagy másik könyv az érdeklődésüket, szeretettel várunk mindenkit a nyitvatartási időnkben.
Hétfő: 12:00–19:00
Kedd: 08:00–17:00
Szerda: szünnap
Csütörtök: 08:00–17:00
Péntek: 10:00–18:00
Szombat: 09:00–12:00
Vasárnap: szünnap

A közelmúltban sok-sok új könyv
érkezett a könyvtárunkban, köztük
Vekerdy Tamás: Az iskola betegít című
könyve, mely arra próbál rávilágítani,
hogy egy gyerek ki tudja-e hozni magából mindazt a jót, ami lehetőségként
benne rejlik. Orvos-Tóth Noémi első
könyve óriási sikert aratott, most a Szabad akarat című kötetét olvashatják el
az érdeklődők.
Glergett-Tasi Barbara: Segítség,
negyven múltam és egyedül vagyok
könyv címe beszédes. Dr. Bíró Szabolcs:
Vitaminipar – Egy vegyészmérnök
bennfentes információi és tanácsai a jó
termékválasztáshoz című kötet is nagyon sikeres az olvasók körében.
Szintén segítő kötet Urbán Anikó és
Villányi Gergő könyve, a Bántanak! Segítesz?, mely útmutató az online bántalmazás veszélyeiről, megoldásokat is
adva a szülőknek és pedagógosoknak.
Edward L. Hallovell: Szétszórtság
kötete a gyermek és felnőttkori figyelemhiányos zavarról (ADHD és ADD)
felismeréséről és leküzdéséről szól.
A Mesék a Tejúton Túlról egy kalandos, izgalmas utazás nagy óvodásoknak
és kis iskolásoknak az IBBY-díjas Berg
Judittól és az Aranyvackor díjas Grévai
Csillától.

Almási Kitti: Lezárás, Elengedés, Újrakezdés könyve körbejárja a válás körüli elengedési folyamatot.
A felsorolt könyvek ízelítőként szolgálnak, hiszen még sok-sok izgalmas
gyermekeknek és felnőtteknek való
könyvvel várjuk kedves olvasóinkat!
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Németné Papp Nóra, könyvtáros
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KeréKgyártó ügyvédi iroda
POLGÁRI JOG
• Ingatlanjog
• Társasági jog és cégjog
• Követeléskezelés
• Társadalmi szervezetek
• Családjog
• Közigazgatási jog

Szeretettel várom
a kedves ügyfeleket!

Dr. Kerékgyártó Rita
ügyvéd

Iroda: 2241 Sülysáp, Malom u. 34.
E-mail: rita@drkerekgyarto.hu

Tel.:

06-30/655-0782
DOLGOZZ TE IS MAGLÓDON!
Munkakör:

BÉR- ÉS MUNKAREND VÁLTOZÁS!

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR

Munkarend: 2 vagy 3 műszakos munkarend
Munkanapok: hétfőtől – péntekig
Munkaidő: napi 8 óra, mely magában foglalja a szüneteket!
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• cserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet,
ereszcsatorna
javítása, cseréje
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06-30/919-4694
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Feladatok:
• autóipari (műanyag) alkatrészek
összeszerelése csapatmunkában,
• legyártott termékek vizuális ellenőrzése
Elvárás: alapfokú számítógépes ismeret
Előny: hasonló területen szerzett
tapasztalat
Amit kínálunk:
• Kereseti lehetőség:
nettó 260 000–350 000 Ft (eltöltött idő
alapján sávosan emelkedik)
• 100%-ban bejelentett, határozatlan idejű
munkaviszony,
+ cafetéria (bruttó: 33 500 Ft/hó)
+ túlóralehetőség
+ egészségbiztosítás
+ év végi jutalmazás
+ stabil vállalati háttér
+ karrierlehetőség
+céges rendezvények

JELENTKEZÉS,
INFORMÁCIÓ:
HUMILITAS Kft.:
06-70/903-9037;
e-mail-cím:
david.eva@humilitas.hu
2022. MÁJUS

Céges buszjárat
a következő területekről:
Nagykáta, Szentmártonkáta,
Tápiószecső, Sülysáp, Mende,
Gyömrő, Maglód, Dány,
Isaszeg, Pécel, Monor, Üllő
A céges buszjárattal nem
érintett területekről érkezők
számára utazási költségté
költségtérítés (MÁV, Volán, gépjármű
max. 30 km távolság)
Szállást nem biztosítunk!

