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Mentési pont indul Sülysápon
Az egyeztetések utolsó fázisába ért az évek óta tartó előkészítés a
sülysápi mentési pont kialakításának ügyében. A tervek szerint a jövő
év elejétől napi 12 órában városunkban állomásozik majd (innen indul)
egy mentőautó a Nagykátai Mentőállomás állományából.

Újabb három
utca kap
aszfaltburkolatot
ősszel
Szeptember 23-án ér véget a közbeszerzési ajánlattételi időszak az Akácfa, a
Váci Mihály és a Nap utcák aszfaltozására kiírt pályázaton, akkor lehet tehát kivitelezője a következő útfelújítási
ütemnek.

Már évek óta szerette volna a városvezetés elérni azt, hogy bizonyos időkeretben
helyből indulhasson egy mentőautó, hiszen a kiérkezések ideje bőven 15 perc fölött
szokott lenni átlagosan. Nem is kell hangsúlyozni, mennyire fontos a gyors ellátás.
Egy önálló sülysápi mentőállomás kialakítása ma még nem elérhető reális cél,
azonban kezdeti lépésként egy, az Országos Mentőszolgálat által működtetett
mentési pont orvosolhatja a legégetőbb problémákat. Ráadásul, a tapasztalatok
azt mutatják, hogy a működő mentési pontok később mentőállomássá fejleszthetők.
▶ 3. o.

Három polgármesteri ciklus után
interjú Horinka László polgármesterrel
Polgármester úr! Harmadik polgármesteri ciklusát
fejezi be Sülysáp vezetőjeként most ősszel. 2006-2019.
Milyen érzések, tervek voltak akkor Önben, és milyenek vannak most?
Talán kevesen emlékeznek már a 2006 előtti időkre,
ezért felidézem: lovas kocsi és traktor vitte a szemetet,
amit a település határában ástak el, nem volt szelektív
hulladékgyűjtés. A piacon babakocsival, kerekesszékkel nem lehetett közlekedni, esőben bokáig ért a sár.
A MÁV állomásnál és a szőlősnyaralói megállóhelynél
egyetlen normális parkolóhely sem volt, a kigödrösödött, tócsákkal tarkított területen próbáltak az autók▶ 4. o.
kal megállni a parkolni vágyók.

Az idei évben a képviselő-testület a
Dózsa György utca felújításához szükséges 57 millió forintos önerő mellett
további 62 millió forintot különített el
saját forrásból további útépítésekre. A
fent említett három utca mellett a költségvetés tartalmazza a Zrínyi utca aszfaltozását is, azonban az utca terepviszonyai miatt szükséges, és igen bonyolult
▶ 3. o.

Vízhálózati
fejlesztési tervet
fogadott el az
önkormányzat
Az elmúlt időszakban lényegesen több
csőtörés volt városunkban, ami – tekintettel a nagy melegre – sokak mindennapjait nehezítette meg. Ahogyan
az elmúlt években, az elmúlt időszakban is több lépést tettünk azért, hogy a
sülysápi ivóvíz-szolgáltatás színvonala
legalább is szinten maradjon. Ezekről
szeretnék tájékoztatást adni.

▶ 7. o.
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Hatalmas buli volt az idei VÁROSNAP
Idén augusztus 17-én került megrendezésre a Sülysápi
Városnap. A rendezvény reggel 9 órakor a főzőversen�nyel kezdődött, összesen 14 főzőcsapat mérettette meg magát, finomabbnál finomabb ételekkel, amiket a Szabadtűzi
Lovagrend valamint Tóth Tibor kóstoltak és zsűriztek.
Számos programmal készültünk az érdeklődőknek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hogy minden korosztály jól
érezze magát a Városnapon. A korábbi években már megszokott játékok és programelemek mellett idén újakat is bemutattunk, mint az elektromos gokart, a HangolÓra sátor vagy
például a szelfigép, valamint a kisebbek körében a totyogó és
logikai sátor. Mindegyik nagy sikert aratott és egész napos
érdeklődés volt rájuk, ugyanúgy, mint az Eurobungee-ra, a rodeó bikára, a pónilovaglásra vagy az ugrálóvárakra.
A nagyszínpadon már délelőtt elkezdődtek az előadások.
Szénási Tivadar és zenekara után következtek a helyi nyugdíjas klubok, majd a LongStoryShort! zenekar. Ezután következett a főzőverseny eredményhirdetése.
15 órakor kezdődött rendezvényünk hivatalos része: a beszédek, köszöntők valamint a városi elismerések átadása.
A program az operett előadással folytatódott, Kecskeméti
Róberttel és Szeredy Krisztinával a nagyszínpadon, majd ezután következett Fabók Mancsi Bábszínháza a kisszínpadon,
amire nagyon-nagyon sokan kíváncsiak voltak.
Fél hattól Kállay Saunders és a Middletonz lépett fel a
nagyszínpadon, amit már több százan követtek végig, majd a
koncert után lehetőségük volt fényképezkedni és autogrammot
kérni a csapattól.
Ezután ismét a kisszínpadé volt a főszerep, ahol a Goldance
Táncsoport pörgős rock and rollja mellett láthatták Dia&Nitus hastáncduóját, a Siri Bastet Orientális
Tánccsoporttal együtt.
Fél kilenctől következett a várva várt fellépő, Fenyő Miklós,
aki miatt nemcsak Sülysápról, hanem több környékbeli településről, sőt még Budapestről is rengetegen érkeztek. Fenyő
Miklósék fergeteges bulit csináltak, a legnépszerűbb dalaikra
több mint 3000 ember táncolt és énekelt egyszerre.
A rendezvény fényét tovább emelte a 10 óra után pár perccel
kezdődő tűzijáték, ami méltó megemlékezés volt országunk
születésnapjára, augusztus 20-ra.

nyugdíjas kluboknak, a Sülysápi helyi értéktárnak, a főzőcsapatoknak és kézműveseknek, a Városért Asszonykörnek,
a rendőrségnek, a helyi és környékbeli polgárőröknek, a
A városnap utolsó programeleme a hajnali fél 1-ig tartó retro Sülysápi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Süli Richárdnak és
disco volt Spy The Ghosttal, ami szintén óriási sikert aratott. a Népijátéktárnak, Kiss Annának és a városi konyhának, Tóth
Tibornak, Szőke Attilának és a TTA-nak, Seprős Viktornak
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik vala- és csapatának, és köszönet minden segítőnek, támogatónak és
milyen formában segítették a 2019-es városnapot, elsősor- mindazoknak akik eljöttek és részt vettek az augusztus 17-i
ban Sülysáp Város Önkormányzatának, hogy ez a rendezvény Sülysápi Városnapon.
megvalósulhatott.
Jövőre veletek ugyanitt!
Köszönet továbbá munkatársaimnak, Balogh Leventének és
a TÁVÜSZ-nek, műsorvezetőinknek: Németh Dorottyának, Köszönettel:
Lászlóné Dósa Nikoletta
Balog Mónikának és Barta Zsuzsinak, a helyi fellépőknek és
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▶ Mentési pont indul Sülysápon... folytatás a címlapról

Ez nem elsősorban az adott önkormányzaton, hanem sokkal inkább az országos irányításon múlik. (Korábban sülysápi betegszállító vállalkozó részéről is felmerült az
igény, hogy az ő járműveivel „oldja meg” a feladatot az OMSZ, de erre nem volt lehetőség, hiszen a mentőszolgálat kizárólag saját állománnyal és saját mentőautókkal
látja el a feladatot az országban.)
Önkormányzatunk ezért egy alkalmas helyszín felajánlása mellett döntött, hiszen
a szükséges épületet, annak rezsiköltségeit a városnak kell majd biztosítania. A
műszaki egyeztetéseket követően az új egészségház megépülése miatt felszabaduló
Fő utcai védőnői szolgálat épületére esett a végleges választás, ami hosszútávon is
megfelelő lehet akár egy mentőállomás számára is. A Pest megyei főigazgató tájékoztatása szerint mind a szükséges személyi állomány, mind a mentőautó rendelkezésre áll, így a kisebb átalakításokat követően, várhatóan január elsejével indul el a
mentési pont Sülysápon.

Kisorsolták
a jelöltek
szavazólapokon
való sorrendjét
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság
2019. szeptember 9-én megtartott ülésén kisorsolta a polgármesterjelöltek,
helyi önkormányzati egyéni listás képviselőjelöltek és roma nemzetiségi képviselőjelöltek szavazólapon való sorrendjét.

Katus Norbert alpolgármester

Csúszik a külterületi utak rendezése
Mint korábban már megírtuk, Sülysáp Város Önkormányzata százmilliós támogatást nyert el a Kistelekre és Sándorszállásra, Jakabszállásra vezető földutak
rendbetételére.
A tervek szerint szélesítik majd az utakat, kőzúzalékos alapot, felül pedig finomabb A polgármesterjelöltek kisorsolt sorzáróréteget kap a felület. A vízelvezetést is kiépítik, ez hozzájárul majd, hogy hos�- rendje:
szabb távon is járható maradjon az út.
1.
Horinka László
2.
Dósa Istvánné
Sajnos, a megvalósítást két magánszemély akadályozza, ami miatt még mindig nem
tudták megkezdeni a munkálatokat. (A tulajdonviszonyok összevisszasága miatt az Az egyéni listás képviselőjelöltek kisorúthoz szükséges terület helyenként nem elegendő a tervezett szélesség kialakításá- solt sorrendje:
hoz.) Velük szemben kisajátítási eljárás indul a következő napokban.
1.
Munkhártné Szántai Márta
2.
Süliné Kovács Erzsébet Mária
Ennek lezárása után indulhat a kivitelezés, várhatóan 2020 első felében.
3.
Balog Mónika
4.
Farkas Domonkos
KN
5.
Kecser István
6.
Csanádi László
▶ Újabb három utca... folytatás a címlapról
7.
Kecser Zsolt Tibor
Süli Richárd
vízelvezetés tervezése még nem készült el, így ebben a kiírásban nem szerepelhetett 8.
9.
Kovács Miklós László
még.
10.
Farkas Ferenc
Benkó László György
Az összesen közel 1 km hosszú új aszfaltcsík átlagos szélessége 4,5 méter lesz, a szük- 11.
Dósa Istvánné
séges alaprétegekre pedig 5 cm aszfalt kerül majd. A kivitelezés várhatóan szeptem- 12.
13.
Varga György
ber végén, október elején kezdődhet el.
14.
Floidl Mónika
Cseri Péter képviselő, közlekedésmérnök
15.
Sztaniszláv Béla
16.
Hostyinszki Ákos
17.
Fodor Antal
18.
Seprős Viktor
19.
Katus Norbert
20.
Cseri Péter
21.
Petik Krisztina Éva
A roma nemzetiségi képviselőjelöltek
kisorsolt sorrendje:
1.
Lakatos Szilvia
2.
Szénási Izabella
3.
Szénási László
4.
Király Zsolt
5.
Lakatos Dzsenifer Anikó
6.
Lakatos Pál
Dr. Tóth Krisztina jegyző
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▶ Három polgármesteri ciklus után... folytatás a címlapról

A kisgyermekes anyukák 3 éves kor alatt nem tudták elhelyezni a gyermeküket, mert nem volt bölcsőde. Az óvodáink
csoportjai erősen túlzsúfoltak voltak, férőhelybővítésre volt
szükség. Nem volt Sülysápnak iparterülete, ami a hosszútávú
településfejlesztés alapját adhatta volna.
A település fő tengelyében futó útjaink (pl. Kossuth,
Magdolna) járhatatlanok voltak. Télen nem volt, vagy alig volt
síkosságmentesítés az utakon. Hiányzott a szennyvízelvezető
közmű, a szippantott szennyvizet a település határában szikkasztották el, mindezt nagyon magas áron. Még hosszasan lehetne sorolni a hiányokat, problémákat, amelyek a 2006 előtti
időket jellemezték.
Az volt a tervem akkor, hogy lépésről-lépésre haladva számoljuk fel a korábbi időszak mulasztásait, és folyamatosan zárkózzunk fel a környékbeli – és talán előttünk járó – településekhez. Célom volt az is, hogy Sülysáp valódi mikrotérségi
központtá váljon. Mondhatom, adottságainkhoz képest olyan,
évtizedes lemaradásban voltunk, amit a mai napig nem tudtunk még teljesen ledolgozni.

minden generációnak szórakozási lehetőséget biztosítani.
Évről-évre egyre többen látogatnak ki erre a programra, idén
rendőrségi becslések szerint fő műsoridőben meghaladta a
3500 főt a jelenlévők száma.
Negyedikként az energetikai beruházásunkat említeném,
melynek keretében két iskolaépületünket sikerült korszerűsíteni nyílászárócserével, homlokzati hőszigeteléssel és napelemek felszerelésével. Bár az iskolákban sem fenntartói, sem
működtetői feladata már nincs önkormányzatunknak, de nekünk sem mindegy, hogy gyermekeink milyen körülmények
között töltik a mindennapjaikat.
Végezetül az ötödik: a még épülő egészségügyi központunk
szintén egy átnyúló beruházás lesz, hiszen még javában zajlik
az építkezés. Modern, XXI. századi épület lesz, hőszigeteléssel,
megújuló energia felhasználásával, ahol végre méltó körülmények közé, külön-külön rendelőbe kerülhet a gyermekorvosok rendelése, és az épület adottságai lehetőséget biztosítanak a helyi ellátás bővítésére is.

A kérdés az öt legfontosabb eredményre irányult. Így csak
Központi szerepünket a városi cím is megerősítette, azonban megemlíteni tudom a sápi ovi felújítását, a központi konyma már a „városi körülmények” megteremtése a cél. Évről- hánk felújítását, a megépült vízelvezető árkokat, az elkészült
évre gyarapodik településünk, és ma már
járdákat, a gazdasági területünk fejleszté8600-an lakunk itt. A Sülysápra érkezők,
sét (hamarosan induló közművesítését), a
„Évről-évre gyarapodik
de egyre inkább a tősgyökeres sülysápiak
Losonczi utcai rendelő felújítását. Az ös�is „elvárják” a városiasabb körülményeket.
szesen három megújuló játszótérről, az új
településünk, és ma már
Ennek kell egyre inkább megfelelni. Ez bőkültéri
kondiparkról, a malom utcai pá8600-an lakunk itt. A
ven tartogat kihívást a következő időszaklyavilágításról – öntöző rendszerről - kiSülysápra érkezők, de
ra is!
bővített sportöltözőről és lelátóról nem is
egyre inkább a tősgyökeres beszélve. Vagy épp a megújult és kibővísülysápiak is „elvárják” a
Ha az elmúlt öt év öt, az Ön számára legtett tűzoltószertárról, valamint a kommukedvesebb vagy legfontosabb eredményt városiasabb körülményeket. nisták által meggyilkolt egykori főjegyzők
fel kellene sorolnia, mik lennének azok?
szobrairól.
Ennek kell egyre inkább
Talán nem csak számomra fontos, hanem
megfelelni. Ez bőven
az itt élők számára is, hogy a csatornázás
A kampányt is valószínűleg meghatátartogat kihívást a
elkészültével az utakat burkolni tudjuk,
rozza majd az útfelújítási program és a
következő időszakra is!”
ahol még nem volt burkolat, ott új út építésülysápi közlekedés helyzete. Több mint
sével, ahol volt, csak leromlott állapotú, ott
6 km út újult meg az elmúlt 5 évben, de
felújítással. Ezen a területen még nagyon
még mindig rengeteg az aszfaltozatlan út.
sok a tennivaló, de büszke vagyok arra, hogy minőségi uta- Mikorra tudja Sülysáp leküzdeni ezt a hatalmas elmaradottkat építünk. Nem 2,8-3 méteres csíkokat fektetünk, hanem ságát? Nem lehetne több pénzt az útépítésekre fordítani?
sok helyen szegélykővel, ahol kell, ágyazatcserével és mini- Az első kérdésre roppant nehéz választ adni, mivel erre a célmum 4-4,5 méter szélességű utak készültek, összesen 6 km ra felhasználható pályázati pénzek nélkül szinte reménytelen
hosszan. Sokan mondják erre, hogy kevés. Én azt mondom, lenne a helyzet. Az elmúlt időszakban megépített 6 km út is
hogy valóban van még bőven burkolatlan út, de erőn felül dol- jelentős részben pályázati forrásból épülhetett. 2021-től Pest
goztunk, és költöttünk az útjainkra az elmúlt években.
megye is a felzárkóztatandó régiók közé kerül EU-s szinten,
ami azt jelenti, hogy sokkal több forrás áll majd Pest megye
A piactér burkolása éppen a 2014-es választás előtti napokban rendelkezésére, és ez lehet számunkra a felzárkózás lehetősége.
készült el, de a szerződés lezárása, a pályázat elszámolása még Ha lehetőséget kapok, azon fogok dolgozni, hogy minél nabőven adott munkát 2014 októbere után is, tehát egy kicsit gyobb hányadot tudjunk a sülysápi utakra kipályázni!
még a piactér projekt is része ennek a ciklusnak is. A piactér korábbi állapota szégyen volt településünk számára: sár, Amikor az utakról beszélgetünk, mindig előkerül a „súlyadó”
gödrök, WC-mosdó hiánya, stb. Ma egy kulturált, burkolt kérdése. Valamikor, úgy kb. 30 évvel ezelőtt az ilyen néven
területen zajlik hétről-hétre a piac, és a terület helyet biztosít bevezetett adó jelentősen átalakult mára. Ma már gépjárműa város legnagyobb rendezvényének, a városnapnak is.
adónak hívják, és a beszedett adó 60%-a a Magyar Államot
illeti meg, csak 40%-a marad a településen. Ez kb. 26 millió
A harmadik, amit meg kell említenem, maga a városnap. Ft évente. Csak a kátyúzásra el kell költeni évente 8-10 milliAz elmúlt években hagyományt teremtettünk a minden év ót. Az így megmaradó összeg szinte semmire nem lenne elég.
augusztusában megrendezésre kerülő programunkkal, ahol Szerencsére az elmúlt években sem csak erre a forrásra kellett
minden évben igyekszünk a legkisebbektől az idősebbekig támaszkodnunk, hanem volt lehetőségünk ezt jelentős össze4
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gű pályázati pénzzel kiegészíteni. A pályázati sikerek nélkül
nem tudtunk volna 6 km utat építeni… Sőt, sajnos még egy
km-t sem. Czerván György, országgyűlési képviselőnk sok segítséget nyújtott ahhoz, hogy összességében 281 millió Ft-ot
sikerült pályázati úton elnyerni az útépítéseinkhez, amihez
186 millió Ft önerőt biztosítottunk. Látható tehát, hogy így
is már erőn felül költöttünk az utakra a tartalékainkból.

másnak adják a kilincset a sportolók: a Sülysápi Gyerekfoci
Egyesület 5 korcsoportjának csapatai a Sülysápi Sport
Egyesület kézilabdásai, röplabdásai, focistái különböző korcsoportokban, valamint a Szent István Általános Iskola Bozsik
programban résztvevő futsalosai lényegében csak komoly
kompromisszumok árán tudnak osztozni a rendelkezésre álló
délutáni órákon.

A kérdésre válaszolva: önerőből ez nem megy, de a Magyar
Kormánnyal és Pest Megye Önkormányzatával együttműködve a 2021-től érvényes EU-s pályázati források igénybevételével látok arra esélyt, hogy a felzárkózás tempóját fokozni
tudjuk, és a következő öt évben még több utat tudjunk megépíteni és felújítani.

A Vörösmarty utcai csarnok sajnos nem bővíthető, de ha az
lenne, akkor sem tudnánk kezelni azt a helyzetet, hogy sokkal
több órában volna igény a csarnokra, mint amennyi rendelkezésünkre áll egy-egy napon, ezért új sportcsarnokban kell
gondolkodni.

Zajlik az egészségház építése, ami Pest megye egyik legnagyobb egészségügyi beruházása jelenleg. Miért volt erre szükség, és miért lesz ez jó Sülysápnak?
Az egészségügyi központunk építését is az öt legfontosabb beruházásunk között említettem. Elsődleges szempontom ebben a gyermekorvosok helyzete: a jelenlegi épületben a közös
rendelő, a szűk váró már tarthatatlan volt. Mindenképpen
kezdeni kellett volna vele valamit. A Fő utcai rendelőben
a vízszigetelés hiánya miatt vizesedő, salétromosodó falak
okoznak folyamatosan gondot. Adódott a pályázati lehetőség, és úgy gondoltuk, hogy ezzel a pályázattal akár az összes
egészségügyi ellátó helyünk is kiváltható lehet hosszabb távon.
Mindezek mellett egy új, komplex épületben megteremthető a lehetőség újabb egészségügyi ellátások számára is, gondolok itt egy-egy szakrendelésre, vagy a Losonczi utcai „vérvételi pont” bővítésére. Egyelőre elhamarkodott lenne arra a
kérdésre válaszolni, hogy pontosan mivel tudjuk majd bővíteni a helyi ellátások körét, de ha ebben lesz előrelépés, természetesen tájékoztatni fogjuk az érintetteket minden létező
felületen.

Óriási beruházásról van szó! Mintegy másfél milliárd
forintból lehet felépíteni azt a szabványos, többfunkciós
csarnokot, amelynek a terveit 2017 nyarán bemutattuk.
Ennyi pénz nem terem minden bokorban. A pályázati
rendszert ismerve, egyetlen lehetőséget láttam néhány
évvel ezelőtt egy új sportcsarnok felépítésére: valamely
társasági adókedvezményre (TAO kedvezmény) jogosult
sportszervezettel együttműködve TAO pályázaton keresztül
próbáljuk meg előteremteni a fedezetet.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy valamely látvány-csapatsportot (kézilabda, röplabda, labdarúgás, jégkorong, vízilabda, kosárlabda) kiválasztva, valamely sportszervezettel
együttműködve pályázunk, és próbálunk támogatást nyerni. A Sülysápi Sport Egyesület kézilabda szakosztályával a
Magyar Kézilabda Szövetséghez nyújtottunk be TAO pályázatot, és több körös hiánypótlás után 2017 márciusában kaptunk
egy támogató határozatot. A határozat feljogosítja a sportszervezetet arra, hogy megállapodást kössön 1,1 milliárd Ft értékben társasági adófizetésre kötelezett adóalanyokkal (cégekkel)
arról, hogy az adott cég(ek) a társasági adójuk bizonyos hányadát ne az adóhatóságnak, hanem a sportszervezetnek fiNéhány éve zajlik már a sportcsarnok előkészítése. Miért hú- zessék. Egyelőre nem sikerült megtalálni azokat a nagyvállazódik eddig a beruházás kezdete?
latokat és megállapodni velük, akik a társasági adójukat erre
A Sülysápi Hírforrás januári számában erről hosszasan tájé- a célra szánnák. Megjegyzem, hogy a sülysápi nagyobb vállalkoztattam az olvasókat. Sajnos a választási kampány hevében kozásokkal e téren is folyamatosan kapcsolatban állok, azonmégis azzal vádolt meg az egyik jelölt, hogy erről úgymond ban ha érzékeltetni szeretném a nagyságrendet, akkor azt kell,
„hallgatunk”. Szó sincs tehát hallgatásról. Egyszerűen csak mondjam, hogy az összes sülysápi vállalkozás által egy évben
nincs miről beszámolni jelenleg. Két évvel ezelőtt mutattuk a felajánlható társasági adó mértéke csupán 2-3 százalékát teszi
be a sportcsarnok terveit a Malom utcai sportöltöző bővítése ki a szükséges forrásnak, azaz ehhez tényleg nagyvállat(oka)t
kapcsán szervezett Városi Sportnap keretében, 2017 júniusá- kell találnunk!
ban.
Röviden a lényeg: a támogató határozat megszületett tehát,
De kezdjük az elején: Sülysápnak szüksége van egy szabványos azonban nincsenek meg azok a nagyvállalatok, akik a társaméretű sportcsarnokra, mivel a meglévő tornatermek nem al- sági adójukat adnák erre a célra. A célunkról továbbra sem
kalmasak arra, hogy az egyébként helyben elérhető sportágak teszünk le!
szakosztályai hazai mérkőzéseket rendezzenek.
Már javában zajlik a kampány. Hogyan látja az esélyeket?
A sülysápi sportcsarnok tehát nem egy presztízsberuházás, Nem szeretnék esélylatolgatásba merülni. 13 éve tisztességehanem a mindennapi iskolai testnevelés és a helyi, összesen sen végzem a munkámat. Sosem ígértem, hogy holnapra koltöbb száz gyermeket foglalkoztató sportköreink számára is bászból lesz a kerítés. Az eredmények önmagukért beszélnek:
szükséges fejlesztés!
felsorolni is nehéz, hogy mi mindent vittünk véghez egy-egy
ciklusban, ebben a legutóbbiban is. Azt is látom, hogy men�A meglévő, Vörösmarty utcai tornacsarnoknak tehát a legna- nyi mindent kell még fejlesztenünk ahhoz, hogy valóban
gyobb hibája, hogy nem alkalmas versenyek lebonyolítására a komfortosan érezhesse mindenki magát Sülysápon. Nem
méretei miatt, de lényegében nézőközönség befogadására sem szabad elfelejteni, hogy az országgyűlési képviselővel ápolt jó
alkalmas. A másik, amit talán kevesen tudnak, hogy lénye- kapcsolat is kell ahhoz, hogy ez a fejlődés ne akadjon meg. A
gében a Vörösmarty utcai csarnokban a téli időszakban egy- tavalyi országgyűlési kampányban a képviselőnk akasztásával
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viccelődő csillagászunk vajon milyen kapcsolatot tudna kialakítani vele? A közösségi médiában ötletelő helyi ellenzéki csoport megnyilatkozásaiból azt szűröm le, hogy teljesen alkalmatlanok a város vezetésére. Egyikük sem töltött el egyetlen
percet sem önkormányzati pozícióban, láthatóan nincsenek
tisztában egy-egy terület szabályozásával, vagy épp az általuk
kínált fejlesztések horribilis anyagi vonzataival. Ennek ellenére minden probléma megoldását ígérik… Bízom a választók
bölcsességében!

Tapasztalatom szerint azonban nem is erre gondolnak azok,
akik egyik, vagy másik településrész érdekében felszólalnak,
hanem a kereskedelmi, szolgáltató egységek hiányáról, vagy
kevés számáról. Egészen konkrétan: nincs, vagy nincs elég bolt,
nincs cukrászda, vagy nincs gyógyszertár és ehhez hasonlók.
De ezeket nem az önkormányzat működteti, így semmilyen
ráhatása nincs lényegében, hogy egy üzlet hol nyílik meg.
A vállalkozó, aki üzletet akar nyitni, minél nagyobb bevételt
akar, amihez nagy forgalomra van szükség, ezért a forgalmas
helyeket keresi: a vasútállomás környékét, vagy éppen a piac
környékét. Ezt nagyon álságos úgy beállítani, mintha a jelenlegi vezetés „nem szeretne” egyes településrészeket…

Ön a FIDESZ-KDNP színeiben indult már 2006-ban is, és
azóta is minden alkalommal? Nem lenne jobb függetlenként
jelöltetnie magát?
Aki elkezd a közügyekkel foglalkozni, annak van véleménye Mint eddig mindig, most is javasol képviselőjelölteket a váa politikáról. Nekem is van, és volt 2006-ban is. Nem szeret- lasztók figyelmébe. Miért tartja ezt fontosnak? Nem tart atném ezt a véleményemet, ezt a beállítottságomat eltagadni a tól, hogy egysíkú lesz a testület munkája?
választók előtt. Nem gondlom, hogy valakit önmagában egy- Az, hogy az én csapatomat ugyanaz a szervezet támogatja,
egy párt támogatása jobb vezetővé tesz, de azt sem fogadom nem jelenti azt, hogy ugyanúgy gondolkodunk. Közel sem.
el, hogy egy támogatott jelölt ne lehetne jó vezető. A mos- Sőt, mondhatom, igen különböző habitussal és hozzáállástani választáson nem csak Sülysápon, hasal rendelkezünk, de ezeket csapatmunnem az ország több pontján jellemző, hogy
kával közös irányba és munkába for„Az elmúlt időszakban
az ellenzék pártjai nem indítanak jelöltet,
dítjuk. Hatékony munkát csak úgy lehet
elvégzett intézményi
hanem bebújnak „független” jelöltek mögé
végezni, ha segítjük egymást, és nem akafejlesztéseink jelentős
– így lesznek a jobbikosok, DK-sok, MSZPdályozzuk. Igen nagy probléma lenne, ha
sek, kétfarkúak, LMP-sek egyszer csak
egy olyan önkormányzati felállás születne
önerőt vettek igénybe.
„függetlenek”. Ez így zsákbamacska a vá- Mivel ezek már elkészültek, a választás után, ahol a másik ellehetetlelasztók részére, mert nem tudhatják, hogy
nítése volna a cél, és nem az, hogy minél
a következő időszakban
az a bizonyos „független jelölt” végül mitöbb pályázatot tudjunk beadni, hogy mitöbb önerőnk marad a
lyen elvek mentén mozog majd.
nél több beruházást tudjunk lebonyolítani,
közterületi fejlesztésekre:
hogy minél több utat tudjunk megépíteni.
Erősen jelen van a településrészek közötti
út- és járdaépítésekre,
hangulatkeltés. Miért épül ez itt vagy ott,
Az általam ajánlott képviselő-jelölteket
közparkjaink
miért részesítenek egyes részeket előnyismerem, és úgy gondolom, hogy velük a
rehabilitálására, utcáink
ben, és ilyesmi. Mi erről a véleménye?
következő öt év munkája hatékony, probszépítésére is.”
Sülysáp településszerkezete nem túl szelémamentes és eredményes lesz. Ezért
rencsés. Belterületi hosszúsága mintegy 7
arra kérem a tisztelt Választókat, hogy ne
km, miközben szélessége helyenként alig haladja meg az 1-2 csak engem, hanem őket is támogassák, hogy a következő öt
kilométert. Emiatt és az egykori két önálló település történel- év is eredményes lehessen!
mi hagyományai miatt nincs igazi településközpont, ráadásul a település végpontjaihoz képest minden messze van. Azt A jövőbe tekintve, milyen tervei vannak a következő öt évre?
szoktam mondani, hogy nálunk mindenből legalább kettő A választás előtti napokban részletes tervekkel állok majd a
van: sportpálya, templom, iskola, stb. Ennek sajnos ára van: választók elé a minden postaládába eljuttatásra kerülő kiadvámás, hasonló méretű településekkel összevetve nekünk sok- nyunkban, ezért itt és most csak nagy vonalakban vázolom a
kal többet kell fordítanunk a duplikált épületek, létesítmé- terveket: az elmúlt időszak eredményeire alapozva szeretném
nyek fenntartására.
tovább építeni, szépíteni, egyre élhetőbbé tenni városunkat.
Szeretném továbbra is a közlekedési infrastruktúra fejlesztéSzintén a településszerkezeti adottságainkból következik, sét az első helyre tenni.
hogy a hasonló méretű településekhez képest sokkal hosszabb
úthálózatról kell gondoskodnunk. Ezek azonban olyan ténye- Újra meg kell céloznunk a városi sportcsarnok felépítését –
zők, amelyeket nem tudunk egyik napról a másikra megvál- ami látható, hogy nem egyszerű feladat. A szőlősnyaralói
toztatni, ezekkel együtt kell élnünk.
két óvodát szeretném korszerűbb épületbe helyezni, ha erre
lehetőségünk nyílik. Az épülő egészségügyi központban
Valóban újra és újra megfogalmazódik a kérdésben is elhang- minél több olyan ellátást szeretnék biztosítani, ami találkozik
zó „miért ott, miért nem itt” kérdés. Az önkormányzati beru- a lakosság igényeivel és elérhetővé tehető.
házások esetében azokat az elemeket, amelyeknek a település
központjában van a helyük, oda telepítjük értelemszerűen. A Az elmúlt időszakban elvégzett intézményi fejlesztéseink
nagy távolságok miatt azonban igyekszünk mindhárom te- jelentős önerőt vettek igénybe. Mivel ezek már elkészültek,
lepülésrészt figyelembe venni, amikor játszóteret építünk, a következő időszakban több önerőnk marad a közterületi
vagy az óvodák felújításáról döntünk. Amikor az útépíté- fejlesztésekre: út- és járdaépítésekre, közparkjaink rehabilitásekről kell dönteni, akkor is odafigyelünk, hogy mindhá- lására, utcáink szépítésére is.
rom településrész megközelítőleg e tekintetben is azonos
SHF
mértékben fejlődjön.
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▶ Gyakori csőtörések... folytatás a címlapról

A vízmű üzemeltetésében nagy változás volt, amikor az ki- újítási és pótlási tervkerült az önkormányzat hatásköréből, és a TRV Zrt. lett a rész
elkészítésére
szolgáltató. Érthető, hogy egy önálló, állami cégre sokkal ke- a
víziközmű-szolvesebb ráhatásunk van, mint amikor a település erre szakoso- gáltató, azaz esedott saját cége végzi a szolgáltatást…
tünkben Tiszamenti
Regionális Vízművek
2006-2007-ben még azzal kellett szembesülnünk, hogy a mű- Zrt. kötelezett, akiket
ködő hálózatban nincs elegendő víz, és többször is vízkorláto- már tavaly felkértem
zást kellett elrendelnünk. Ennek orvoslására két kutunkat is egy, az észlelt probteljesen felújítottuk, és összehangolt, digitális vezérlést telepí- lémák megoldására
tettünk, majd nyomásszabályozós szivattyúindítást alakítot- koncentráló fejlesztétunk ki. Ennek hatására azóta sem kellett egyszer sem vízkor- si terv elkészítésére.
látozást elrendelni, és a beinduló szivattyúk indulási nyomása
nem „feszíti szét” a gerinchálózat egyes szakaszait.
A terv elkészült, ami
főbb
prioritásként
Sajnos az egész rendszer, bár nem kifejezetten régi (az 1980- tartalmazza a vezéras években épült), anyaghibás csövek felhasználásával, kon- lési és épületgépészeti
tár módon épült meg (a csövek alól kispórolták a homokágyat egységek felújítását, - többek közt – a Vasút utca 86-150. szám
stb.). Főként ennek köszönhető, hogy arányaiban több csőtö- közötti gerincvezeték szakasz cseréje 700 méter hosszban, a
rés jelentkezik településünkön.
Fő utca 2-142. szám közötti gerincvezeték szakasz cseréje 1500
méter hosszban, valamint beruházásként tartalék búvársziA magam részéről elégedetlen vagyok a TRV hibajavításaival, vattyúk és frekvenciaváltók beszerzését.
ezt többször nyomatékosan jeleztem az illetékes szakvezetők,
de a vezérigazgató felé is.
Ezek mellett kérésünkre már jelenleg is zajlik plusz tolóreteszek beépítése, amikkel jelentősen csökkenthető egy csőtörés
Az üzemeltetés és hibajavítás színvonalának növelésére tett esetén kizárandó ingatlanok mennyisége.
erőfeszítéseink mellett az önkormányzatnak lényegében felújítások megrendelésére és finanszírozására van lehetősége. Ezért Bízom benne, hogy a fenti javítások, beruházások érdemi műidén augusztusban a képviselő-testület elfogadta a Víziközmű- ködési javulást fognak hozni.
rendszer 2020-2034-ig szóló gördülő fejlesztési tervét. A felHorinka László polgármester

Naperőmű épül Sülysápon
Az MVM Zöld Generáció Kft. (korábbi nevén MVM
Hungarowind Kft.) beruházásában épülő 0,5 megawatt teljesítményű erőmű önkormányzati területen kapott helyet a
„régi úri út” és a Csillagda mellett. A kivitelező augusztus
végén már megkezdte a munkálatokat.
Sülysáp Város Önkormányzata már 2017-ben megvizsgálta a
naperőmű beruházásra alkalmas önkormányzati tulajdonban
lévő potenciális helyszíneket. A felajánlott területek közül a
beruházást megvalósító MVM Hungarowind Kft. első körben
két helyszínt választott ki, amelyek alkalmasabbnak tűntek az
alapvető, elvárt műszaki és jogi paraméterek tekintetében. Ezt
szűkítették végül a végleges területre. Fontos, alapvető feltétel
volt, hogy a területek egyenként legalább 1,5 hektár nagysá- tében. Az MVM Zöld Generáció Kft. a naperőmű beruházás
gúak és önkormányzati tulajdonúak legyenek, illetve közelük- megvalósítását részben európai uniós forrásból finanszírozza.
ben biztosítva legyen a villamos hálózatra történő csatlakozás
lehetősége.
A naperőműnek köszönhetően csökken a környezetterhelés
mértéke. A sülysápi 0,5 MW teljesítményű fotovoltaikus erőAz Önkormányzat hosszú távú bérleti szerződést kötött az ak- mű éves szinten közel 600 tonnával csökkenti az ország szénkor még MVM Hungarowind Kft. elnevezésű társasággal a dioxid-kibocsátását: ennyi káros anyag szabadulna fel, ha
fotovoltaikus kiserőmű megépítéséhez szükséges terület biz- fosszilis erőművekben állítanának elő ugyanennyi villamos
tosítására. Az MVM Zöld Generáció Kft. a területért bérleti energiát.
díjat, továbbá helyi iparűzési adót fizet az Önkormányzat részére.
Az erőmű üzembe állása a néhány hónapos kivitelezési munkát követően kerülhet sor.
A megtermelt villamos energia az országos villamosenergiaKatus Norbert alpolgármester
hálózatba kerül betáplálásra a kötelező átvételi rendszer kere7
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Múl(t)6-atlan
Hazánkban most BÉKE van. Esténként nyugodtan hajthatjuk
álomra fejünket azzal a tudattal, hogy másnap reggel békésen
folytathatjuk mindennapi tevékenységeinket. De nem így volt
ez 75-80 éve, amikor másodszor is lángba borult a világ. Azért,
hogy ez soha ne ismétlődhessen meg, nem szabad megfeledkeznünk a HÁBORÚ borzalmairól.
Élnek még Sülysápon néhányan azok közül, akik a 2.
világháború borzalmait maguk is átélték. Kitörölhetetlen nyomot hagyott bennük. Tekintetük el-elpárásodott, amikor gondolatban ismét átélték a háború szörnyűségeit. Erről az időszakról gyakran meséltek gyerekeiknek, hozzátartozóiknak is.
Az ő emlékeik segítségével megpróbáljuk ezt a rettegett időszakot felidézni.
1939. szeptember 1-én Németország hadüzenet nélkül nyugatról megtámadta Lengyelországot, majd szeptember 17-én
a szovjet Vörös Hadsereg lépte át Lengyelország keleti határát. Ezek után a lengyelek már csak azért harcoltak, hogy a
magyar és román határt elérjék. Magyarországra több mint
100 ezer lengyel katona menekült. A magyar kormány állásfoglalást adott ki szeptember 22-én, mely szerint a lengyel katonai menekültek nem hadifogolyként, hanem csak internáltként, azaz kényszerlakhelyre telepített külföldiként élhetnek
Magyarországon.
TÁPIÓSÜLY, KATONAI BARAKK
Tápiósülyben, a katonai barakkban is elszállásoltak több száz
menekült lengyel katonát. A helybeli visszaemlékezők szerint a
falubeliekkel nem volt sok kapcsolatuk, de a Kisboldogasszony
templomba rendszeresen eljártak imádkozni. Ezt a templom falán elhelyezett emléktábla is megerősíti. „ITT IMÁDKOZTAK
A LENGYEL KATONÁK HAZÁJUKÉRT 1939-40”. A felirat
lengyelül is olvasható a táblán. A lengyel katonák távozása
után magyar honvédek érkeztek a táborba, majd 1942-től zsidó származású embereket hoztak ide és innen küldték őket
a frontra, munkaszolgálatra: utakat építeni, lövészárkot ásni,
halottakat temetni, aknákat felszedni.

I. FEGY VERTELENÜL

– Pillanatképek a 2. világháborúról
Muray alezredes felismerte az érkezők között Kabos Endre,
háromszoros olimpiai bajnok magyar vívót, akit ekkor még
elengedett, de megjárta a tábort Petschauer Attila olimpiai
bajnok magyar kardvívó is.
„A barakkban egy-egy szobában tíz-tizenöt embert helyeztek el; a
puszta földre ültünk. Tanácskoztunk: mi lesz? Az első éjjel után
bizony összetörten ébredtünk a kemény padlón. Mosakodni
akartunk menni. Nem volt olyan egyszerű. Kettesével kísértek
az őrök a tábor közepén levő egyetlen húzós kúthoz, ahonnan
csajkával hozhattunk vizet a mosdáshoz. A puskatus, bot, rúgás, ki-kijárt annak, aki nem volt elég fürge, vagy kilöttyentett
egy csöpp vizet a csajkából. Mosdás után szalmahordás. Így legalább nem olyan kemény a fekvőhely.”
Délután, a parancshirdetésen Muray beszédet mond nekik.
„Kimennek Ukrajnába, és ott dolgozni fognak. Haza csak az
kerülhet, aki becsületes munkájával jóváteszi bűneit.” Majd a
munkaszolgálatosokat kísérő katonákhoz fordulva így szólt:
„A maguk kezére lesznek bízva. Ha mennek velük valahová, ezek csak a kocsiúton mehetnek. Ezek nem emberek, állatok. Kíméletet ne ismerjenek velük szemben. Ha meg kiérnek
Ukrajnába, díszítsék fel velük az út menti fákat! Akasszák csak
fel sorba őket.”
Néhány nappal később elindult a század, 196 munkaszolgálatost 96 őr kísért. „Azaz, minden három emberre jut egy-egy őr.
Jól vigyáznak ránk.”
Endre László – a hadműveleti területek polgári közigazgatási vezetője – táviratban küldött utasítást a tápiósülyi tábor
parancsnokának, mely szerint a „Honvédelmi miniszter úr a
zsidó munkaszolgálatosokkal való érintkezést úgy a katonai,
mint a polgári egyének részére megtiltotta.”

„A kapuból néztük, hogy fegyveres magyar katonák kíséretében
a zsidó emberek hosszú sorokban vonulnak a Szent Imre utcában, ahol mi is laktunk. Nagyon éhesek voltak, ezért én kenyeret és hurkát vittem nekik. A magyar katona rám ripakodott,
hogy menjek inkább be, mert én is köztük találhatom magam.”
Az alábbiakban Kossa István (a két világháború között szo- (Szabó Józsefné, Nagy Mária, a háború idején 15 éves volt)
ciáldemokrata szakszervezeti vezető, a 2. világháború után
magas pozíciókat betöltő kommunista politikus, ország- Hol volt ez a katonai tábor Tápiósülyben? A Szilvafasor utca
gyűlési képviselő és miniszter) Dunától a Donig című em- körüli területen, a vasútállomástól a Szent István térig, a
lékirataiból idézzük fel a tápiósülyi katonai táborba érkező Tápió és a vasút közötti részen. Működésének 60 éve alatt sok
munkaszolgálatosok viszontagságait.
ezer katona, internált élt hosszabb-rövidebb ideig a táborban.
Mára csak két látható nyoma maradt: a városháza épülete és
„Tápiósüly. Az egész vonat kiürült. Mindenki leszállt. Sétapálcás, a Szilvafasor u. 8/a alatti, most is működő kút. A területet sokutyakorbácsos, ordító altisztek fogadtak bennünket. …Négyes káig barakknak nevezték. A fából készült épületeket 1948sorokban vonultunk a közeli táborba. Ott katonás sorban ál- ban lebontották és a terület nagy részét kiparcellázták, családi
lunk órákig. … Bent a barakkba motozás. Mindent elszednek. házak épültek rajtuk, itt épült fel a Wass Albert Művelődési
Élelem, pénz, kés, ceruza, notesz, öngyújtó, cigaretta – minden Központ is.
a motozás áldozata lett. Kint az udvaron ez alatt megkezdődött
az összeírás. Mintha megvesztek volna, mindenki ordít. Persze, A HÁBORÚ ELSŐ ÉVEI
csak a tisztesek. Mi némák vagyunk.”
A háború első éveiben Magyarország a fegyveres semlegesség
Két csoportra osztják a megérkezőket: a 401-es különle- politikáját választva olasz és német segítséggel a trianoni békeges büntetőszázadra és a 402-es különleges munkaszázadra. szerződés felülvizsgálását, megváltoztatását tűzte ki fő célként.
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Háborúra nem készülhetett, mert az 1920-as békediktátum
korlátozta a magyar hadsereg létszámát és megtiltotta légierő
és nehézfegyverek tartását. De 1938 és 1941 között a revíziós célok tulajdonképpen valóra váltak, mert az első és második bécsi döntéssel és a Délvidék megszállásával CsonkaMagyarország jelentős magyarlakta területeket kapott vissza.
A revízió miatt hazánk viszont szembe került a szövetséges hatalmakkal, belesodródott a háborúba.

ban a lovaknak dőlve melegítették egymást, nem engedték egymást elaludni, mert akkor biztosan megfagytak volna. Éheztek,
a vékony ruhájukat reggelre belepte a hó. Másnap újra támadás
vagy menetelés következett. Menetelés közben figyelték a más
alakulatokat, hátha ismerőst látnak és így üzenhetnek egymástól az otthoniaknak. Így kiabált egyszer a sógorának, egyszer a
testvérének, egy alkalommal pedig egy falubelinek. (Édesapja
emlékeit Dobos Sándorné Tari Margit jegyezte le.)

A növekvő háborús szükségletek kielégítésére beszolgáltatási kötelezettséget rendeltek el. „A beszolgáltatandó mennyiség
1/5-ét gabonában, 1/5-ét zsírban, 3/5-ét szabadon megválasztható terményekben, ill. termékekben kellett teljesíteni.”
„Édesapám, iparos lévén, a községi bizottság tagja volt és részt
vett azokon az eseményeken, amikor eldöntötték, hogy kinek,
mit kell beadnia a háború alatt. Rekvirálás volt: gabona, élelmiszer, élő állat. Édesapám azt mondta, hogy ha a községnek
le kell adni 50 marhát, akkor ne azoktól a parasztoktól vegyék
el, akinek egy vagy két tehene van, hanem azoktól, akiknek van
4-5, vagy akár 50 darab is, arányosan. A kis emberektől csak a
legvégső esetben vegyék el a kis tehenüket, mert végül is az egy
megélhetési forma részükre. Ennek következtében édesapámat
már az első besorozásnál elvitték katonának, hogy minél keve- 1. kép Bevonulás előtt az öreg iskola udvarán
sebbet alkalmatlankodjon a községben. A beszolgáltatás meg is
történt. Az, hogy lehetőleg igazságosan osszák szét a terheket,
ez egy időben meg is történt, de volt, amikor vitték ahogyan
csak lehetett. Gyakorlatilag Tápiósáp jó gazdaságilag ellátott
falu volt, mindenkinek megvolt a maga tartaléka, jó termés
volt abban az évben, a padlások tele voltak kukoricával, volt
krumpli, egyéb termények, bor. Voltak, akik a trágyába elásták
a hordóikat, vagy ládákban az értékeiket. Ki hova tudta. Tehát
így indultak neki a front várásának. (Molnár István emlékezett
vissza a háború kezdetére.
SAS katonai behívók érkeztek Tápiósülybe és Tápiósápra
„A Lukács Sándor bácsiról, anyai nagyapámról mesélnék. A
Sándor bácsit 4-szer hívták be a háború folyamán katonának.
Először az első bécsi döntés után Losoncra. Később Szabadkára,
azután meg Kolozsvárra. Ezek a szolgálatok 2-3 hónapig tartottak, utána leszerelték. A magyarázat az volt, hogy a megszálló
hadseregnek kellett rendet tartani addig, míg a magyar hatóságok (közigazgatás, csendőrség) felállnak. A papa elmesélése
szerint nagyon jól érezték magukat Losoncon. Kolozsváron vitéz uraknak szólították őket, minden házba behívták, etettékitatták a katonákat. Szabadkán viszont az utcán sétáló magyar
katonákat 70 éves öregasszonyok lőtték a padlásról a cserép
alól”(Zima László nagyapja történeteit mesélte el.)

2. kép Indul a vagon a frontra Tápiósülyből

„A nagyapának, Lukács Sándornak többször kellett
háborúba menni, de azzal az indokkal, hogy ő molnár, Sáp
élelmiszerellátásáért felelős, ki tudta védeni a behívó parancsot
és rövid idő után leszerelték. 1941-ben aztán nem volt menekvés, menni kellett. Munkácsra hívták be. A keze alá kapott 1012 munkaszolgálatos zsidóval az volt a feladatuk, hogy vasúti
sínek mentén akna mentesítsék a vonalat. Ez folyamatos munka volt, mert a partizánok minden nap új aknákat raktak le.
Szabó József, apai nagyapám 18 évesen már harcolt az első vi- A papa elmondása szerint – ő, mint hívő katolikus – emberlágháborúban. A másodikat sem kerülhette el. Megérkezett ségesen bánt az alá beosztottakkal. Természetesen az aknákat
a behívó parancs és őt a visszacsatolt erdélyi területre vezé- a zsidóknak kellett felszedni. Ahogy az oroszok közeledtek, ők
nyelték. Később megkapta több ezer honvéd társával együtt az Nyíregyháza irányába vonultak vissza.” (Zima László)
Erdélyi Emlékérmet.
A németek egyre súlyosabb területi és katonai vereséget szenA magyar katonai vezetés felállította a 2. magyar hadsereget és vedtek az orosz fronton, folyamatosan visszavonultak, ezért
1942-ben a Szovjetunió ellen indult. A hadsereg a keleti fron- Magyarország helyzetét elsődleges fontosságúnak tartották.
ton megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül a -40 fokos hi- Mindezek következtében 1944. március 19-én megszállták
degben megsemmisítő vereséget szenvedett.
hazánkat.
„Édesapám, Tari József (élt 1920-1992-ig)1941-ben vonult be Beszállásoltak német katonákat Tápiósülybe és Tápiósápra
katonának. Az orosz frontra vitték, ahol ők a rettenetes fagyok- is. A visszaemlékezők szerint nem bántották a helybelieket,
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de a háború miatt nehéz anyagi helyzetben lévő családoknak
súlyos problémát jelentett a németek ellátása, akik gyakran
hatóságilag lefoglaltak háziállatokat, terményeket a katonák
számára. Ezt az utcánként kialakított katonai konyhán megfőzték vagy megfőzették a helyiekkel. Többnyire maradt némi
étel a környékbelieknek is. A lakosok nem zúgolód(hat)tak, de
igyekeztek az értékeiket elrejteni a németek elől. Rejtekhelyek
pedig akadtak bőven a padlástól, pincétől, ólaktól kezdve a
szérűskertekig. Macska-egér harc folyt.
Az egyik legnagyobb értéknek a nagylány és a fiatalasszony
számított, főként, ha egy-egy jól sikerült vacsora után asztalra
került a helybeli borocska is. Ekkor kellett az idősebbeknek a
legötletesebb búvóhelyeket megkeresni.
„Tizenöt éves voltam akkor. Egy füzetbe írtam a német szavakat. Egy német észrevette és apámat a fal mellé állítva a géppuskát a homlokára szegezte. Az hitte, hogy kémkedünk. Egy

magyar katona mondta el neki, hogy csak tanulni akart a lány.
Anyámék sokszor bújtattak el a katonák elől a vetett ágyba a
párnák és dunyha közé, de lapultam a padláson a ládában és a
láda mögött is. (Szabó Józsefné)”
75 éve érkezett meg Sülysápra a front. 1944 novemberének
elején ágyúk dörgése, géppuskák ropogása, tankok, autók dübörgése, vadászbombázó repülőgépek süvöltése, idegen vezényszavak harsogása jelezte a front közeledtét, érkezését.
Mindenki igyekezett biztos menedéket keresni. A legbiztosabbnak a pincék tűntek. Következő lapszámunkban ezt az
időszakot is azoknak a sülysápiaknak a segítségével próbáljuk meg felidézni Fegyverropogásban című írásunkban, akik
maguk is átélték a háború ezen időszakát.
Zemen Pálné
https://www.facebook.com/Múlt6-atlan

Öten részesültek helyi elismerésekben idén
Idén is a városnap keretén belül, az államalapító Szent István királyunk tiszteletére, valamint a városi cím elnyerésének emlékére
rendezett ünnepségen adták át a helyi elismeréseket.
Sülysáp hat éve kapta meg a városi címet, amit évről-évre Szent
István ünnepével, az államalapítással együtt ünnepelünk meg. De
van még egy fontos hagyománya a városnak: ilyenkor, Szent István
ünnepén adjuk át az önkormányzat elismeréseit azoknak, akik az átlagosnál többet tettek Sülysápért, a közösség építéséért.
Idén is két fiatal népdalénekes tanulót kértünk fel arra, hogy énekekkel színesítsék az eseményt. Mázás Jázmin már nem első alkalommal segíti városunk programjait népdalénekléseivel, aki egy sülysápi
népdalcsokorral készült. Erdélyi testvértelepülésünkről idén is érkezett egy kis létszámú delegáció, köztük Kovács Sarolta 3. osztályos A város vezetése Sülysápért Díszoklevél elismerést adományozott:
városfalvi tanuló is. A Napom, napom, az Úgy akartalak szeretni, és •
Antalicz Csaba részére, a Tápió-vidék Természeti Értékeiért
a Még a búza ki sem hányta a fejét című erdélyi népdalokat hallhatKözalapítvány titkáraként a Tápió-vidék természeti értékeinek
tuk tőle.
megóvása és népszerűsítése, illetve a Tápió Natúrpark létrehozása érdekében végzett elkötelezett szakmai munkájáért, valaTestvértelepülésünk nevében Jakab Lázár, Városfalva közbirtokosmint városunkért végzett rendszeres önkéntes tevékenységéért.
ságának vezetője mondott köszöntőt.
•
Laczkó Tibor részére, városunk rendezvényein és civil közösHorinka László polgármester köszöntőjében kiemelte a folyamatos
ségeiben végzett példaértékű – hosszú ideje tartó, rendszeres és
állam- és helyi építő munka fontosságát, valamint méltatta a kitünáldozatos – közösségi munkájáért.
tetettek tevékenységeit is. „A boldog jövő csak egy fordulat, de ahogy
a régi mondás tartja, „az út maga a cél”. Amikor a jövőért dolgo- •
Szőke Attila részére, a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány élén
zunk, akkor a jelenért is dolgozunk. Ha a jövő generációiért dolgoa szabadidős tömegsportok népszerűsítéséért, a helyi sportélet
zunk, akkor mi magunk is örömet fogunk találni ebben a közös létefellendítéséért végzett tevékenységéért és városunk rendezvézésben, amit úgy hívnak, hogy magyar állam, helyi közösség. Fontos
nyein végzett példaértékű önkéntes munkájáért.
látni, hogy az útnak soha nincs vége, soha nem lesz olyan, hogy megérkezünk abba a boldog jövőbe. Mégis az a boldog jövő itt van ve- •
Szűrös György részére, a 2018. évi Sport Ulti Országos
lünk, vagy inkább itt van bennünk, és ott volt őseinkben, és ott lesz
Döntőben elnyert országos bajnoki címe elismeréséül, valamint
ükunokáinkban is. Csak fel kell ismernünk, meg kell látnunk, hogy
a Sülysápi Ulti Klub elnökeként végzett közösségszervező munmindent, amit közösen teszünk érte, igazából magunkért is tesszük.
kájáért.
Ezért fontosak a hamarosan átadásra kerülő helyi elismerések, díjak
is!”
A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019-ben
Sülysápért Emlékérem kitüntetést adományozott Fülpesi Tibor részére a taekwon-do sportágban elért egyéni eredményei, különösen
a közelmúltban elért VII. Danos mesteri fokozata elismeréséül, valamint a helyi taekwon-do szakosztály megalapításában és működtetésében végzett áldozatos munkájáért.
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A városnapi és Szent István napi ünnepségsorozatunk szerves része
a Szent István-templomban bemutatott ünnepi, búcsúi szentmise is,
amit augusztus 20-án 11 órakor celebrált Skravanek Gábor plébános atya.
Katus Norbert alpolgármester
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A modern kor szülői kihívásai, avagy hogyan
neveljünk egészséges gyermekeket a
XXI. században
(izomtónus rendellenességek csecsemőkorban, figyelemzavar,
magatartászavar, részképesség zavar, dyslexia, diszgrafia, digitális
eszközök használata gyermekkorban)

Előadó: DR. DONAUER NÁNDOR

a Budai gyermekkórház neuropszichológusa

Időpont: 2019.10.03. 17:00
Helyszín: Wass Albert Művelődési Központ
2241 Sülysáp Szent István tér 7.
Az esemény INGYENES.

Akiket várunk: szülők, nagyszülők, iskola-,
és óvodapedagógusok, egészségügyben
dolgozók, szociális munkakörben dolgozók,
mindenkit akit érdekel!

Összeszerelő üzem sülysápi telephelyére munkatársakat keres a következő
munkakörbe:

MECHANIKAI ÖSSZESZERELŐ
RAKTÁROS, TARGONCÁS
RÉSZMUNKAIDŐS TAKARÍTÓNŐ
Amit kínálunk:
• Stabil vállalati háttér
• Teljes munkaidő
• Cafeteria / munkába járási támogatás
• Határozatlan idejű munkaszerződés, bejelentett munka

Az

ÉGETÉS SZABÁLYAI
Sülysápon
Felhívjuk minden lakosunk
figyelmét, hogy
kerti avart égetni kizárólag a
március 15-től május 31-ig, valamint
a szeptember 1-től november 15-ig
terjedő időszakokban lehet
– az ünnepnapok kivételével –
péntekenként 8.00-19.00-ig!
Aki szabálytalan égetést tapasztalnak,
kérjük, haladéktalanul tegyenek
bejelentést ügyfélfogadási időben
a Polgármesteri Hivatalban, azon
kívül a mezőőrség telefonszámán
(+36-30-725-91-22).

Önéletrajzát a következő e-mail címre várjuk: info@stobag-alunorm.hu,
vagy személyesen Sülysápon, a Vasút utca 154/A címen.
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Fizetett politikai hirdetések

Tisztelt Sülysáp Város Lakói!
Városunkban szükség van a változásra a fejlődésre a vérfrissítésre, remélem ezzel Önök is egyetértenek.
Nem titkolt és nem kisebb szándékkal alakult ccsapatunk, hogy ezt a fejlődést minden lehetőségünkkel és tudásunkkal megvalósítsuk.
Nem utolsó sorban az itt élők jóléte a város fejlődése, érdekében kívánunk dolgozni, hogy tényleg méltó lehessen Sülysáp a
városi címre.
Terveinket néhány rövid pontban a teljesség igénye nélkül, kívánjuk most itt Önökkel megismertetni, ami reményeink szerint elnyeri tetszésüket, egybevág céljainkkal és vágyaikkal.
–
Közösségünket közvetlenül és mélyen érinti városunkban az utak helyzete.
– Az árkok és vízelvezető rendszerek karbantartása bővítése
– A lakosságot mélyen érintő és foglalkoztató kérdés a csatornaügy
– Az utóbbi időben igen nagy gondot okozott városunk ivóvíz hálózatának a romlása, (1980-as években épült) rendszeres a csőtörés.
–
31-es út mihamarabbi felújítása
– A piactérnél és a város több pontján a parkolási lehetőségek
– Az egészségügy helyzete
–
Mentőállomás létesítése.
– A zártkertek és a dűlők felzárkóztatása, utak, vízvezeték kiépítése.
–
Munkahely teremtés.
–
Kormányablak létrehozása, hulladékudvar létesítése.
–
Jövőre 50 éves Sülysáp ennek méltó megünneplése.
– A helyi civil szervezetek, a tűzoltóság támogatása.
Kérjük figyeljék a postaládáikat az internetet a facebookot, ott bővebben fogjuk Önöket tájékoztatni az itt említettekről.

Csapatunk tagjai, kérjük jegyezzék meg e neveket:
Csanádi László, Süliné Kovács Erzsébet, Floidl Mónika, Varga György,
Sztaniszláv Béla, Fodor Antal, Petik Krisztina, Dósa Istvánné Mácsár Magdolna,
Együtt Sülysápért!
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A BMSZC Pataky István Híradásipari és
Informatikai Szakgimnáziuma felvételre keres
1 fő iskolai laboráns/oktatástechnikust és 1 fő
takarítót.
Bővebb információ: kozigallas.gov.hu, illetve
Babosa Antal igazgató, 30/910-4971

Álláslehetőség
A sülysápi városüzemeltető, a
TÁVÜSZ Kft. munkatársakat keres FŰKASZÁS munkakörbe.
Jelentkezés, érdeklődés: Balogh Levente
ügyvezető 06-30-536-72-52.

FOLYAMATOS KEDVEZMÉNYEK!
KERESSEN BIZALOMMAL!

AKKUMULÁTOR SZAKÜZLET
Továbbra is nyitva!
2241 Sülysáp (Szőlősnyaraló)
Bercsényi u. 2.
Nyitva:
H: 17:30 - 20:00
K-P: 16:30 - 20:00
Szo: 8:00 - 13:00
Telefon: 06-30-949-3845, 06-29-435-817
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Döcögős az iskolára való felkészülés? Nehézkes az iskolakezdés?
Segíteni szeretne gyermekének, hogy könnyebben vegye az akadályokat?

MOZGÁSFEJLESZTÉS ÉS ALAPOZÓ TERÁPIA
MENDÉN
A tanulási nehézségek és a magatartási problémák oldására és
megelőzésére

IMPRESSZUM - Sülysápi Hírforrás
A szerkesztőség a leközölt cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.
Kiadó: Sülysáp Város Önkormányzata. ISSN 2063-9740
Sportrovat: Kulturális rovat: Lászlóné Dósa Nikoletta (wamk@sulysap.hu) |
További szerkesztők: Zemen Pálné | Olvasószerkesztő: Pallaginé Cseri Sára
| Tördelés: Varga Zoltán
Cikkek, írások, hirdetések leadása elektronikus úton a hirforras@sulysap.
hu e-mail címen. Tel.: +36-30/989-2501 | hirforras@sulysap.hu Nyomdai
munkák: Tápió Nyomda Kft., Tel.: +36-20/982-1180

Várható eredmények:





Kiegyensúlyozottabb lesz a gyermek
A figyelem tartósabb, rendezettebb lesz
A beszédhiba könnyebben javítható, a beszéd beindul
Az olvasás, írás, számolás javul. Szebbé válik a külalak.

A mozgásfejlesztés 4-6 fős csoportokban heti 2X60 percben kerül megtartásra.
A terápia 2-5 fős csoportokban vagy szükség esetén egyénileg heti 2X90 percben kerül
megtartásra.
Érdeklődni Mihályi Ágnesnél a 30/908-5929-es telefonszámon vagy az 1ugroiskola@gmail.com e-mail címen lehet.

BÁDOGOS SZAKÜZLET
Sülysáp, Határ u. 20.
Tel/fax: 06-29-435-578
Mobil: +36-20-448-69-40

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.
Hűtőkonténer bérbeadás!
Nyitva tartás: H-P 06-18-ig
Tel: 06-20-913-1819, 06-29-745-593
14

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: 8-14 K-P: 8-17, Szo: 8-12

Sülysápi Hírforrás

Új családi házaink:

Új lakások,és passzívház is leköthetők teljeskörű hitel ügyintézéssel.
Csok 15+10

Sülysápon szabadón álló családi házaink:
1 ház:78m2 2 szoba

akciós ár:33.580.000Ft

Még 5% áfával

2 ház 84m2 3 szoba

akciós ár 35.740.000Ft

Átadás:2020.05 hó

3 ház 104m2 4 szoba 2 fürdőszoba 42.940.000Ft

Kert építés ,Gépi
földmunka!
Vágott virágok, száraz
csokrok és díszek széles
választéka

Utolsó darab!!!!!
Esküvők díszítése –
menyasszonyi csokortól a
komplett dekorációig!

k

Tervezés,Generálkivitelezés,Építőanyagok A-Z-ig

Akció!

Leier 38 N+F tégla 460 Ft/Db készletről.Hőszigetelő rendszer akció!Eps 80 lap 5cm 1050Ft ,Készleten!
Műanyag redőny 6.900Ft/m2 Kombi redőny 13.000Ft/m2
60x60cm Nyíló-bukó ablak 20.768Ft,60x90 cm Nyíló-bukó ablak24.225Ft
90x120cm Nyíló-bukó ablak 35.405Ft,120x120cm Nyíló-bukó ablak 43.439Ft
100x210cm Tömör díszbetétes főbejárati ajtó bejárati szárnyból 155.445 Ft
Eps 80 hőszigetelő lap 210 FT/cm/m2, Tégla,cserép,térkő,cement,csempe,zsalúkő,gipszkarton Akció!
Nézze meg honlapunkat

www.viraghazepito.hu, www.facebook.com/viraghazepito
Megközelíthető: 31-es Fő út Benzinkúttól 300m-re a kanyarban Budapest irányába
2241 Sülysáp, Pesti út 75. Telefon: 06 29/435-834 E-mail:info@viraghazepito.hu
Nyitva: H-P: 8:00-18:00 Sz: 8:00-16:00 V:8:00-14:00

Cserepes növények,
ajándéktárgyak, kaspók,
vázák
Kegyeleti
csokrok, koszorúk készítése,
rendelése kiszállítással
Dísznövények, tuják, évelők,
sziklakerti növények virágföld
minden fajtához,
tápoldatok,műanyag cserepek,
nádszövet, tófólia, kertészeti
kellékek
Mészáros Terézia: 06 30/
366-2693

Matematika, kémia, fizika

2-12. osztályosok egyéni korrepetálása,
érettségire felkészítése közép és emelt
szinten
Sülysáp, Dózsa György utca 73.
Köbliné Kiss Erzsébet magántanár
06-29-43-66-26 vagy 06-30-50-30-325

sos.matek@freemail.hu

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
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Hirdetés feladása: 06-29-635-445, hirforras@sulysap.hu,
A következő lapzárta időpontja: 2019. október 15.

