Sülysápi Hírforrás
IX. évf. 8. szám
2015.
AUGUSZTUS

Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél!
De főkképpen nálunk ma, mint Országunk Oszlopa!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!

Államalapító kir ályunk ünnepe:
augusztus 20.
ÜNNEPI SZENTMISE 10 ór akor a Szent István-templomban.
VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS és az új kenyér megszentelése:
augusztus 21-én 15 ór akor a SÜLYSÁPI VÁROSNAPON, ahol
sor kerül a 2015. évi helyi kitüntetések átadásár a is.
A városnap részletes progr amterve a
hátlapon és a 2-3. oldalon olvasható!
JÖJJÖN EL ÖN IS! ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
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Új világítás a sportpályán
Elkészült a Malom utcai sportpálya új, szabványos, energiatakarékos és nagy teljesítményű világítási
rendszere, amit esti mérkőzésekkel adtak át a közönségnek.
Igazán jól sikerült a Malom utcai sportpálya új világításának
átadóünnepsége 2015. július 10-én. Kevéssel fél 9 után Benkő
Tamással, az MLSZ Pest megyei igazgatójával átadtuk, és
ünnepélyesen felkapcsoltuk a Malom utcai sportpálya új
sportvilágítási rendszerét.

A sportkör elnöksége egyetértett abban, hogy a Malom utcai
pályán kell megvalósítani a beruházást, hiszen az őszi, tavaszi
időszakban a Dózsa György utcai pálya talaja (nagyobb
nedvességtartása miatt) kevésbé alkalmas a játékra, így
a „szárazabb” pályán lehet majd jó megvilágítás mellett a
meccseket lejátszani.
Fontos részlet a beruházásról, hogy az elnyert pályázati forrás
120 lux átlagos megvilágítási szint elérését támogatta, de
helyi vállalkozók bevonásával sikerült ugyanannyi pénzből
220 lux átlagot elérni és ezzel nemcsak edzésekre, de bajnoki
mérkőzésekre is alkalmas lesz a pályavilágítás.

Az elért eredmény tehát a helyi vállalkozóké is, éppen ezért:
Köszönet Békési Mihálynak a tervekért és a sok segítségért az
alkatrészek és a beszállítók kiválasztásában.
Köszönet Szűcs Tihamérnak, aki a rendszer telepítését végezte.
Köszönet Balla Sándornak, aki a lámpák felszereléséhez
ingyen állt rendelkezésünkre kosaras emelővel.
Köszönet Dósa Richárdnak, aki cégével a föld-, és betonozási
munkákat végezte.
Köszönet Baracskai Imrének, aki az új mérőhely kialakítását
végezte.
Köszönet továbbá Szóró Józsefnek és Veroczki Józsefnek a
rendezvény TV felvételéért (Tápió Tv29).
Köszönet Szőke Attilának a fotókért.
Köszönet Zárda Norbertnek a rendezvény hangosításáért, és
Csepregi Csabának a rendezvényen való konferálásért.
Köszönet Benkő Tamásnak és az MLSZ-nek az 5,5 millió Ft
TAO támogatásért, valamint a sülysápi önkormányzatnak
(képviselőtársaimnak) a beruházás 2,5 millió Ft-os önrészének
a biztosításáért.
Köszönet a Sülysáp KSK és a Sülysápi Gyerekfoci Egyesület
vezetőségének és tagjainak a rendezvény lebonyolításában
nyújtott segítségért.
Természetesen köszönettel tartozunk a Tura U14, a Mészöly
Az elmúlt években Sülysáp Város Önkormányzata és a Akadémia U19 és az UTE öregfiúk csapatainak, hogy vállalták
sportkör, valamint a Sülysápi Gyerekfoci Egyesület közös a játékot a nyári szünet közepén.
célként tűzte ki a két füves focipálya folyamatos fejlesztését, Köszönet Tóth Tibornak az esti meccs utáni finom falatokért,
hiszen egyre nagyobb mértékben használják a sportolók valamint a Központi Konyha dolgozóinak a tálalásban való
ezeket a pályákat.
közreműködésükért.
Köszönet Szűcsi Ildikónak, aki hajnali két óráig felügyelte
A most megvalósuló beruházás a pályavilágítás a vacsorázó és beszélgető (na meg iszogató) csapatokat az
szabványosítását tűzte ki céljául, így 200 lux átlagos iskolában, majd bezárta az intézményt.
megvilágítást értek el, ami alkalmassá teszi a pályát megyei Köszönet a Sülysápi Polgárőr Egyesületnek a rendezvény
bajnoki mérkőzések lebonyolítására is (eddig erre a nem biztosításáért.
megfelelő fény miatt nem volt lehetőség). A négy, 16 méteres És persze köszönet azoknak is, akiket esetleg most kifelejtettem
horganyzott oszlopra az oszloponként 3 db 2000 wattos a felsorolásból.
energiatakarékos lámpatest került. A fejlesztés közel 8
millió forintba kerül, amit 70%-ban a sportkör által elnyert Végül köszönet mindazoknak, akik kilátogattak a
TAO pályázatból finanszíroznak (5,5 millió forint). Az rendezvényre és velünk örültek annak, hogy Sülysáp ismét
önkormányzat a szükséges 2,5 millió forint önerővel járult fejlődött, most a sportlétesítményei terén. Hajrá Sülysáp!
hozzá az építkezéshez, hiszen a pálya és környezete városi
Horinka László polgármester
tulajdon.
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Sülysápi Városnap
2015. 08. 21. Sülysáp, Piactér
Felelős szervező: Wass Albert Művelődési Központ és társaságának kedvezni fogunk!
Könyvtár
És persze: díjak, érmek, ajándékok…
Tarnavölgyi László 0630/407-3974, tarnavolgyi.l@gmail.com, Jelentkezni: Süli Richárdnál - suli.richard@gmail.com,
Folyamatos információközlések: tapiokultura.hu, Sülysápi facebook.com/suli.richard, facebook.com/nepijatektar
Városnap Facebook esemény, Tarnavölgyi László személyes Tarnavölgyi Lászlónál – 06 30 407 3974, tarnavolgyi.l@
Facebook oldala, Sülysáp Város hivatalos Facebook oldala
gmail.com , facebook.com/laszlo.tarnavolgyilaszlo
(Jelentkezők hiányában ezek a programelemek esetleg
PROGRAMELEMEK:
elmaradnak.)
10.00 – 18.00:
FEGYVERZETTECHNIKAI BEMUTATÓ – Tápiószecsői
laktanya
Kézművesek: Bódi Éva – fazekas,
Zemen Szilvia – nemezelés, Kántor Zsóka és barátai –
kézműves sátor,
Happy Centrum – kézműves sátor, arcfestés, Népi Játéktár
– kosárfonás, Sülysáp, Pozsgai István – faesztergálás, Váci
Kézműves Céh - kovácsolás, fakanál faragás, Népi Játéktár:
gyermekjátékok, gyermekvetélkedők.
EROBUNGEE, MÁS NÉVEN BUNGEETRAMBULIN
vagy eurojumping - egy gumiköteles trambulin, amelynek a
nagyobbik fajtája, a 4 pályás változata
ÓRIÁSCSÚSZDA
AUTÓ-RALLY KOCSIK – POLENYIK CAR
(3-5 rallyautó kiállítása.. Rally-vetélkedő: ékszíjdobálás,
autótologatás szlalom pályán, stb. Este: 5-10 perces
bemutató-akció.) A sülysápi „családi” autós csapat már a
tavalyi Piacavatónkon is nagy sikert aratott hangoskodó
bemutatójával. Spéci gépeikkel gyerekeknek és felnőtteknek
is szerveznek majd játékos vetélkedőket, de természetesen,
a csapat versenyzői is megtekergetik majd a kocsikat. Még
egy szép markológép-monstrumot is beszereztek, amelynek
tulajdonosa szintén fog egy kis bemutatót tartani!
Nagy Ferenc gazda a Sülysápi Városnapot is támogatja.
Egy szép traktorral, gabonafelismerő játékkal várja az
érdeklődőket.
NÉPI JÁTÉKTÁR: Felnőttek játékos vetélkedője:10 és 15
óra között.
A jelentkező 3-5 fős vegyes – felnőtt, gyerek, férfi, nő
bármilyen kombinációban – csapatok számától függően, fél –
max. 2 óra, párhuzamosan a többi programmal. A klasszikus
parasztolimpiákhoz hasonlóan.
És valamikor, napközben 3-5 fős, felnőttes, de akár gyerkőccel
is megtűzdelt családi, baráti, munkatársai csapatok
rajthoz állnak. Ricsi és csinos segítői vidám vetélkedőkben
versenyeztetik meg a társaságokat a remélhetőleg szép számú
és lelkes közönség biztatása közepette.
Nem biztos, hogy lesz feleség(haver)talicskáztató akció,…
vagy sörszürcsöltető, esetleg tojásdobáló, netán lopózás…,
de ki tudja!
Azt viszont megígérjük, hogy a versenyszámok nem lesznek
megalázóak! Nem egymáson, hanem együtt nevetünk és
vidámodunk.
Hármas csapat is tudja majd teljesíteni a feladatokat,
de az ötösök cserélgethetik is magukat. A gyerek (8 év
fölött ajánljuk) nem kötelező, de ha van, akkor neki és a
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10.00 és 18.00 között
SZKANDER BAJNOKSÁG - Népi Játéktár
(A jelentkező odamegy a szkanderpadhoz. A játékmester a
hangosbemondón kiabál a kihívást elfogadó után. A nyertes
egy „győztes” feliratú kártyát kap. Várhatja a következő
kihívót, vagy elmegy, és tovább élvezi a rendezvény
programjait. A játékmester egy idő után már csak a
győzteseket hívja- és méri össze hangosbemondón. Felnőtt
férfi, női és ifjúsági kategória.
Helytörténeti/ helyi értéktár blokk – CSALÁDI
HELYISMERETI KVÍZ ÉS VERSENYEK a helytörténeti
kör szervezésében: óriás puzzle, óriás kockajáték stb.
Nyitott Csillagda.
Zemen Zoltán: lovaskocsi járat,
Mindenki Közlekedik Alapítvány:
Kerékpáros akadálypálya, tréfás ügyességi vetélkedő, egy kis
alapvető Kresz-teszt, apró ajándékok... A gyerkőc szórakozik
egy jót és aztán anyu és apu nagyobb nyugalommal engedheti
majd ki kerekezni a csemetéjét a sülysápi utcákra!
Tűzoltók – „célba locsolás”, fecskendőmustra, stb.
Kirakodóvásár:
Kézműves portékával érkezőknek nincs helypénz!
Előzetes bejelentkezés szükséges:
Tarnavölgyi László – 06 30 407 3974, tarnavolgyi.l@gmail.
com
(Asztalról, sátorról mindenki maga gondoskodik. A
helykiosztás joga a szervezőké.)
POGÁCSASZAGGATÓ, ÖRÖMKALÁCS SÜTŐ +
DÍSZÍTŐ VERSENY – Szántó Zoltán – Sancho Pékség
Szántó Zoltán barátom, a Sülysápon és Nagykátán is népszerű
Sancho Pékség tulajdonos-mestere 2011-ben, a Duna Tv
számára sütötte meg a sülysápi örömkalácsot. A finomság
receptjét és a hozzá kapcsolódó lakodalmas szokást Kapás
Józsi bácsi, Zemen Pálné és Németh Jánosné kutatta ki az
emlékezet homályából.
Jöjjenek hát a nagymamák, asszonyok, lányok és augusztus
21-én, a piactéren süssék meg a kalácsot!
Szántó Zoltán és zsűritársai megítélik majd a munkálkodás
mikéntjét, a tészta ízét és díszítés szépségét is, mi meg
oklevéllel, éremmel és „örömkalácsos” köténnyel díjazzuk a
legjobbakat!
Nevezési díj nincs, de a „konyha” kiépítéséről mindenki
maga gondoskodik! Gáztűzhelyt tudunk adni, de aki a
sajátjában bízik, az hozhatja azt is otthonról!
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Az alaprecept megvan, de az saját trükkökkel egyedivé
is tehető, ha a finomság azért még emlékezetet ízében és
küllemében is az eredetijére!

A kalács díszítését, tálalást is pontozza majd a zsűri!
Akár ők is, de mások is nevezhetnek a másik
versenyszámunkra,
a
POGÁCSASZAGGATÓ
VERSENYre!
Itt a tésztát Szántó Zoltán barátom adja majd, amelyet
mindenki azonos vastagságura nyújthat majd ki, aztán a
rajtpisztoly eldördülése után, ugyanakkora szaggatóval,
egyszerre esik neki mindenki a nyújtódeszkán elterülő
sütnivalónak. Aki az adott idő leteltére a legtöbb
pogácsát helyezte a tepsijébe, az a nyertes! A versengés
végén, mindenki megsütheti a versengése tárgyát és
családjával, barátaival együtt el is fogyaszthatja azt!)
És persze, díjazunk is majd! Ha luxusautót és plazma
tévét nem is ígérek, azért a kupák, oklevelek lesznek!

Fűrészdal, Csöngess be hozzám jó barát, Kérdés, Kövér a
nap…
A Generál együttes klasszikus számai…
Isztambul”, „Limbó hintó”, „Hotel Menthol”, „Casino Twist”,
„Cha-cha -cha, „Multimilliomos jazzdobos”
A Hungária buli-dalai. Mindkét együttesnek és Dolly
Rollnak is alkotó muzsikusa, zeneszerzője volt az a
Novai Gábor, aki most saját csapatával, a Marót Viki
és a Nova Kultúr Zenekarral érkezik majd a Sülysápi
Városnapra. A Fábry Show-tól a Művészetek Palotájáig,
vagy az MR2 Akusztik színpadáig mindenhol sikerrel
szereplő együttes itt, a Tápió-vidéken, először Sülysápon
fog ÉLŐBEN, TELJES FELÁLLÁSSAL KONCERTEZNI!
Egy igazi, nyáresti Rockabilly, Rock ‚n’ Roll bulit
ígérnek nekünk! (Tessék hozni a táncos cipőket!)

22:00 TŰZIJÁTÉK

(Jelentkezők hiányában elmarad.)
22:15: Bugyi Laci – Sülysáp NAGYSZÍNPAD:
(A sorrend és az időpontok is változhatnak, ill. el is maradhat
egy-egy elem)
- 22:15-től maximum 01.00-ig
15.00: Silo Réka – Úri, az I. Pest megyei Népdaléneklési
Verseny győztese egy sülysápi népdal
KISSZÍNPAD:
(Ezek a programok párhuzamosan futnak a Piactér többi
eseményével, 15 óráig, közel a Városi Konyhához, hogy
sörözés, falatozás közben is szórakozhasson a közönségünk.)

UTCABÁL

15.00 ÜNNEPI KÖSZÖNTŐK
KENYÉRSZENTELÉS

magyar és székely Himnusz
15.30 KITÜNTETÉSEK, OKLEVELEK ÁTADÁSA
15.40 Pávakör
16.00 CSEH NÉPTÁNCOSOK a ’Kátai Tánctalálkozóról
16.55 SERICA – ÍR ZENE ÉS TÁNC-SHOW
18.00 Piactéren: tűzoltólányok „meglepetés” tánca
18.15 VISION COMPANY/Nagy Dyna, hipp-hopp táncshow
18.40 SÜLYSÁPI GITÁR BAND
19.05 HASTÁNC
Két
rendkívül
csinos
sülysápi
hölgy:
Horinka
Anita
és
Horinka
Klaudia.
Fantasztikus táncosok, akiket nem csak a közönség díjaz
mindenhol a tapsával, de a rangos versenyeken is szép
sikereket szokott elérni.

19.15 SIPOS F. TAMÁS
19.55-20.10. Vision Company/Nagy Dyna, hipp-hopp (2.)
tánc show
20.15-21.00 Behangolás, beállás.
Ezalatt a kisszínpadon a Kalácssütő és pogácsaszaggató
verseny győzteseinek díjazása, a szkander bajnokság
eredményhirdetése és a Polenyik Car bemutatója.

21:00 - 22:00
MARÓT VIKI ÉS A NOVA
KULTÚR ZENEKAR

10.30 HOLDFŰ SZÍNHÁZ BÁBSZÍNHÁZA
A sülysápi katolikus fiatalok közösségének is tagja a
tápiószecsői Máté Detti, aki Strausz Tündével közösen jegyzi
azt a Holdfű Színházat, amelynek keretében Benedek Elek
egyik klasszikus meséjéből készítettek el egy nagyon szép
báb(és „élő”)játékot. A többek között Nagykátán is szép
sikert arató előadásukat meghívtam a Sülysápi Városnap
„kisszínpadára” is, amelyet majd az arcfestők, kézművesek,
játékmesterek alkotta „mesefaluban” állítunk fel. Hozzák
el a gyerekeket! Nézzék meg együtt ezt a felnőtteket is
elvarázsoló szép előadást!
11.40 –től: Szotyola, Bori György, a WAMKK gitároktatója,
Szántai István és barátainak zenekara csendesen, kedélyesen
muzsikálgatnak.
ÉTELESEK, ITALOSOK:
Kürtöskalács, hot-dog, vattacukor, lángos, jégkása, fagylalt…
Városi konyha: sör, bor, fröccs, üdítő, Nagy-féle sülysápi
szikvíz, kávé, a Városi Konyha által a helyszínen, parázson
sütött sülysápi Tóth-féle kolbász, Szántó- Sancho-féle kenyér…
EBÉDELJEN A VÁROSNAPON CSALÁDJÁVAL! 11.30 ÉS
14 ÓRA KÖZÖTT A 15 %-OS KEDVEZMÉNYES „MENÜ”
AMELY EGY TÓTH-FÉLE, A VÁROSI KONYHA ÁLTAL
A HELYSZÍNEN, PARÁZSON SÜTÖTT SÜLYSÁPI
SÜLTKOLBÁSZT, EGY KORSÓ CSAPOLT SÖRT/VAGY
MAGYAR SZÖRPÖT TARTALMAZ.

Szeretettel várjuk Önöket!
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Múl(t)6-atlan
AUGUSZTUS – KISASSZONY HAVA
Augusztus 1. – A forint bevezetése: A
történelem legnagyobb áremelkedése
Magyarországon következett be a
második világháború után. 1946
nyarán már mil- és bilpengők kerültek
forgalomba. Az infláció növekedéséről
nagyapám így mesélt: „minden reggel
megegyeztünk a munkaadóval a
munkabérről, de júliusban a reggel
kialkudott összegből délután már
csak egy tojást tudtam venni.” Volt
viszont olyan is, aki egy tojás árából
ki tudta fizetni a házára az évekkel
korábban felvett kölcsönt. A kenyér
árának alakulása mutatja legjobban
az infláció méretét. Egy kilogramm
kenyér ára 1945 augusztusában 6
pengő, októberben 27, novemberben hó
elején 80, hó végén 135, december első
felében 310, második felében 550 pengő Kapás-köz hídavatás augusztus 20-án
volt. 1946 januárjában hó elején 700, hó
végén 7000, május elején 8 000 000, a
Augusztus 20-án tartják a búcsút Tápiósápon, Szent István
végén 360 000 000, júniusban 5 850 000 000 pengő volt. 1946. király temetésének és szentté avatásának évfordulóján. Már a
augusztus 1-jén a pengő helyett új pénzt, a forintot vezették két világháború között is elindultak ide Sülyből a zarándokok.
be. Ekkor 400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (4 × 1029) „Erre a búcsúra a sülyi hívek gyalog mentek. Egész úton vitték a
pengő ért egy forintot.
Mária és a Jézus Szíve szobrot, lobogókat. 10 órakor kezdődött
az ünnepi mise és a körmenet. A mise végén hazagyalogoltak.
Augusztus 10. – Lőrinc-nap a földműves nép körében Délután néhány fiatal visszament a sápi búcsúba. Este bál volt a
határnapnak számított, amit egy ismert szólás is jelez: fiataloknak.”(Kurgyis Jánosné) „Napjainkban is elgyalogolnak
„belepisilt Lőrinc a dinnyébe”, azaz a Lőrinc-nap után szedett Sápra a búcsú reggelén a sülyi hívek, de már nem olyan sokan,
dinnye már ízetlen.
mint régen. A fiatalok inkább délután mennek körhintázni,
nézelődni.” (Gulyás Éva)
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján Tápiósülyből
és Tápiósápról is igen régóta elgyalogolnak a hívek A falu búcsúja mellett jelentősek a nagyobb búcsújáró
Máriabesnyőre. A kb. 25 km-es út alkalom az elmélyülésre, helyekre való zarándoklatok. Az elmúlt évtizedekben számos
imádságra, bűnbánatra, beszélgetésre, de egyben erőpróba a búcsújárást szerveztek bel- és külföldre. Közülük néhány:
testnek és léleknek is. Az 1950-es években „5 órakor mentek Budapest-Máriaremete, Mátraverebély-Szentkút, Máriagyűd,
a templomba a misére és utána indultak Máriabesnyőre. Máriapócs, Andocs, Máriazell, Csíksomlyó, Częstochowa.
Útközben böjtöltek, nem ettek húst. Magukkal vittek egy kis
feketekávét és egy kis kalácsot. Lovas kocsi vitte a Mária és BÚCSÚ – BÚCSÚJÁRÁS
Jézus szíve szobrot és a zarándokok csomagjait. Besnyőre érve
a forrásnál, a patakban megmosakodtak, a lányok átöltöztek A falvak búcsúja a templom névadó szentjének névnapjához
és vállukon vitték a szobrokat. Rezesbanda kíséretével vonultak kötődik. A búcsú eredeti neve elengedés, felmentés,
be a máriabesnyői templomba délután 4 óra körül, majd este bűnbocsánat volt, mely kiegészült a búcsújárás jelentéssel.
7-kor részt vettek az ünnepi misén. A templomban vagy kinn Ez azt fejezte ki, hogy Isten az egyház által elengedi a
a szabad ég alatt aludtak. Reggel 5-kor újból részt vettek a büntetést, az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől. A
misén, majd indultak haza. Az itthon maradók a zarándokok búcsú elnyerésének alapfeltétele a búcsú elnyerésének vágya,
elé mentek, s együtt a Mária és Jézus szíve szobrokkal vonultak a teljes felkészültség, melyet a kegyelem állapotában lehet
be a sülyi templomba. Egy ilyen zarándokúton kb. 50-60-an elnyerni. Ennek három feltétele a szentgyónás, a szentáldozás
voltak.”(Kurgyis Jánosné) A zarándokok azóta is minden és imádság a pápa szándékára. Erre az ünnepre nemcsak a
évben útra kelnek Máriabesnyőre „csak már a csomagjainkat lelküket igyekeztek rendbe tenni az emberek, hanem a házukat
nem lovas kocsi, hanem autó viszi. Ugyanúgy van a menet, és annak környékét is.
mint régen…” (Gulyás Éva)
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Aratás végén, feldíszítve a cséplőgép
A búcsú egyben alkalom a családok és közösségek
összejövetelére. A faluból elszármazottak is igyekeztek
hazajönni a búcsúra. Idegenek többnyire csak a szomszédos
falvakból érkeztek. A búcsúhoz az idők folyamán sok
világi elem kapcsolódott. Megjelentek a kereskedők, akik
kegytárgyakat, emléktárgyakat kezdtek árusítani, majd jöttek
a mutatványosok, körhintások, kocsmárosok is, este pedig
kezdődhetett a bál.
Nyári munkák: Augusztus 20-ra befejeződött a cséplés. Az
1900-as évek elején „a templom melletti vermekbe rakták a
kicsépelt gabonát. Később kiürítették a nagyházat (ez a lakóház
legnagyobb szobája) és ideiglenesen ide öntögették a gabonát…
1950-60-as években a rétre köllött hordani. Nem vót neki sima
szérű csináva! Ha főtámadnának az öregjeink, mit szónának?”
(Kormány Sándorné)

és kék kőgalárist tettek a nyakukra. A határba a fölső szoknyát,
a kacót, a kecelét vagy kötényt, a fejkendőt levetették magukrú.
Kendőt, kötényt vittek rosszabbat dógozni, szoknyába a fölső
alatt lévőbe dógoztunk.” (KS)
„Nyaralni a parasztnép nem ment. A hatvanas évek táján egy
dógos parasztasszonyt rábeszétek, korán tavaszon mennyen
el nyaralni. El is ment. Eccé csak meggyün a jó idő, száz ágra
süt a nap. Otthagyott mindenkit, a nyaralást: Minden perc
drága ebbe a jó időbe, én itt elpusztulok, ha nem tehetem a
dógom.”(KS)

„Augusztus hónapba Süly faluba lévő asszonyok munkája a ….
kívül-belül takarítás. Vót, aki lefejtette a falat a vert falig. Ezt
háromszó meg köllött tapasztani. Egyik évben az ablak alját,
másik évben a gangot. Mindig, ami nagyon fontos vót. Búcsúra
a padástul a fészerig ki vót mázóva. … A szalmazsákokat friss
„Augusztus végétől október közepéig minden krumpli ki vót szalmával ki köllött tömni.” (KS)
szedve a fődbű.”(KS) Egy hold földből 10 ember ásta ki egy nap
alatt a krumplit. Ezt este még össze is szedték zsákokba külön Új kenyér: A falusi emberek fő tápláléka a kenyér volt. Régen a
válogatva az ennivaló, ültetni való, az apró és vágott gumókat, kenyeret a gazdasszony sütötte meg a saját termelésű búzából,
majd kocsira rakták. Otthon vermekben tárolták, hogy a amit igen fáradságos munkával termeltek meg és takarítottak
következő termésig kitartson.
be. A kenyér ritkán készült tiszta búzából, többnyire kevertek
hozzá rozslisztet és korpát is. A kenyérsütés napján az
A lányok és asszonyok a „határba, de főleg a szőlőmunkákra asszonyok hajnalban keltek, mert a dagasztás és a sütés nagy
szerettek szépen öltözve menni. Félingbe, ráncos festő, piros munka volt. A család létszámától függött, hogy hány darab 2-3
lionnal felszegett szoknyába, fekete, vagy kék kötényt kötöttek kg-os kenyeret készítettek. A frissen sült kenyér megszelése a
elé. A fejük a lányoknak is mindig be vót kötve… karton gazda feladata volt, a késsel három keresztet rajzolt a kenyér
kendővel. Akármilyen meleg vót a munkába nem vetkőzött lapos felére és azt mondta: „Megszellek téged az Atya, a Fiú és
le a parasztnépség. Csak a lábuk feje és a kar alsó szára vót a Szentlélek nevében”. Ha leesett egy darab kenyér, akkor azt
meztelen. Az asszonyok piros pipi kendőbe dógoztak. Még két felvették, megcsókolták, a rátapadt porszemeket leveregették
sor galárist is tettek a jányok-asszonyok a nyakukra munkába is. róla és megették. Egyetlen morzsát sem dobtak ki.
A fiatalabbak fényeset, a középkorú és az öreg asszonyok piros
Zemen Pálné
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„Nem bántam meg.”
Erdélyből származik, Budapestről jár hozzánk, negyedik generációs orvos, 16 és fél évesen érettségizett, és
még vannak érdekességek…
Dr. Prohászka-Rád Imrével, Sülysáp új gyermekorvosával beszélgettem.
Mit szól ehhez a hőséghez? Mire kell odafigyelnünk a
gyermekek szempontjából?
Mindenkit befolyásol. Nem is a hőség, hanem a hőhullámok
viselik meg a szervezetet. Nem úgy van, mint rég, amikor
nyáron 40 fok volt, akkor még megvolt a 4 évszak. 48 órán
belül 20-25 fok körüli különbségek, ez megviseli mindenki
szervezetét. De az emberek most már azért védekeznek, a
média sem ferdíti el ezt a témát.
Leginkább a csecsemőket veszélyezteti a hőguta, mert még kis
felületen tudják magukat hűteni az izzadtsággal. Belázasodnak,
hánynak, fejük fáj. Az árnyékban is lehet hőgutát kapni (pl. a
Balaton-parton egy egész délutánra is kint szokták hagyni a
gyereket), mert az UV-B sugárzás áthatol a lombozaton is, és
ez okoz hőgutát, ellentétben az UV-A sugárzással, ami a szép
barnulásért felelős. Ezt csak megelőzni lehet: 11 és 17 óra között
ne legyünk kint, maximum 30 fokos benti hőmérsékleten
legyünk, sok folyadékot igyunk, és minél kisebb a gyermek
testfelülete, annál kevésbé vigyük ki a szabadba. Ha pedig már
hány, akkor pótolni kell az elvesztett ionokat.
Milyen itt Sülysápon? Mióta van itt?
Augusztus 1-től praktizálok itt, de május 1-től már
helyettesként dolgoztam.
Budapesten a Révész utcai ügyeleten ismerkedtem meg Balogh
doktornővel, ő említette a lehetőséget. 6 hónap alatt Laczkó
doktornő nem tudta eladni a praxist, így az visszaszállt
az önkormányzatra, akinek 1 év állt rendelkezésére, hogy
találjon valakit a pozícióra. Egyszer felhívott Polgármester
úr, megkérdezte, hogy nem adom-e be a pályázatomat?
Kisszálláson már 3-4 éve árulom a praxisomat, ezért beadtam,
majd a képviselő-testület bizalmat szavazott nekem.
Mi az, amit úgy gondol, hogy fontos tudni Önről?
Kispesten, Wekerlén lakom. Van egy 41 éves lányom és egy
36 éves nagyfiam az első házasságomból, valamint egy 9 éves
kisfiam is a másodikból (Isten adta nekem, fel kell nevelni
őt is), a feleségem pedig a Quintiles nevű gyógyszercégnél
dolgozik.

az ügyeletes, mi történt az előző műszak alatt, mindenki ült
az asztalnál. Én két hónapig álltam. És akkor elkezdtem a
szamárlétrán felfelé haladni.
1989-ben jött a változás, kineveztek, osztályvezető lettem.
Testvér kórházi kapcsolatok voltak, jöttünk-mentünk, kinyílt
a világ, feleségem is Németországba ment ki, szétesett a
család. Orosházán volt egy továbbképzés, meghívott egy régi
ismerősöm, ő tudott egy praxist a környéken, Kisszállásra
kerültem 1992-93-ban.

1974 óta vagyok orvos. A marosvásárhelyi egyetemen már
gyermekorvos szakra felvételiztem. Egy érdekes adat: a tavaly
előtt diplomázott orvosok 30%-a egy év múlva sehol nem volt.
Kitaníttatja az állam, s utána nincs, aki dolgozzon. Erdélyben Közben megalakultak a szakmai kamarák. 1993. január 1-től
kötelezően 3 évet le kellett dolgozni az egyetem után. Élveztem egy külföldi szakvizsgát sem ismertek el. Még egyszer le kellett
azt a három évet a Kárpátokban. A moldvai román teljesen szakvizsgázni, addig nem tudtam az OEP-pel szerződést kötni.
más ember, mint az erdélyi román. Ott a doktor az doktor, a Annyira új volt még a rendszer, hogy nem tudták, hogy legyen.
pap az pap. Mikor a három év lejárt, akkor leszakvizsgáztam. Mert ugye nem állhatok be a rezidensek közé, mert megvan a
praxisom és gyakorlatom, osztályvezető főorvos voltam. Volt
A
feleségemmel
együtt
mehettünk
rezidenseknek egy jegyzet: 1000 kérdés gyermekgyógyászatból. Két éjszaka
Csíkszeredába. Ő a szemészetre került, én pedig a alatt átolvastam a könyvet, levizsgáztam.
gyerekosztályra. A reggeli referálásnál, amikor elmondja
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Nulláról kellett indulnom. Időközben elváltam, majd a helybeli
gyógyszerésznő lett a mostani feleségem, klasszikusnak
mondható eset.
Ha egy dolgot megváltoztathatna a magyar egészségügyi
ellátásban, az mi lenne?
A finanszírozást és a képzést.
Van egy uniós előírás, hogy mennyinek kellene lennie az
alapóradíjnak. Hétvégén 150%, kiemelt ünnepnapon 200%
járna. Ledolgozott 24 óra után kötelező lenne a szabadnap.
Ezért mennek sokan ügyelni. Ez azonban egy uniós javaslat,
és az állam dönti el, hogy elfogadja-e, vagy sem.
Csak egy példa. Egy héten 20 órát kell dolgozni, helyettesíteni
10 órát, plusz a tanácsadás (szűrések, iskolaorvosság stb.). A
gyermek-tanácsadás ingyenes, a felnőtt nem. Vegyes praxis
viszont sok van. Gyerekorvosként felnőttet nem láthatok el,
illetve nem finanszírozza az OEP. Fordítva nem így van. Ha
gyerekgyógyász vagy, le kell tenni még a felnőtt vizsgát is. A
felnőtt orvosnak nem kell letenni a gyerekorvosit.
Átlag gyermekszám praxisonként az országban 500 gyerek.
Ahol több csecsemő van, ott a finanszírozás drágább, ahogy
nőnek, úgy megy lefelé, mert a nagyobbak nem annyira járnak
orvoshoz, viszont ahogy öregszik az ember, egyre többet veszi
igénybe az ellátást, megint drágább lesz, több pénzt ad az OEP.

A korfa, ha látná... Idősek a gyermekorvosok. A 45 éves még
fiatalnak számít. A kórházak nem hirdettek meg gyermekorvos
rezidensi állásokat. Nem finanszírozzák. Általában
meghirdetnek 40-50 állást a négy egyetemen (Debrecen,
Szeged, Pécs, Budapest). Idén Budapest és Pécs nem is hirdetett.
Két diplomás orvos jelentkezett gyermekrezidensnek most
tavasszal. Erről már nincs mit mondani tovább.
Ha tisztességesen finanszíroznák az egészségügyet, többen
mennének gyerekorvosnak, akár falura is.
Doktor úr! Milyen megfontolásból választotta ezt a
szakmát?
Negyedik generációs orvos vagyok ebben a Prohászka
családban. Fogorvos akartam lenni, akkor divatszakma volt.
Romániában 6 évesen kezdték az iskolát, szeptemberben 5 és
fél évesen tanítónő anyám elvitt az iskolába, 16 és fél évesen
érettségiztem. Az első felvételin nem jutottam be a fogorvosira.
Másodszorra már a gyermekorvosira mentem. Ennyi volt
a löket, a család. Jobb, hogy nem sikerült a fogorvosi. Azt
szoktam mondani, büdös szájat sokkal nehezebb elviselni,
mint a kakis popsit. Mert ugye a legfertőzöttebb üregünk a
szájunk.
Nem bántam meg, jól döntöttem. Szeretem a hivatásom.
Köszönöm a beszélgetést!

Cseri Sára

Szép a páva, mert ar anyos a tork a
Tudom, nem így szól a népdal, de a mi
páváinknak bizony aranyos a torka.
A Sülysápi Hagyományőrző Pávakör
dalos torkú asszonyairól van szó, akik
2015. május 31-én Hajdúszoboszlón
a nyugdíjasok Ki-Mit-Tud országos
döntőjében a népdalénekes kategóriában
arany minősítést kaptak a zsűritől.
A klub vezetője Kiss Istvánné – Piroska
– az immár 26 éves klub legnagyobb
sikerének tartja, és nagyon büszke
mindenkire, aki részt vett a munkában.
Mert sok munka és gyakorlás van ebben
a sikerben. Először a budapesti selejtezőn
kellett túljutni, majd következett a
középdöntő Hajdúszoboszlón, s ugyanitt
a döntő. Mindvégig a legjobbak között volt a csapat, így a siker szinte borítékolható volt. Természetesen ennek a sikernek
anyagi terhei is voltak, és egészen biztos, hogy városunk vezetőinek támogatása nélkül nem sikerülhetett volna. Köszönjük!
És köszönjük az Összefogás Sülysápért Egyesületnek, hogy segített az utazásban a kisbusszal, amit Berényi Pista vezetett saját
idejét feláldozva. Köszönjük a segítőknek.
Igaz, hogy nem világraszóló a siker, de egészen biztos, hogy megjegyezték a szervezők és résztvevők Sülysáp és a Sülysápi
Hagyományőrző Pávakör nevét. Itt gratulálunk dalos torkú asszonyainak: Kiss Istvánné Piroskának, Kiss Józsefné Zsuzsának,
Huczka Ferencné Margitnak, Gazsi Jánosné Terinek, Nagy Istvánné Terinek, Dobos Ferencné Icának, Ivándi Sándorné Erzsinek,
Szabó Mihályné Icának, Mázás Józsefné Andinak.
Akinek kedve támadt egy kis együtt éneklésre, dalolásra, az keresse a WAMKK-ban (Kultúrházban) szerda délutánonként a
csapatot. Mindenkit örömmel várunk.
Csákányi Miklós
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Búcsúznak a Csiga csoportosok
Amikor 4 éve először vittem be a gyermekemet óvodába, tele A csiga csoportos szülők nevében külön köszönöm Marianna,
volt a szívem aggodalommal, félelemmel. Hogyan fog majd Piroska, Szabóné Marika óvó néniknek és Marcsi dadusnak,
tudni beilleszkedni? Hogyan tudjuk majd egymást elengedni, hogy megtanították gyermekeinknek mindazt a sok jót, ami a
hiszen ilyenkor nemcsak a gyermekeink életében történik egy mindennapi életünkben olyan fontos, például az egymás iránti
óriási változás, hanem nekünk, szülőknek is nehéz megélni tiszteletet, azt, hogy hogyan kell észrevenni maguk körül a szépet.
azt, hogy most már nemcsak mi vagyunk azok, akik őt az élet Köszönjük nektek a sok-sok türelmet, fejlesztést, odafigyelést,
dolgaira tanítgatják, szeretik, biztatják, óvják...
vidámságot, amivel megtöltöttétek a gyermekek szívét, és a
rengeteg élményt, amiben a gyermekeknek részük volt.
Az én kisfiam két nagyszerű óvó nénit és dadus nénit kapott
Patrik anyukája (SZM-szülő)
a központi oviban, Zsigri Piroska óvó nénit, Marianna óvó
központi ovi
nénit és Andi dadust.
Az első két évet viszonylag kicsi csoportszobában töltöttük, de
a felújítás után nagyobb szobába kerültek gyermekeink. Ezt
a két helyzetet összehasonlítva megtudhattuk, hogy nem a
csoportszoba mérete a lényeg, hanem a pedagógus szeretete,
munkája.

Sülysápi Borbarátok
Borversenye, 2015

Az én kisfiam nyaranta mind 3 tagoviban vendégeskedett.
Minden ovinak megvolt a maga varázsa, amiért a gyermek
szeretett oda járni, volt ahol az árnyékos udvart szerette, a
másikban a szép játékokat, a harmadikban a vicces óvó
néniket és nagyon kedves dadusokat. Köszönjük az ott
dolgozó óvó néniknek és dadusoknak is, hogy minden nyáron
szeretettel fogadtak bennünket.

Idén is megrendeztük a kis házi borversenyünket a
Nyárváró BorZsongás rendezvényünk előtt, Fabók Mihály
örökös magyar sommelier-bajnok segítségével.

A központi óvoda minden óvó nénijének és dadusának
köszönjük, hogy a reggeli és a délutáni közös ügyeleti
időben bármikor oda lehetett menni hozzájuk egy jó szóért,
segítségért, vagy csak egy kis ölben való szeretgetésért. Hiszen
itt minden óvó néni jól ismeri a másik csoport gyerekeit is.

Isten éltesse a
szépkorúak at!
2015. július 15-én köszöntöttük a szépkorú Szabó Jánosnét.
A kis kísérőajándék mellett Orbán Viktor miniszterelnök
köszöntő oklevelét is átadtuk az ünnepeltnek Horinka
László polgármester úr és dr. Tóth Krisztina jegyző asszony
jelenlétében. Szeretettel köszöntjük!
Katus Norbert alpolgármester

A közönségszavazáson kívül, a szakértői bírálatot Fabók
Mihály sommelier fogalmazta meg. A közönségszavazás
abból állt, hogy miután jelöletlen üvegben mindenki leadta
bírálatra a saját borát, egyik este összeültünk és kóstoltunk,
pontoztunk, kiértékeltünk.
Nagyon jól éreztük magunkat, és itt fogalmazódott meg
bennem, hogy akár sűrűbben is találkozhatnánk az évben,
hogy tapasztalatokat cseréljünk, bort kóstoljunk, esetleg
meghallgassunk egy előadást, életben tartsuk a borkészítés
hagyományát itt, Sülysápon is. Ezért jelenleg keressük
azokat a borkedvelőket, akik csak kedvelik a bort, vagy akik
régen készítettek bort és szívesen csatlakoznának ehhez a
kis társasághoz, és természetesen azokat, akik jelenleg is
aktív borkészítők. Szeretnénk kezdeményezni a Sülysápi
Borbarátok megalakulását, és közösen megfogalmazni a
célokat. Ha valaki kedvet kap hozzá, kérem, jelentkezzen
nálam a 06-30-452-3784-es telefonszámon.
A végére a legfontosabb az idei borverseny eredményei:
Sülysápon termett szőlőből készült bor kategóriájában:
1. helyezett: Kaszab József vörös vegyes bora
2. helyezett: Kocsis Fivérek Merlot bora
3. helyezett: Mészáros Dénes vegyes rozé bora
Összetett kategória:
1. helyezett: Hostyinszki Ákos Cabernet-Kékfrankos
bora, 2013
2. helyezett: Stibi Balázs vegyes vörös bora,2013
3. helyezett: Kiss Balázs mézbora
Gratulálok a helyezetteknek!

Szabó Jánosné (90 éves)
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Borzongós Borzsongás
Idén is nagyon sok munkával és még nagyobb lelkesedéssel
készültünk a május 23-i Nyárváró Borzsongásunkra, amit
már előzetesen is nagy érdeklődés övezett.
Erre az évre is próbáltunk minél színesebb és minél értékesebb
programot összeállítani, de a hagyományos alapok még mindig
ugyanazok, mint 9 évvel ezelőtt. Akkor kezdtünk el újra a sápi
településrészen is a tavaszi, nyár eleji rendezvényünket a régi
majálisok hangulatára újjáépíteni.
Mondhatjuk, hogy már kijárt nekünk egy kis rossz idő, hiszen
az elmúlt években nem panaszkodhattunk egyik szabadtéri
rendezvényünkön sem az időjárásra, de most utolért
bennünket az eső. Az egész rendezvényre rányomta kicsit a
bélyegét, de még isteni szerencse, hogy délutánra az időjárás
szikrázó napsütéssel kárpótolta a kilátogatókat.

Ezután a szintén helyi vonatkozású Hédy és Muky duója adott
ízelítőt a nemsokára megjelenő albumukból, utánuk pedig az
idei EFOTT internetes szavazás győztese a ZsáGbamacska
zenekar adott szenzációs élő koncertet a kíváncsi közönségnek.
A koncertek között sem unatkoztunk, hiszen a tombolasorsolás
mellett kihirdettük a Sülysápi Borverseny győzteseit,
valamint a Sülysápi Önkéntes Tűzoltók és a rendőrkutyások
szórakoztattak bennünket. Az Euro Jumping óriásugráló egész
nap mozgásban volt és a Vöröskeresztes sátor is egészségügyi
mérésekkel segítette a rendezvényt.
A ZsáGbamacska-koncert után lépett színpadra a sokak által
már nagyon várt Kökény Attila, 2010 legjobb férfi hangjává
választott előadó.

Az este zárásaként egy igazi kuriózum zenekar adott élő
nagykoncertet. A Rockabilly magyar nagyágyúi, akik
szerepeltek már a Művészetek Palotájában, de a világ
A délelőtti eső ellenére a Borzsongás alapjául szolgáló, évről- nagyvárosaiban is sikeres koncerteket adtak már: New York,
évre bővülő Főzőverseny nem maradt el, sőt nagyon nagy London, Párizs, Milánó. Világszínvonalú előadással rukkoltak
köszönet a résztvevőknek, hiszen mind a 16 előnevezett elő. Aki ott volt, soha nem felejti ezt az élményt.
csapat vállalta a megmérettetést, sátrakkal, csizmákkal és
esernyőkkel felszerelkezve. A zsűrinek nem is volt egyszerű Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a TESCO áruháznak
dolga, hiszen a sok csapat nagyon sok finom és ízletes ételt a sok tombolatárgy felajánlásáért, Nagy Ferenc gazdálkodónak
készített, ezért több különdíjat is kiosztott; végül az étel és a Zemen családnak a kitelepülésért, a Virág-Ház-Építőnek az
mellett az esztétikát is figyelembe vették a döntnökök, így lett ajándékokért, az Expert Fotónak, a Tölgyes Csárdának, László
az idei főzőverseny győztese a Levente és a haverok csapata. Melindának a felajánlásokért, Tecának a virágajándékokért, a
Egyébiránt idén is találkozhattunk a sülysápi csapatok mellett Mammut vasboltnak az ajándékokért, a Sancho pékségnek
gyömrői, tápiószecsői, de még jászberényi csapatokkal is.
a csodálatos perecekért. Nagy köszönet Szőke Attilának a
fotókért és a segítségért, a Williams TV-nek a felvételekért,
A délelőtt a főzőcsapatok mellett az általános iskolások köszönet az Önkéntes Tűzoltóknak valamint a Polgárőrségnek,
sportversenyeiről szólt. A napközbeni programok közül a Rendőrségnek és a Mezőőröknek a jelenlétükért. Köszönet a
kézműves kirakodást, Zemen Zoli lovaskocsikázását, az Polenyik Carnak és Pap Ricsinek a kitelepülésért a fantasztikus
ugráló várat és a csillagászok bemutatóját elmosta az eső, de autóikkal. Köszönet a Barátság Nyugdíjas Klubnak, továbbá
az autó- és a mezőgazdasági kiállítást a Polenyik Car, Pap Korponai Lászlónak és Molnár Gábornak, akik a gyerekek
Ricsi és Nagy Feri bácsi jóvoltából bárki szemügyre vehette. A foci és kézilabda kupájáért voltak felelősek. Köszönöm a
hagyományos néptáncosok mellett erre az évre igazi minőségi Családomnak és Barátaimnak a kitartást, segítséget és a sok
élőzenés koncerteket szerveztünk, így a mendei, bényei és sápi támogatást. Ezenkívül köszönet mindenkinek, aki egy kicsit
néptánccsoportok bemutatója után el is kezdődött a koncertek is hozzátett ennek a rendezvénynek a sikeréhez.
sora a már jól ismert sülysápi vonatkozású Swing Business
zenekarral, akik már a napsütésben hallatták a hangjukat nem Köszönöm mindenkinek a segítséget!
akármilyen minőségben.
Hostyinszki Ákos

A Szent István Általános Iskola hírei
Akikre büszkék vagyunk
Június 5-én a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete pedagógusnapi ünnepséget szervezett
Nagykátára, a Művelődési Központba. A rendezvény keretén belül állami elismeréseket adtak át a tankerület pedagógusainak.
Iskolánkból Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át Kecser György igazgató úr és Szvercsekné Dósa Zsuzsanna. Miniszteri
elismerésben részesült Brecsokné Laczkó Márta, a KLIK emléklapját pedig Kiss Gáborné, Nagy Zsuzsanna és Szücsiné Horinka
Erika kapta meg.
Ezúton is gratulálunk mindannyiuknak, és további munkájukhoz sok erőt és kitartást kívánunk!
TBB
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik részt vettek elhunyt szerettünk, Nagy Lászlóné temetésén, és
osztoztak fájdalmunkban.
Köszönettel: Nagy család
Hálásan köszönöm mindenkinek, aki testvérem, Cseri Józsefné Csaba Erzsébet temetésén részt vett. Isten áldja őket!
Nagy Józsefné
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Megszűnik a Gáspár
közi buszmegálló!
Tájékoztatjuk a helyi járatunkat igénybevevő utasokat,
hogy 2015. augusztus 31-ével megszűnik a Dr. Gáspár
István köz és a Dózsa György u. sarkán található
buszmegálló.
A buszmegálló miatt 2010 óta bírósági per van
folyamatban, melynek kapcsán a Képviselő-testület –
számba véve a lehetőségeket – nem látott ésszerű megoldást
a megálló áthelyezésére, így annak megszüntetéséről
döntött.
Megértésüket kérjük!
Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kárpitos
Kárpitozott bútorok készítését és javítását vállaljuk, rövid határidővel!
Közel 600 féle szövetből választhatnak! Ingyenes szállítás és felmérés!

Munkhart István, 06-29-435-237, 06-30-211-7394

Fémipari munkalehetőség!
Acélipari
vállalkozás
keres
hegeszteni tudó szerkezetlakatost,
illetve
fémipari
ismeretekkel
rendelkező
segédmunkást
főállásba. B kategóriás jogosítvány
előny.

Épül a sülysápi
csatornahálózat utolsó
néhány métere
Augusztus 3-án megkezdődött az eddig hiányzó sülysápi
csatornaszakasz építése. A mintegy 100-150 méteres
gerincvezeték megépülése azért váratott magára mindeddig,
mert a Kiskókai utcánál a MÁV pályaszakasz keresztezését
kellett elvégezni, amihez jelentős számú engedély beszerzése
volt szükséges.
Az engedélyek július elején-közepén teljes körűen
rendelkezésre álltak, de a fektetési mélységben talajvizet
találtak, ezért vákuumszivattyúzás kezdődött a területen.
A munka azóta ütemesen halad és várhatóan augusztus
17-től az egész településen lehetőség lesz a csatornák élőre
kötésére.
Mint ismeretes, 2015. június 23-án megkezdődött Sülysápon
a csatornák élőre kötése, azonban a vasúttól északra és a
Kiskókai utcától nyugatra eső területen nem lehetett még
élőre kötni a hiányzó MÁV keresztezés miatt. A többi
területen az elmúlt másfél hónapban folyamatosan zajlottak
az élőre kötések és ma már 2-300 ingatlan szennyvize a
csatornán keresztül folyik el a sülysápi szennyvíztisztítóba.
A házi bekötésekkel kapcsolatban érdeklődni a
bekötéseket végző cégek helyi koordinátoránál, Balogh
Zsoltnál lehet a 30/409-13-23-as telefonszámon.
Katus Norbert

Lomtalanítás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk 2015. év II. félévében
lomtalanítást szervez Sülysáp Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott
területein.
Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók:

Munkavégzés helyszíne: Sülysáp.

Lom: darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz
rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe (kukába).(pl:berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb.)

Jelentkezni lehet 30/47-57-818
telefonszámon 8 és 17 óra között
munkanapokon.

Az elszállításra szánt lomot a megadott napon reggel 7:00 óráig az ingatlanok elé
szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása esetén a
később kihelyezett lomot nem áll módunkban elszállítani!
A közterületek tisztaságának megőrzése érdekében a szóródó anyagokat zsákban,
dobozban szíveskedjenek kihelyezni ingatlanaik elé!
Lomtalanítás időpontja:

2014. szeptember
22. (Hétfő)
Lomtalanítás
időpontja:
2015. augusztus 27. (csütörtök)

FONTOS: Társaságunk, a lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat nem
szállítja el:
-

veszélyes hulladék (pl.: festékes, vegyszeres csomagolóanyagok, használt sütőzsiradék és olaj
illetve gépjárműolaj, izzók, fénycsövek, szárazelem, akkumulátor, állati tetem)
fertőző és undort keltő anyagok
építési-bontási törmelék
elektronikai hulladékok
gumiabroncsok autó- és gépalkatrészek
gáztűzhely, kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy
zöldhulladék

A lomtalanítási akció ideje alatt a rendszeres kommunális hulladékgyűjtő járat
érkezési időpontja eltérhet a megszokottól, ezért a kommunális hulladékot – az
eddigi gyakorlatnak megfelelően – reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni!
Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklődni ügyfélszolgálatunkon (53/500-152, 53/500-153) és
diszpécserközpontunkban (53/311-215, 53/505-567) lehet, illetve a www.okoviz.hu
honlapunkon, mely elérhetőségeken készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére!
Együttműködésüket köszönjük!
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SZELEKTÍV HÍRLEVÉL
2015. II. félév
Tisztelt Ügyfelünk!
Sülysáp településen továbbra is az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. végzi DKi]KR]PHQĘ
V]HOHNWtY KXOODGpNJ\ĦMWpVW Célunk, a szelektív KXOODGpN J\ĦMWpV eddigi
sikerességének PHJĘU]pVe. (J\WWPĦN|GĘ PXQNiMXNDW H]~WRQ LV N|V]|QMN és
kérjük, hogy tartsanak velünk pVJ\ĦMWVQNHJ\WWV]HOHNWtYHQ!

+È=+2=0(1ė6=(/(.7Ë9+8//$'e.*<ĥ-7e6
Újrahasznosítható csomagolási hulladékok J\ĦMWpVH:
A V]HOHNWtYHQ J\ĦMW|WW ~MUDKDV]QRVtWKDWy csomagolási hulladékokat (pl. papír,
PĦDQ\DJ IpP LWDORV NDUWRQ), - az eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási
rendszer szerint – a rendelkezésre bocsátott ViUJD V]tQĦ PĦDQ\DJ zsákban
keverten J\ĦMWheti és az alábbi KXOODGpNJ\ĦMWpVL napokon helyezheti ki az
LQJDWODQDHOp$J\ĦMWpVL~WPXWDWyD]ViNRNRQmegtalálható.

2015.07.17. (péntek), 2015.08.21. (péntek), 2015.09.18. (péntek)
2015.10.16. (péntek), 2015.11.20. (péntek), 2015.12.18. (péntek)
*\ĦMWpVL LGĘV]DN D] gQ J\ĦMWpVL N|U]HWpEHQ KDYRQWD Hgy alkalommal a
fent megadott napokon.
FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE
helyezzen a zsákokba!
=ViNRNJ\ĦMWpVpQHNPyGMD:
A sárga zsákokat DJ\ĦMWpVLQDSRNRQUHJJHO700 óráig szíveskedjen kihelyezni az
ingatlana elé, mert a KXOODGpNJ\ĦMWĘ JpSMiUPĦ HOKDODGiVD XWiQ, kihelyezett
zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási
YHJ\HV KXOODGpN ORP YHJ YDJ\ QHP PHJIHOHOĘ WtSXV~ LOOHWYH V]HQQ\H]HWW
hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását!

Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az
újrahasznosítható hulladékokat EiUPLO\HQPiViWWHWV]Ę
PĦDQ\DJ]ViNEDQLVNLKHO\H]KHWL, az ingatlana elé!

*<ĥ-7ė6=,*(7(.5(1'(/7(7e66=(5ĥ
HASZNÁLATA
A szelektív hulladéNJ\ĦMWpVL UHQGV]HU HJ\LN NLHPHOW WHUOHWH D J\ĦMWĘV]LJHWHV
KXOODGpNJ\ĦMWpV
$ J\ĦMWĘV]LJHWHN NRQWpQHUHLQ WDOiOKDWy PDWULFiN NHOOĘ VHJtWVpJHW Q\~MWDQDN
D]RNKHO\HVKDV]QiODWiKR]PHO\HNDN|YHWNH]ĘN
$ J\ĦMWĘV]LJHWHN D SDStU PĦDQ\DJ YHJ IpPGRER] YDODPLQW LWDORV NDUWRQ
FVRPDJROiVL KXOODGpNRN HONO|QtWHWW J\ĦMWpVpUH V]ROJiOQDN Rendkívül fontos,
KRJ\ D J\ĦMWĘV]LJHWHNHQ FVDN D] HOĘEELHNEHQ IHOVRUROW hasznosítható
KXOODGpNRNJ\ĦMWKHWĘHN
$J\ĦMWĘV]igeteken egyéb, más típusú hulladék elhelyezése szigorúan
tilos!
- A sárga V]tQĦ PDWULFiYDO HOOiWRWW NRQWpQHUEH D ODNRVRNQDN OHKHWĘVpJH YDQ – a
laposra taposott: - PET palackokat és kupakjait, - fém italos dobozokat, konzervdobozokat, - WHMHV pV GtWĘV GRbozokat, - fóliákat, - reklámszatyrokat, tejtermékek kiöblített poharait, - tisztítószeres flakonokat – elhelyezni.
- $ SDStU KXOODGpN J\ĦMWpVpUH NL]iUyODJ D kék V]tQĦ PDWULFiYDO UHQGHONH]Ę
konténer alkalmas a speciálisan kialakított bedobó nyílása miatt. A konténerben
HOKHO\H]KHWĘHN D] ~MViJSDStURN V]yUyODSRN LOOHWYH D ODSUD KDMWRJDWRWW
kartondobozok.
- A zöld V]tQĦ PDWULFiYDO HOOiWRWW NRQWpQHU D] YHJ FVRPDJROiVL KXOODGpN
J\ĦMWpVpUH V]ROJiO PHO\ DODWW D NO|QE|]Ę |EO|V YHJHN EHIĘWWHVYHJHN
pUWHQGĘHk.
Kiemelten fontosKRJ\D]YHJJ\ĦMWĘNRQWpQHUEHQQHPKHO\H]KHWĘHOHJ\pE
YHJSpOGiXOVtNYHJGUyWRVYHJDXWyV]pOYpGĘ
$J\ĦMWĘV]LJHWHNNRQWpQHUHLEHQHOKHO\H]HWWKDV]QRVtWKDWyKXOODGpNRNJ\ĦMWpVHD]
üveg csomagolási hulladék kivételével keverten, egy ütemben, hagyományos
KXOODGpNJ\ĦMWĘMiUPĦYHOW|UWpQLN

A J\ĦMWĘV]LJHWHN HOOHQĘU]pVpW, Társaságunk folyamatosan, az
illetékes hatóságok bevonásával végzi!
ElpUKHWĘVpJHink:
Ügyfélszolgálati irodánk címe: 2700 Cegléd, Szolnoki út 6.
Nyitva tartási LGĘ
+pWIĘ-20.00-ig; Kedd-Csütörtök 8.00-15.00-ig; Péntek – nincs ügyfélszolgálat
Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65.
Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153
Fax: 06 53/ 318-589
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Honlap: www.okoviz.hu
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Felhívás:

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS
Régi és új készülékek adás-vétele,
cseréje beszámítással!
Vízmelegítők, cirkogejzírek, konvektorok, falifűtők!
Gázkészülékek karbantartását, javítását, tisztítását,
beszabályozását, felújítását, cseréjét vállaljuk.

Laczkó Tibor tüzeléstechnikus
Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásában
regisztrált gázkészülék felülvizsgáló, szakértő.

Üzletek, vállalkozások számára hivatalos
felülvizsgálói jegyzőkönyvek kiállítása.
Üzlet: Fő utca 20. Tel.: 29/437-808.
Hibabejelentés: 29/436-493, 30/9-440-624.
Junkers, Beretta, Western, Ferroli, Saunier
Duval, FÉG, Vaillant márkaszervíz.

AKCIÓ!
Július-augusztus-szeptemberi hónapban
2000 Ft-ért átvizsgáljuk gázkészülékét,
minden kötelezettség nélkül.

Bádogos szaküzlet
Sülysáp, Határ u. 20.
Tel/fax: 06-29-435-578
Mobil: +36-20-448-69-40
Függő ereszcsatornák és tartozékaik
Bádogos táblalemezek: alu,
horgonyperforált stb.
Szegélylemezek: hajlat, orom, falszegély.
Kibúvók, kéményszegélyek, villanypapucs.
Ács, bádogos szerszámok.
Szegek, csavarok, tető-kiegészítők.

Ács-tetőfedő-bádogos munkák
kivitelezése: +36-20-9684-155
Nyitva tartás
H-P: 8-17, Szo: 8-12

FOLYAMATOS KEDVEZMÉNYEK!
KERESSEN BIZALOMMAL!

kÍnai masszÁzs

31-ES ÉTKEZDE
Sülysáp, Pesti út 65.
Kedves Vendégeink!
A menü 690.-Ft
B menü 790.-Ft
Sülysápon ingyenes házhoz szállítással.
Emeleti különtermünkben vállalunk cégek
és magánszemélyek részére rendezvényeket,
fogadást, születésnapi bulit.
Hidegtálak készítését vállaljuk kiszállítással is.
Nyitva tartás H-P 06-18-ig
Tel: 06-20-9131819, 06-29-745-593

Próbálja ki nagy hatékonyságú komplex
egészségmegőrző kezelésünket lakóhelyén!
Több mint egy masszázs, széleskörű
regeneráló terápia!
Sülysáp, Lövölde utca 16. tel: 0630-377-6410.
Előzetes bejelentkezés szükséges!
www.juglandis.hu www.facebook.com/juglandis

Juglandis természetgyógyászat megbízható
már 25 éve!
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