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Füzesi Magda:

Profán ima egy
csillagtalan éjszak án
de boldog vagyok Istenem
nem vallom és nem kérdezem
megleltem végre otthonom
elbújhatok ha ak arom
de elbújni mégsem merek
mert elrettent a rettenet
amíg játszom a lantomon
a gond remeg a húrokon
és felkúszik az éjszak a
minden nesze minden zaja
beívódik a fekete
a rózsák tárt kelyheibe
elbuknak mind a csillagok
magam is elárvult vagyok
lehull felőlem az a jel
mi őriz ami r ám figyel
s mégis örülök Istenem
mert mindig itt van énvelem
a boldognak hitt Szűzanya
az apró asszony Mária

K egyelemben gazdag, áldott k ar ácsonyt
és boldog új évet kívánunk minden sülysápinak!
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Változások a helyi adókban:
kommunális adó váltja az építményadót
2020. január elsejétől magánszemélyek esetében megszűnik
a helyi építményadó és a telekadó. Az építményadóként bevezetett lakossági hozzájárulást eddig a lakosok tulajdonában
lévő építmény(ek) vagy telek alapterülete alapján kellett megfizetni.

Az adókötelezett kérelemére mentes a magánszemély kommunális adójának megfizetése alól az az adótárgy, amelyre vonatkozóan tárgyév január 1-jén települési lakásfenntartási
támogatás volt érvényben.

Kérelemre az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet
Mivel ez mind a lakosoktól, mind a polgármesteri hivataltól végző tagja 50 %-os adókedvezményben részesülhet.
folyamatos nyomon követést kívánt, a képviselő-testület úgy
döntött, egy egyszerűbb, mindenki számára könnyen átlátha- Mivel a vállalkozásokra nem terjeszthető ki a kommunális
tó és bevallható helyi adóformára alakítja át a hozzájárulást.
adó, az esetükben megmarad az építményadó és a telekadó,
azonban a mértéke 50 %-kal emelkedik a jövő évtől.
Ezért január elsejétől a magánszemélyeknek már nem építményadót, hanem kommunális adót kell fizetniük. Mértéke A kommunális adó bevezetése kapcsán az adózóknak újabb
7000 Ft/ingatlan/év lesz (külterületi beépített ingatlanok ese- adatszolgáltatást kell benyújtaniuk, melynek törvényi hatálytében ennek 60 %-a), ami a környező települések hasonló adó- ideje január 15., azonban ennek hiányában is kivethető lesz az
mértékeihez képest az egyik legalacsonyabbnak számít.
új adó, ezért a „bevallások” esetleges késése miatt szankcióra
nem kell számítani. A szükséges nyomtatvány beszerezhető a
A testület több kedvezményt is megállapított az adó vonatko- polgármesteri hivatalban, illetve letölthető az önkormányzat
zásában:
honlapjáról (www.sulysap.hu), vagy beküldhető elektronikusan az E-Önkormányzat portálról indítva. Az adatszolgáltaKérelmére 50 % kommunális adó kedvezmény illeti meg azt tást e-mailben nem teljesíthető!
a magánszemélyt, aki a 70. életévét a tárgyi adóévet megelőzően betöltötte, az adótárgyat képező ingatlanban életvitel- További egyszerűsítés, hogy a képviselő-testület 2020-tól
szerűen és egyedül él, egyéb lakóingatlannal nem rendel- megszüntette az ebrendészeti hozzájárulást, az úgynevezett
kezik és jövedelme kizárólag öregségi nyugellátásból vagy „ebadót” is. Azonban az ebek bejelentése továbbra is kötelező
egyéb szociális ellátásból származik.
marad, mivel a polgármesteri hivatalnak az állatvédelmi törvény alapján vezetnie kell az ebnyilvántartást.
Sülysáp Város Önkormányzata

Tájékoztatjuk Tisztelt Vásárlóinkat, hogy
2019. december 25-én szerdán és
2020. január 1-jén szerdán
az ünnepnapokra való tekintettel a piac elmarad.

Isten éltesse a szépkorúak at!
Az elmúlt időszakban köszöntöttük a szépkorú Holecz Jánosnét és Szabó Józsefnét.
A kis ajándékot Dr. Tóth Krisztina jegyző asszonnyal és Horinka László polgármester úrral adtuk át családi körben.

Szeretettel köszöntjük Őket!
Katus Norbert alpolgármester

HOLECZ JÁNOSNÉ (90 éves)
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10 millió forint a zártkertek fejlesztésére
Sülysáp Város Önkormányzata 10 millió Ft támogatást nyert el a zártkertek fejlesztésére, elsősorban útjavításra és diófaültetvény telepítésére.
Önkormányzatunk még 2019 augusztusában nyújtott be pályázatot az Agrárminisztérium által kiírt „Zártkerti Program” elnevezésű konstrukcióra. A települések zártkerti földrészleteinek
mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér
megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására irányult
a pályázat. Célja a genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlő- és gyümölcstermesztés
fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából a zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztésekhez, továbbá a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó
gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges infrastrukturális
háttér fejlesztése.
Önkormányzatunk a zártkertek megközelítését szolgáló út, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés kialakítására, továbbá az önkormányzat saját területén diófaültetvény telepítésére pályázott és nyert támogatást.
Az elnyert támogatás 90%-a használható fel útépítésre és csapadékvíz-kezelésre, 10%-ot az ültetvény telepítésére kell fordítani.
A fejlesztés várhatóan a jövő év első felében valósul majd meg.
Horinka László polgármester

Új optikai hálózat épül városunkban
A szélessávú távközlési (internetes) és
televíziós szolgáltatások minél szélesebb körű elérését segíti a városunkban épülő új, GPON technológián alapuló optikai hálózat.
A HFC Network Kft. beruházásában
megvalósuló hálózaton – tudomásunk
szerint – a Magyar Telekom fog majd lakossági és vállalati távközlési szolgáltatásokat nyújtani.
A szélessávú internetszolgáltatás mellett
a kábeltévé- és telefonszolgáltatások is
elérhetők lesznek az új hálózaton.
A hálózat elkészülése 2020 januárjában
várható, a szolgáltatások árairól egyelőre nem rendelkezünk információval.

Az új hálózat megépülésével városunk lakói a UPC és a DIGI eddig elérhető szolgáltatási csomagjai mellett a
Telekom kínálatát is elérhetik majd.
Horinka László polgármester

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Tájékoztatjuk
a
Tisztelt
Ügyfeleket,
hogy
2019.
december 23-ától 2020. január
3-áig a Sülysápi Polgármesteri
Hivatal igazgatási szünet miatt
ZÁRVA TART.
A zárva tartás alatt az elhunytak
anyakönyvezését a temetkezési
szolgáltatón keresztül kérjük
intézni.
Megértésüket és türelmüket
köszönjük!
Minden Kedves Ügyfelünknek
áldott Karácsonyt és boldog új
évet kívánunk!

Gondolatok a Bárkás ünnepről…
Ünnepelni nagyon jó dolog! Túl emelkedni a hétköznapok szürkeségén, pár órára megfeledkezni gondjainkról. Engedni, hogy
egész lényünket átjárja a várakozás, a remélt találkozások izgalma. Minden évben, november utolsó szombatján a fogyatékkal
élők ünnepén, megtelik a WAMK sérült emberekkel. Köszönjük, hogy sokan eljönnek olyanok is, akik nem érintettek ebben a
dologba. Köszönjük, hogy jelenlétükkel ajándékoznak meg bennünket évről-évre. Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen
formában segítettek szebbé tenni idei évünket. A következő idézettel kívánunk mindenkinek nagyon szép ünnepeket!
„Az ünnep nem a naptól függ. Nem dátumtól, nem csillogástól, nem ajándéktól. Az ünnep egészen mástól függ. Tőled. Mert az
ünnep nem kívül van. Nem díszekben, csillogásban, ajándékokban. Hanem benned. A te díszeidben, csillogásodban, ajándékaidban. Igen az ünnep benned van. Az ünnep te magad vagy.” Csitáry-Hock Tamás
Tápiómenti Kisbárka Egyesület
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„Kis jelek vagyunk az úton…”
Vendégségben Füzesi Magda József Attila-díjas költőnél
Füzesi Magdával idén, az év elején találkoztam a sülysápi disznótoros városnapon. A Kapás József Helytörténeti
Gyűjteményben nézelődött családjával. Itt kezdtünk el beszélgetni, és hamar megtaláltuk a közös hangot: a hagyományok
tiszteletét, őrzését, a sülysápi látnivalókat, értékeket. A beszélgetést később néhány levél, e-mail követte. Megtudtam róla,
hogy költő és újságíró. Nagy örömmel láttam, hogy március 15-én ő is József Attila-díjat kapott a Pesti Vigadóban, kiemelkedő színvonalú irodalmi tevékenysége elismeréseként. Pár nappal később egy csokor virággal becsöngettem hozzá, hogy gratuláljak neki. Magda szívélyesen fogadott, hosszasan elbeszélgettünk és ez alkalommal össze is tegeződtünk. Most arra kérem
Őt, hogy költőként és magánemberként is mutatkozzon be a Sülysápi Hírforrás olvasóinak.
„Verseire az egyszerű szépségek, intim hangulatok kifejezése jellemző. A mindennapok örömei és gondjai, az élet apró
jelenségei, miniatűr szépségei, „a csendes csodák” igézik
meg… főként tájleíró költészetében nyilatkozik meg a szülőföld iránti hűsége” – írja Lisztóczky László irodalomtörténész költeményeidről. Kik voltak költészetedre a legnagyobb hatással?
Elsősorban a népköltészetet említeném. Falun nőttem fel, talán éppen ezért kedvesek számomra a természethez közeli
versek. József Attila, Dsida Jenő, Áprily Lajos, vagy például
Szergej Jeszenyin költészete. De ugyanilyen örömet szerez számomra Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád vagy
Pilinszky János verseinek olvasása. És nem szeretnék megfeledkezni Szepesi Attila munkásságáról sem, aki Kárpátalján
született ugyan, de családjával tízéves korában Budapestre Ami pedig a márciusban átvett József Attila-díjat illeti, még
költözött, viszont a Beregvidéken eltöltött évek élményei vis�- nem fogtam fel igazán az értékét. Természetesen örültem neki,
szaköszönnek verseiben.
de ez a díj is egyfajta felelősséggel jár. Talán nagyképűen hangzik, de ebben Petőfi a példaképem, aki „A XIX. század költői”
Igen sokat utazol. Költői estek, író-olvasó találkozók gyako- című versében így ír: „Ne fogjon senki könnyelműen / a húrok
ri vendége vagy, televíziós beszélgetésre kérnek fel, úgy ér- pengetésihez! / Nagy munkát vállal az magára / Ki most kezébe
tesültem, egy készülő dokumentumfilmben is szerepelsz… lantot vesz…/ Jómagam akkor fogtam és fogok ma is „a húrok
Ennyi elfoglaltság mellett születnek még versek?
pengetésihez”, ha van igazi mondanivalóm. A József Attila-díj
Igen, születnek még versek, de sokszor felmerül bennem, hogy arra ösztönöz, hogy még jobban megválogassam, milyen írámanapság van-e létjogosultsága a költészetnek? Az újság- sok kerülnek ki a kezemből.
író-énem azt súgja, hogy van, hát hogyne volna, hiszen bármennyire is elsekélyesedtek az emberi kapcsolatok, a szere- Kérlek, mesélj kicsit a kárpátaljai magyarságról! Mondtad,
lem, a bánat, a fájdalom, szerettünk elvesztése minden korban hogy 1975-től voltál a járási újság munkatársa, majd felelős
ugyanazokat az érzéseket generálja, és a vers, akár évszáza- szerkesztője lettél, azaz benne voltál az élet sűrűjében.
dokkal ezelőtt íródott, akár most vetette valaki papírra, ha hi- Dióhéjban muszáj elmondanom, hogy szülőföldem 1895
teles, ugyanúgy gyógyír lehet a lelki sebekre.
és 1920 között a Magyar Királyság része, 1920-tól 1938/39ig a trianoni békediktátum értelmében Kárpátalja néA Táncsics Mihály-díj és a József Attila-díj mit jelentett az ven Csehszlovákiához került, a négyévnyi magyar idő
életedben, költészetedben?
után (1938/39-1944) előbb Csehszlovákia, majd 1991-ig a
A Táncsics Mihály-díjat 2003-ban vehettem át. Abban az idő- Szovjetunió fennhatósága alatt sínylődött, 1991-től Ukrajna
ben nem volt szokványos, hogy határon túli újságíró munkáját megyéje. Lehet, hogy furcsán hangzik, de egyfajta kisebbségi
ismerjék el ezzel a szakmai kitüntetéssel. Mondtam is magam- „homokba dugom a fejemet” hozzáállással a Szovjetunió idején
ban, hogy a díjat valószínűleg „kötéltáncos” kategóriában kap- is működött a labanc-kuruc mentalitás: mi, kárpátaljai matam, ugyanis a nagy szláv tengerben, kisebbségi magyar nyel- gyarok próbáltuk túlélni a helyzetet, amibe belekényszerülvű sajtóban dolgozni felért egy cirkuszi mutatvánnyal. Úgy tünk, mert ezt csinálták Trianon óta a nagyszüleink és a szükellett megfogalmazni az olvasóknak szánt üzenetünket, hogy leink is. Úgy tűnt, 1991-ben, amikor felbomlott a Szovjetunió,
az célba érjen, de azért a lapot se tiltsák be… Konfuciusz mes- szabadabb levegőhöz jutottunk, hiszen Ukrajna önállósodásater szerint, ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, kor a fiatal ukrán állam fontosnak tartotta a területén élő kis
akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során. Isten útjai nemzetek megmaradását. Jó döntések születtek, például, hogy
kifürkészhetetlenek: én ugyanis érettségi után magyartanár- majdnem három évtizede Kárpátalján a többségében magyanak készültem, de nem vettek fel első nekifutásra az Ungvári rok lakta települések polgármesteri hivatalainak épületein ott
Állami Egyetemre. Ezért nyomdászinasnak mentem, aztán el- loboghat a magyar trikolor, Himnuszunkat, Szózatunkat bátkezdtem cikkeket írni a járási lapba, és ott ragadtam a szer- ran énekelhettük rendezvényeinken, szabadon megélhettük
kesztőségben. A Táncsics-díj az újságírásban még nagyobb magyarságunkat. Köztudott, hogy Magyarország elsőként isodafigyelésre sarkallt, és talán azt is jelentette, hogy nem telt merte el a független Ukrajnát. Éppen ezért megy arculütésel hiába a szerkesztőségben az a három és fél évtized…
számba, ami jelenleg történik a szülőföldemen. Gondolok itt
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a 2017-ben elfogadott ukrajnai oktatási törvény 7. cikkére, a
2019-ben megszavazott, az államnyelv védelméről szóló jogszabályra, illetve ezeknek a törvényeknek a lehetséges következményeire. Szembesülünk azzal, hogy a nyelvi jogok gyakorlásáról való lemondás kikényszerítése jelenleg az otthoni
magyarság legnagyobb problémája. Látod, máris nyakig benne vagyok az aktuálpolitikában, pedig pont az előbb mondtam,
hogy nem szeretnék belebonyolódni… Úgy vélem, a Sülysápi
Hírforrás azon olvasói, akik nézik a televízió híreit, amúgy is
„képben vannak”…

lapszámig főszerkesztettem a folyóiratot, aztán átadtam a stafétát fiatal kolléganőmnek, Szemere Juditnak. Örülök, hogy a
mai napig ott bábáskodhatom minden lapszám megszületésénél, de most már csak mint „nagymama”: szeretgetem, csinosítgatom, de a felelősség már nem az enyém…

Négy éve Sülysápon élsz. Hogy találtál új otthonra városunkban? Hogy érzed magad közöttünk?
Családostul jöttem a városba 2015 őszén. Sülysáp számunkra
terra incognita (hegy – szerk.) volt. A fővárosi nyüzsgés után az
interneten kerestünk valami élhető települést Pest megyében.
A kisvárosról annyit tudtunk, hogy nagyjából 7 ezer lakosa
van, jó a vasúti közlekedés Budapest felé, elméletileg húszpercenként jönnek-mennek a vonatok, és ez nagyon fontos volt.
A család minden tagját a fővároshoz kötötték a hétköznapok:
a lányom és a vejem az Országos Széchényi Könyvtárban dolgoznak, az unokáim akkor még a Baár-Madas Református
Gimnázium diákjai voltak. Hajni azóta magyar szakos diplomát szerzett a Károli Gáspár Egyetem Bölcsészettudományi
Karán, jelenleg ugyanennek a tanintézménynek tanító szakos
hallgatója, Orsi pedig a SZÁMALK Szalézi Szakgimnázium
grafikai képzésének végzőse. Nekem is elég gyakran volt dolgom Budapesten. Amikor először látogattunk el a településre, felmértük, hogy Sülysáp minden tekintetben jó hely: jól el
van látva üzletekkel és szolgáltató intézményekkel. Gondoltuk,
a többi majd kialakul. Így is történt. Jómagam sok helyre elvittem Sülysáp jó hírét. Miért is? Mert a budapesti elidegeMint már az előzőekben is beszélgettünk róla, nagyon jól érez- nedési hozzáállás után felüdülés az a családias hangulat, ami
tem magam az újságíró bőrében. Felelős szerkesztőnek lenni Sülysápon uralkodik. Részt veszünk az ünnepségeken, naannyit jelentett, hogy benne vagy az élet sűrűjében, a min- gyon tetszik, hogy a város vezetői nemzetben gondolkodnak.
dennapok nemcsak arról szólnak, hogy valami megtörténik Örömmel tapasztalom, hogy folyamatosan szépül a település,
veled, hanem arról is, mi az, ami másokkal történik meg. A olvasom a Sülysápi Hírforrás hasábjain, hogy a jövő esztenBeregszászi járás újságja, amely 1991-ben Beregi Hírlap néven dőben is sok terv foglalkoztatja az önkormányzatot. Szemmel
jogutódja kívánt lenni az 1912-ben alapított Beregi Hírlapnak, látható, milyen életképes és élhető a település. 2015 óta sok
éppen az idén, január elsején szűnt meg a többi járási lappal sülysápi lett az ismerősöm, mindegyikükhöz közöm van, az
együtt. Mindez napjainkban történik Ukrajnában. Azaz nem életem részei lettek.
csak Ukrajnában, hanem már Kárpátalján is, ami egy kárpátaljai magyarnak nem ugyanazt jelenti…
2001-ben megözvegyültél, de az élet egy új társsal ajándékozott meg 2012-ben. Második házasságod révén Erdélyt is
Látom, nem tudsz elszakadni a szülőföldedtől, pedig las- otthonodnak tartod. Beregszász – Kolozsvár – Sülysáp hásan másfél évtizede áttelepültél Magyarországra, sőt a romszögben éled az életed. „Testvér, lásd, én is ölelem/ gyöKárpátaljai Hírmondó című folyóirat alapító főszerkesztő- keremmel ezt a hazát.”- olvasom az Akác című versedben.
je lettél. Milyen tapasztalataid vannak a beilleszkedésről?
Mit jelent a haza fogalma számodra?
Lélekben tényleg nem tudok elszakadni a szülőföldemtől, Azzal kezdeném, hogy mindhárom település rajta van a törám amikor elértem a nyugdíjkorhatárt, családegyesítéssel ténelmi Magyarország térképén. Jövőre már száz éve lesz anBudapestre költöztem. Egyetlen leányom, Magdi ugyanis ak- nak, hogy a magyarság nyakába szakadt a trianoni békeszerkor a magyar fővárosban lakott kolozsvári születésű férjével, ződés, amely megfosztotta Magyarországot eredeti lakossága
Elbe Istvánnal és két kislányával, Hajnalkával és Orsolyával, közel kétharmadától. „Nem kell beszélni róla sohasem, de minjómagam pedig 2001 óta özvegyen éltem Kárpátalján, dig, mindig gondoljunk reá”, írta Juhász Gyula Trianon című
Beregszászban. A családban való elfoglaltságon túl én versében. Sok olyan, Magyarországon született emberrel taBudapesten sokáig csak vendég voltam: emlékszem, a békás- lálkoztam életem során, aki úgy vélekedett, ideje lenne már
megyeri református templomban az első alkalommal a leg- abbahagyni ezt a „trianoni nyavalygást”, bele kell nyugodni,
utolsó sor legszélső székére mertem csak leülni. Aztán hama- hogy ez történt száz évvel ezelőtt. Tapasztalatból tudom, hogy
rosan barátokra találtam ott is. Egy idő után megkerestem a városunk lakói nem így gondolkodnak, hiszen négyévnyi
Kárpátaljai Szövetséget, amely a szülőföldről Magyarországra sülysápiságom alatt több olyan rendezvényen is részt vettem,
áttelepült kárpátaljaiakat egyesíti: csodák csodája, az elnök- amely az egységes nemzetben való gondolkodásról vallott.
ség éppen akkor kívánt lapot alapítani, de nem volt szakember, aki a fórumot „megkomponálja”. Igaz, hogy sok álmatlan Erdélyről a vejem elbeszéléseiből és olvasmányélményeimből
éjszakába került, de végül is lett egy szép folyóiratunk. 2005 korábban is sok mindent tudtam, de igazán az utóbbi néhány
nyarát írtuk akkor, igazi úttörő vállalkozás volt. Istennek hála, évben ismertem meg e csodálatos világot a férjem, Vallasek
ma is megvan a lap, negyedévente jelenik meg, negyven ol- István révén, aki fizikus, nyugalmazott egyetemi oktató, a
dalon, színes, olvasmányos. Az 58. számot szerkesztjük most megújuló energiaforrások népszerűsítésével foglalkozik, előkárpátaljai és magyarországi kollégáimmal. Jómagam a 40. adásokat tart e témakörben. A 2011-es népszámlálás óta tud5
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juk, hogy Kolozsváron a magyarság sajnos 16 százalékra csökkent. Ezzel együtt Kolozsvár az erdélyi magyar szellemiség
központja, és minden magyar rendezvénynek jelentősége van.
Mit jelent számomra a haza fogalma? Ez túlságosan nehéz kérdés egy kisebbségi sorban szocializálódott értelmiséginek. Én
magyar, azon belül kárpátaljai magyar vagyok, ezt mindig és
mindenütt büszkén vállalom. A gyökerek szempontjából fontos az önmeghatározásban a regionális megkülönböztetés.
Azt szoktam mondani, hogy én Nagyberegen az öcsém nővére
vagyok, Sülysápon a lányom édesanyja (és az unokáim nagymamája), Kolozsvárt a férjem felesége, amúgy pedig Kárpátmedence-lakó vagyok. Nagy ajándéka a sorsnak, hogy immár
„határtalanul” járhatom a magyarlakta vidékeket, bár az illyési
„haza a magasban” mindig is az enyém volt.
Nemcsak az irodalomban, a hagyományokban is otthon
vagy, néprajzi gyűjtéssel is foglalkozol. Elgépiesedő világunkban a hagyományok eltűnőben vannak. Mi a teendőnk,
hogy szokásainkat, tradícióinkat meg tudjuk őrizni?
A hagyományok megőrzését tevőlegesen azzal tudom segíteni, hogy a Kárpátaljai Hírmondóban indítottunk egy
Örökségünk című rovatot, ahol számos néprajzi publikációnak adtunk helyet. Valóban foglalkozom néprajzzal: elsősorban az emberélet fordulóihoz – lakodalom, keresztelő, temetés
– kapcsolódó népszokásokat gyűjtöttem és dolgoztam fel, illetve publikáltam gyűjteményes kötetekben, folyóiratokban. A
hagyományőrzés terén jó ötletnek tartom, hogy egyes iskolákban házi feladatként családi krónikát íratnak a felsőbb osztályos diákokkal, akik, ha van hozzá kedvük, barangolhatnak az
„emberrégészet” világában. Ehhez azonban az kellene, hogy a
nagyszülők és az unokák újra szóba álljanak egymással: a papíralapon megszerzendő tudás és a „kütyüs” ismeretek világa
két külön világ, tudom, de nagyon sokszor hallottam fiataloktól, hogy bárcsak többet beszélgettem volna nagymamámmal,
mert már nincs kitől megkérdezni a múltat…
Gyakran halljuk, hogy az „okos” eszközök leszoktatják a fiatalokat az olvasásról. Segítik vagy gátolják ezek a lírai műfajt? Hogyan látod, mik a tapasztalataid ezzel kapcsolatban?
Az unokáim kisgyermek kortól használják az „okos” eszközöket, emellett nagyon sokat olvasnak. Ebben benne van az is,
hogy a Baár-Madas Református Gimnáziumban nagyon odafigyeltek a tanárok a sokoldalú képzésre. Ezzel azt szeretném
mondani, hogy az olvasás megszerettetéséért sokat tehetnek
a szülők és a tanintézetek, szerintem egy kézbe vehető, papíralapon megjelent jó könyv soha nem megy ki a divatból. A világháló kifejezetten segíti a lírai műfaj népszerűsítését. Azt
tapasztalom, hogy a verskedvelők gyakran osztják meg az interneten kedvenc költeményeiket, így azok sok ezer emberhez
eljutnak. A televízió netre felkerült versműsorai is közreműködnek ebben: neves művészek előadásában a saját verseimet
is örömmel fedeztem fel, hallgattam vissza az interneten, sőt,
megzenésítve is kellemes meglepetés volt visszahallani néhányat.

a családtól elszakadva dolgozik. Ennek a vonulatnak meglátásom szerint valószínűleg sokkal több a hátránya, mint az
előnye: a „skypos apukák” (nem az én „találmányom” a szó,
a közbeszédben meghonosodott már sajnos) megfosztják magukat attól, hogy lássák felnőni a gyermekeiket, a házastársak
elhidegülnek egymástól, a családanyák nem tudják megosztani társukkal a gyermeknevelés problémáit; ebben az ördögi
körben mindenki áldozatot hoz. Ha belegondolunk, nem biztos, hogy megéri…
Valahol a század elején nagyon elromlott a munkához való
viszony, és ez kihat a családok működésére is. Én azt gondolom, ahol a gyermekek azt látják, hogy a szüleik minden reggel munkába indulnak, a keresetet okosan beosztják, tervezik
a jövőt, nagy valószínűséggel ők is ezt a mintát követik majd.
Nem ismerem a maguk mélységében a családjogi törvényeket,
de tisztában vagyok vele, hogy a családok komoly támogatást,
adókedvezményt kapnak, és a nehéz körülmények között élő
családok megsegítésére a társadalmi összefogás is megmutatkozik, különösen így, Karácsony táján.
Vallásos embernek ismertelek meg. Mi a véleményed az egyházak szerepéről a mai társadalomban?
Nagyberegen kislány koromban otthon csak három könyv
volt: a Biblia, a református énekeskönyv és Petőfi összes versei. Abban az időben a pártállam tűzzel-vassal üldözte az
egyházat, de azt nem tilthatták meg, hogy az Isten velünk legyen. Úgy gondolom, a rendszerváltás előtt Magyarországon
is hasonló volt az egyházak megítélése. Ez sajnos rányomta a
bélyegét az istenhit nélkül felnövekedett nemzedék szellemi
formálódására, talán ezért is van annyi lelkileg sérült ember,
vagy annyi alkoholbeteg… A rákoskeresztúri gyülekezetünk
példáján látom, hogy a templomok ajtói mindenki előtt nyitva vannak, a történelmi egyházak közösségei nagyon sokat
tesznek azért, hogy az istenkeresők megtalálják a lelki békét.
Kis jelek vagyunk az úton, de minden napnak megvan a maga
öröme, amiért érdemes élni, hinni és bízni a jövőben.

Köszönöm a beszélgetést és engedd meg, hogy a Sülysápi
Hírforrás olvasóinak nevében kívánjak áldott, békés karáNyilatkozataidból tudjuk, hogy a család nagyon fontos az éle- csonyi ünnepet, nagyon boldog új esztendőt, sok-sok új vertedben. Hogyan látod a családok helyzetét napjainkban?Úgy set és ezekhez jó egészséget. Isten éltessen sokáig városunklátom, a magyar társadalomban nagy figyelmet fordítanak a ban családoddal együtt.
fiatal családok boldogulására. Sarkítottan fogalmazva: a maZemen Pálné
gyarság mindig is „családközpontú” volt. Viszont szomorúan
tapasztalom, hogy felütötte a fejét egy új trend: számos családfő, úgymond a jobb megélhetés érdekében évekig külföldön,
6
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Eseménydús éven vagyunk túl!
Kedves Sülysápiak!
Idén január 1-jén vettem át a Wass Albert Művelődési Központ
és Könyvtár vezetését. Hihetetlen, hogy már vége is az évnek,
hiszen olyan, mintha csak tegnap léptem volna át a WAMKK
küszöbét.

hogy színes és sokrétű színpadi műsoraink között miden korosztály találhatott magának megfelelőt. Jövőre is várunk mindenkit szeretettel az augusztusi városnapunkra!
Szeptember 21-én került megrendezésre a Kapás Udvarban a
II. Sülysápi Mackó Fesztivál, mely a tradicionális sülysápi étel,
a „mackó” ünnepe. Erre a rendezvényre is nagyon-nagyon sokan jöttek el és örülünk neki, hogy évről évre egyre népszerűbb ez a hagyományőrző rendezvényünk is.

Ez az év nagyon-nagyon mozgalmas és eseménydús volt.
Hihetetlenül sok élménnyel és tapasztalattal lettem gazdagabb.
Hálás vagyok érte a Jóistennek, hogy mindezeket megélhettem, megélhettük kollégáimmal együtt.
Nem feledkezhetünk meg a főzőcsapatokról, sem akik rendezvényeinken részt vettek és finomabbnál finomabb ételekkel
Közel száz eseményt, programot, rendezvényt bonyolítot- kápráztatták el a zsűrit. Bízom benne, hogy jövőre is számíttunk le vagy vettünk részt a szervezésében 2019-ben. Ezek hatunk a lelkes kis csapatokra, és újra bemutatják főzőtudoközül kiemelném nagyobb rendezvényeinket, mint példá- mányukat.
ul a Hagyományőrző disznótort, a Kastélykerti majálist, a
Városnapot és a Mackó Fesztivált, valamint ide sorolnám a Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatást,
Városi Adventet is.
segítséget, kedvességet, mert nagyon sokat kaptam ebből is a
sülysápiaktól. Legyen szó akár helyi klubokról, intézményekFebruár 23-án rendeztük meg a már hagyományosnak mond- ről, különféle szervezetekről, baráti társaságokról, fellépőkről,
ható Disznótort a Kapás Udvarban. A hideg idő ellenére sokan önkéntesekről, munkatársaimról és még sorolhatnám…
ellátogattak hozzánk aznap, és finom sültkolbászt és egyéb
„malacságokat” kóstolgatva ott töltötték a napot.
Köszönöm, hogy olyan sokan eljöttek a rendezvényeinkre, köszönöm a dicsérő szavakat, biztatást, köszönöm a programjaA május 1-jei Kastélykerti majálisra sok színes program- inkon nyújtott sok-sok segítséget, amiért szintén hálás vagyok
mal készültünk, köztük minél több gyermekprogrammal mindenkinek.
és játéklehetőséggel – a gyermeknap közelségére való tekintettel. Örülök, hogy sokan eljöttek és jól érezték magukat a Bízom benne, hogy jövőre, 2020-ban is találkozunk, mert
Kastélykertben.
sok-sok rendezvénnyel készülünk, amire szeretettel várjuk a
Sülysápiakat.
Az augusztus 17-i városnap volt az év legeslegnagyobb eseménye, amire idén rekordszámú, közel 3500 érdeklődő látogatott Addig is békés, boldog ünnepeket kívánok mindenkinek!
el. Felsorolni is nehéz lenne a sok-sok programot és szórakoLászlóné Dósa Nikoletta
zási lehetőséget, amivel igyekeztünk mindenki kedvében járni.
Intézményvezető - WAMKK
Bízunk benne, hogy sikerült! Azt hiszem, bátran mondhatom,

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL SZERETETTEL MEGHÍVJUK
2020. január 22-én szerdán 18 órától Eperjes Károly
színművész és Négyessy Katalin gordonkaművész
rendhagyó irodalmi, zenés estjére,
melynek címe:
„Az igazat mondd, ne csak a valódit....”
(József Attila: Thomas Mann üdvözlése)
A XX. századi Istenkereső magyar költők verseiből
összeállított rendhagyó irodalmi előadás.
Ady Endre, József Attila, Pilinszky János, Szabó Lőrinc, Nagy László, Babits Mihály, Weöres Sándor
versei szólalnak meg Eperjes Károly tolmácsolásában, magyarázatával, melyhez gordonkajáték társul.
A rendezvény ingyenes!
Mindenkit várunk szeretettel!
7
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Múl(t)6-atlan

III. ÉLET A PINCÉKBEN
– Pillanatképek a 2. világháborúról

75 éve érkezett meg Sülysápra a front. 1944 őszén és telén ekék helyett tankok szántották fel a sülysápi
határt, amit magyar, német, orosz és román katonák vére festett vörösre. Élnek még Sülysápon néhányan
azok közül, akik a 2. világháború borzalmait maguk is átélték. Emlékeik kitörölhetetlen nyomot hagytak
bennük. Az ő élményeik segítségével megpróbáljuk ezt a rettegett időszakot felidézni. Ágyúk dörgése, géppuskák ropogása, tankok, autók dübörgése, vadászbombázó repülőgépek süvöltése, bombák mennydörgő
hangja, idegen vezényszavak harsogása jelezte a front közeledtét. Mindenki igyekezett biztos menedéket
keresni saját magának és értékeinek is. A legbiztonságosabbnak a pincék tűntek.
„A falu közepén laktunk, ott elég magasak a dombok és abban
olyan 15-20 méter hosszú pincék voltak, ami fölött olyan 8-10
méter földréteg volt, tehát viszonylag egy biztonságos pince
volt.”(Molnár István)

román konyhára. Én mondtam a szakácsnak, hogy ezek apám
szerszámai. Ő mondta, hogy neki ezek kellenek. Ezután jó barátságba lettünk. Mikor a szakács a frontra menő kondérokat
elrendezte, akkor én mindig odamentem egy 8 literes lábassal,
amit ő telerakott és én vittem át a pincébe a gyerekeknek. Még
„A partban pincék voltak, ilyen hegybe beásottak. A Molnáréknál egy fél kilós cipót is a hónom alá nyomott. Minden este megjevolt olyan pince, ahova a környék asszonyai és lányai be vol- lentem a lábassal. Nagyon sok, 18 ember élt abból az ételből.”
tak csukva. Azok 6 hétig voltak becsukva abba a pincébe. Úgy (Kupcsik József)
voltak becsukva, hogy az emberek berakták fával az elejét és
rászaggatták a partot, a hegyet letúrták. Senki nem mehetett „Sokszor nagyon veszélyes volt kimenni, általában a pincében
az asszonyok felé, csak mink, gyerekek. Mi reggel, amikor tisz- töltöttük a napjainkat. Gyerekek ott játszottunk, telt az idő és
ta volt a levegő, ketten-hárman figyeltek, ketten-hárman meg az egyik szomszéd fiú kiment, hogy körülnézzen. Pont akkor
hordtuk ki a kibliket meg a vécét a pincéből, meg vittük be nekik jött egy lövedék és eltalálta. …. Én is kijártam, de amikor halaz ételt. Nekünk volt olyan rés, amit mi ismertünk, senki sem, lottam, hogy fütyül a golyó, akkor behasaltam egy árokba…”
még a család sem ismerte, csak mi, gyerekek. Olyan 20 környék- (Molnár István)
beli nő lehetett benn.” (Merczel József)
„Ősszel, amikor már nagyon közel volt a front, bementünk a
pincékbe. Először a német katonák jöttek, nagyon gyorsan vonultak vissza a Korona-erdőbe, nagyon sürgős volt nekik, mert
nagy volt a nyomás. Megálltak Isaszögön a Fecske-tónál. Ott
volt vagy négy hétig a front, addig benn voltunk a pincében. 5-6
család 10-12 gyerekkel, volt még kéthetes újszülött is. Nem volt
lehetőségünk tisztálkodásra, mosakodásra. Megtetvesedtünk, a
hajunkban, a ruháinkban nyüzsögtek, de annyira, hogy véresre kapartuk magunkat. Nem volt másik ruhánk, ezért a rajtunk lévőt mosták ki. Vizet forraltak és abban főzték a ruhákat. Addig, amíg meg nem száradtak, valamit terítettek ránk.
Amikor jöttek az orosz és román katonák és partizánokat kerestek, akkor a nők magukhoz szorították a gyerekeiket, féltek,
hogy elviszik őket.
Még karácsonyt is a pincékben töltöttük, (Skandáék, Hegedűsék,
Horinkáék, Lomenék). Nem volt semmi mozgás. A románok
látták, hogy a gyerekek hogyan néznek ki, ezért beengedtek a
tisztek a Bartos házba, ahol kórház működött, voltak orvosok,
elsősegélynyújtás. Ott volt fafűtéses fürdőszoba, s oda be lett
gyújtva, hogy legalább a gyerekek hadd fürödjenek meg. A románok megmosdattak, megfürösztöttek és adtak még kenőcsöt
is. Karácsony este volt és a román katonák egy erdélyi éneket
tanítottak a gyerekeknek. Kórusban énekelték karácsonykor.
Csak éjjel lehetett közlekedni, a román katonák lovaskocsival
vitték ki a frontra az ennivalót, visszafelé meg hozták a sebesülteket. Rengeteg csizmát is hoztak, innen tudtuk meg, hogy
mennyi halott volt. Velünk szemben volt a román konyha. Egy
erdélyi katona volt a szakács. Apámnak hentesüzlete volt és a
román katonák megtalálták a hentesszerszámokat és elvitték a
8

Lányok, asszonyok a háború idején

A háború a férfiak dolga, a nők dolga, hogy az otthonukat
őrizzék – mondták évszázadokon át. Ez a szemlélet a XX. században megváltozott. A lányok, asszonyok különösen nehéz
helyzetbe kerültek, amikor Sülysápot is elérte a front. Sokan
közülük sütöttek, főztek a katonáknak, akik gyakran szemet
vetettek rájuk. Bár a nemi erőszak áldozatai rendszerint hallgattak a kárukra elkövetett bűncselekményről, a legtöbb esetben napvilágra került a szomorú tény.
„A nőket üldözték. Szerencsétlen apák, anyák a lányaikat…
volt akit befalaztak, ládákba, szalmakazalba rejtették. Akit
meg elkaptak… Olyan szívbe markoló visítások voltak a faluban. Szörnyű volt! Nekünk szerencsénk volt olyan szempontból, hogy hozzánk bekvártélyoztak egy szakasz katonát. Kicsi
lakásunk volt, de ott aludtak egymás hegyén-hátán a szobában. Mulatoztak meg dorbézoltak esténként. Anyám egy csinos
asszony volt és kiszúrták, hogy jó lesz nekik estére. Nagyapám
kihallgatta őket, mert tudott részben románul és oroszul is.
Megértette, hogy miről van szó. Elmenekültünk egy szomszéd
házba, ott töltöttük az éjszakát összekuporodva a szomszédokkal én, anyám meg a nagyanyám. Hallottuk, ahogy az udvaron jönnek, mennek, de oda nem jöttek be – kis ócska ház
volt – nagyapát a falhoz állították, azt mondták, hogy agyon
lövik, ha nem mondja meg, hogy hol van a lánya, az édesanyám.
Szerencsésen átvészeltük azt az éjszakát. A következő éjszaka
meg a nagynénéméknél aludtunk Sülyben. Ott volt a főparancsnokság. Annak a szakácsa egy székely fiatalember volt és ő vigyázott az asszonyokra éjszaka. Oda lejártunk minden este, így
megmenekültek anyámék és az asszonyok.”(Molnár István)
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„Anyám befektetett a nagy párnák közé az ágyba. Egy román,
Szabó nevű katona javította a katonák ruháját a konyhánkban, én meg ugyanott az ágy mögött szépen füleltem. Később
annyira összeszoktunk a románokkal, hogy sok szót megtanultunk. Ez a román katona meg Temesvári lakos, de német
származású volt. Front után egy sülyi ember felkereste és meg
is találta Temesváron. Őrá nem panaszkodhatunk semmit.
Jöttek-mentek a románok, úgy, hogy éjjel is fölkeltették az embereket. Amikor benéztek az istállóba, a nagybátyám csak an�nyit mondott nekik, hogy: konyec, ott lovak vannak. Közben
mi, gyerekek és asszonyok ott lapultunk. A románok lovakkal
jártak vissza Ceglédre, a tanyavilágba zabrálni, mert náluk
szűkibe volt minden.

„Szegény édesanyám az öcsémmel előrehaladott terhes volt. Az
egész 6 hét alatt minden nap kellett neki egy kemence kenyeret
sütni, azoknak, akik elindultak a frontra. Az négy kenyér, meg
egy cipó volt. És itt voltunk szerencsések, mert mi otthon voltunk öten és ötünkre a cipó mindig megmaradt. A katonák azt
a 4 kenyeret elvitték magukkal. Amikor már olyan nehéz volt
az édesanyám sora, hogy nem bírta dagasztani a kenyeret, akkor adtak neki segítőt a román seregből, – mert románok voltak,
itt orosz nagyon kevés volt.” (Merczel József)

„A Kisulicskánál laktunk. A szüleim mindent eldugtak a katonák elől. A Pista és Karcsi bátyám 10 és 6 évesek voltak akkor.
Anyám a konyhában nekik készült ebédet készíteni és elővett
egy üveg lekvárt, amikor két román katona beállított. Anyám
Elbújtatták az asszonyokat a pincékbe, kamrákba. Engem is be- könyörgött, hogy kis gyerekek vannak, de kicsavarták a kezéből
csuktak a kamilba, (a kemence zárt előtere – szerk.) és ott fülel- a lekváros üveget, és a puskatussal még két fogát ki is verték.”
tem, míg elmentek. A szár kúpokba is kinn bujkáltak. Volt baj (Zemen Pál az édesanyjával történteket mesélte el.)
épp elég! Nem is igen mertünk az utcára kimenni. Az oroszok
az asszonyokat megerőszakolták, volt bizony sok asszony, aki „Nagymamának volt két tyúkja meg egy kakasa. A padlásfeljáró
front után gyereket csináltatott el, mert terhes maradt. Volt egy alatti odúba rejtette el és egész idő alatt mind a három ott volt
asszony, aki román katona gyerekét világra hozta és felnevelte.” több hónapig bezárva. Hajnalban kiengedte őket. Szépen tojtak.
(Szücsi Jánosné Szabó Rozál a front idején 18 éves volt)
Nekem nyulaim voltak, azok is egy ócska ólban vészelték át a
háborút, nem találták meg, mert körbe volt rakva mindenfél„A Mihal Szántaiéknál volt az orosz parancsnokság. A szom- ével. Amikor vége volt a frontnak tavasz lett, jöttek a kis nyuszédban az orosz katonák szerettek volna nőzni. A nők, a lá- szik, szaporodtak, tudtunk húst enni.”(Molnár István)
nyok elbújtak a pincében, meg ahová tudtak, de az orosz katona megtalálta őket. Csúnyán beszélt velük és a falhoz állította „Nálunk volt a katonai konyha. Anyám főzött a katonáknak.
a családot. Valamelyik szomszéd gyerek átszaladt a parancs- Neki és az öcsémnek az ételt mindig meg kellett kóstolni mielőtt
nokságra, onnan jött egy tiszt, aki megkérdezte, hogy mi a gond. ettek volna belőle a katonák, hogy nem mérgezett-e.”(Mészáros
Nagyapám beszélte az oroszt, mert több évig volt a fronton és József)
fogságban, és ő elmondta, hogy mi történt. Erre a tiszt lelőtte a
katonát.” (Csákányi Miklós mesélte el a nagyszülei által átélt „Nem volt egyértelmű főzés a katonáknak, nem volt hadtáp. Itt
történetet.)
egyetlen konyha nem volt a seregnek, mindenki önellátó volt,
amit össze tudtak lopni, hordani, megvenni, abból volt a főzés.
„Apámék a padlás végéből lefalaztak egy kis részt, csak egy kis A házaknál főztek az asszonyok és voltak ilyen vágóhídfélék,
lyukat hagytak, amin be tudtunk bújni. Ezt a kis bejáratot kí- ahol volt egy csapat, aki ezt a környéket ellátta hússal, abból,
vülről eltakarták. Volt, hogy napokig abban kuporogtunk a kör- amiket hoztak. De már lejártak Ceglédre, disznót is meg ezt is,
nyékbeli lányokkal, oda hoztak nekünk ennivalót is. Különösen azt is hoztak. A tyúkot a kertünkben hárman, négyen, öten neakkor kellett bujkálni, ha új katonák érkeztek. Nálunk hadi kiláttak éles puskával lelőni, sokáig lövöldözték, de nem találkonyhát rendeztek be. Anyám és a szomszéd asszonyok főztek ták valahogy el, és úgy kellett megfogni, hogy megfőzzük nekik.”
a katonáknak. A román katonák minden élelmet megkerestek, (Merczel József)
amit eldugtunk. Egy német tank is állt az udvarunkon, ami felrobbant. Egy katonának csúnyán megégett az arca és a mell- „A 14 éves kislány elment hazulról a Nagyzávoz felé, talán eltékasa. Én borogattam, ápolgattam, amikor az orosz katonák vedt. Akkor ott még katonák voltak. A katonák megerőszakolmegjöttek. Engem le akartak lőni ezért, végül a sérült katonát ták, de olyan kegyelmesen, hogy bele is halt. Ott románok volelvitték. A Szent Imre útra, ahol mi is laktunk, dobtak le repü- tak. Keresték a tettest, de nem találták.” (Kupcsik József)
lőkről bombát.”(Bugyi Illésné 21 éves volt a front idején)
A fronton „napokig folyt az elkeseredett harc, míg végre dec„Jött a kisbíró és kidobolta, hogy minden 16 és 60 év közötti fér- ember 10-én sikerült keresztültörni a gödöllői—isaszegi dombfinak Ságra kell mennie, így a faluban egy időre csak az idős fér- vonulatokon, s elfoglalni a Juharos magaslatot is, amely az elfiak, a nők és a gyerekek maradtak. A két nővéremmel és idős lenség védelmének legerősebb támpontja volt.”(Hadtörténeti
édesapámmal maradtunk otthon. Jött egy román katona és a közlemények)
puskájával nyomta befelé az ajtót. Mi hárman három felé szaladtunk. Én a kert mögötti erdőben kuporogtam, dideregtem December 10-ét követően a front nyomult Budapest felé, de a
reggelig, a testvéreim a szomszédok padlására bújtak. A román katonák jó része még a karácsonyt is a faluban töltötte. A harci
katona meg mérgében az udvaron elkezdett lövöldözni. Mi meg zaj csak lassan távolodott Sülysáptól. A front utáni időszakról
csak rettegtünk, hogy apánkat, vagy a házban maradt csecse- a következő lapszámunkban: A fegyverek elhallgatnak címmőt lőtte-e le.” (Erdélyiné Dobos Terka néni)
mel olvashatunk.
Zemen Pálné (https://www.facebook.com/Múlt6-atlan)
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik Benkó László temetésén részt vettek, együttérzésükről, szeretetükről biztosítottak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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„OVI-NEVI ORSZÁGOS ROADSHOW” a Sülysápi Csicsergő Óvodában
Az Óvodai Nevelés módszertani folyóirat utazó szakmai
programjának adhattunk helyet 2019.11.19-én a Sülysápi
Csicsergő Óvodában. A szakmai délutánon – a házigazda nevelőtestületen kívül – környékbeli óvodapedagógusok is részt vettek. Vendégeink érkeztek Ecserről, Kókáról,
Mendéről, Szentmártonkátáról, Tápióbicskéről, Tápióságról,
Tápiószecsőről és Tóalmásról, akiknek óvodapedagógiai
kiadványok és DVD-k megvásárlására is lehetősége volt.
Az óvodaügy két prominens képviselője, Körmöci Katalin (ny.
mestertanár, főiskolai oktató, főszerkesztő) és Hornyán Anna
(szakmai előadó, mentor, tréner, főszerkesztő helyettes) ingyenes előadásaikkal vettek részt a szakmai délutánon. Céljuk a
gyermekek érdekében történő pedagógiai együtt gondolkodás
elősegítése volt. Az előadásokon jelen lévő 46 fő egyöntetűen
úgy érezte, hogy ez a közös elmélkedés sikeresnek bizonyult.
Az óvodákban szemléletváltásra, illetve a meglévő gyakorlat
tudatosabb használatára van szükség. A differenciált, személyes bánásmód jelentősége a gyermekek fejlődésében, illetve
a párhuzamos tevékenységek gyakorlati megvalósítása a mai
modern óvodapedagógiában nélkülözhetetlen folyamatok.
Segítik egy gyermekközpontúbb, folyamatos napirendű óvo-

dai élet kialakítását. Lehetővé teszik szabadon gondolkodó,
kreatív emberpalánták nevelését.
Az előadók lendületes, magával ragadó személyiségére és gyakorlatközpontú előadásaikra szeretettel fogunk emlékezni.
Szabóné Selmeci Marianna
szakmai vezetőhelyettes

Önkéntesként Böjte Csaba
Gyermekotthonában
Egy-két éve érlelődött bennem, hogy el szeretnék menni önkéntesnek Böjte Csaba testvér egyik gyermekotthonába.
Beszélgettem ismerősökkel, akik szintén elmondták, hogy ők
is szívesen jönnének velem. Cseri Ági unokaöccse volt az idén
januárban Székelyhíd városban a Gyermek Jézus Otthonban
önkéntesként egy hónapot. Ági beszélt vele, és az ő segítségével
jelentkeztünk önkéntesnek augusztus 4-11-ig. Megemlítettem
Dobos Attilának, és ő is jelentkezett közénk. Cseri Ági, Dobos
Attila, Ági sógornője és én, Mészárosné Magdi vonatra ültünk
és elindultunk Romániába. Létavértes határállomásnál a gyermekotthon vezetője, Nagyfalusi Éva jött értünk kisbusszal és
vitt az otthonba. Nagyon szép környezetben élnek ott a gyermekek, az otthon jelenleg felújítás alatt áll. Az épület Böjte
Csaba alapítványának van kiadva bérleménybe. A táborban
csak 6 gyermek volt akkor, mert nyári szünet volt, a többi gyermek szülőknél, rokonoknál volt. Egy kislány akkor érkezett
vissza Magyarországról, Érdről. Őt a nyugdíjba vonult, előző vezető vitte el, és sok élményről számolt be. Szeptembertől
a közeli iskola rászoruló gyermekeit viszik ebbe az otthonba
délutáni napközis foglalkozásra a nevelőik, ebédet és uzsonnát
is kapnak. Ott-tartózkodásunk alatt Nagybányáról érkezett 51
6-18 éves korú gyermek (román és magyar anyanyelvűek) két
pap testvérrel, 2 szeminaristával és 5 szülővel. Ők nem gyermekotthonos gyermekek voltak.
Reggel, a kertben a virágágyásokat kapáltuk, locsoltunk,
Attila a bevásárlásban, fűnyírásban segített. Délelőtt a konyhán segítettünk. Egy nap két helybéli asszony hozott padlizsánt, hagymát és pirospaprikát. Segítettünk a padlizsán sütésében, a zöldségek és a főzés előkészítésében. A padlizsán
össze lett főzve zakuskának télire a gyermekek részére.
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Miután elmentek a táborozók, kitakarítottuk utánuk a helyiségeket. Strand is van a városban, melyet a Böjte Alapítvány
üzemeltet (gyógyvíz). Ha volt egy kis szabadidő, akkor kimentünk mi is a strandra. Vasárnap misén voltunk, utána elindultunk haza.
Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk. Várnak bennünket jövőre is, és megígértük, hogy visszamegyünk.
Segítségünket, erőnket a legjobb helyre adtuk. A továbbiakban is szeretnénk segíteni adományokkal, magyarországi táboroztatással. Aki tudja, segítheti a táboroztatásukat a jövő
nyáron, tartós élelmiszerrel (liszt, cukor, tartós tej, konzerv
stb.), de jó állapotú gyermekruhákat is elfogadunk (alsónemű,
zokni, cipő a legfontosabb). Mészárosné Magdinál és Cseri
Áginál lehet érdeklődni, náluk lehet az adományokat is leadni.
Mészárosné Magdi
„De csodaszép elindulni és lehajolni egy bajban lévő
kisgyermekhez! Szent dolog őt befogadni az életünkbe, s vele
megosztani mindazt az anyagi, szellemi, lelki szépet és jót,
melyet Isten túlcsorduló szeretetében nekünk adott.” (Csaba
testvér)
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Idősek napja a sülysápi Barátság Nyugdíjas Klubban
Tisztelt sülysápi lakosság! Mint ismeretes, minden évben tájékoztatást adunk tevékenységünkről és programjainkról. Az évet hagyományosan a Pótszilveszter zárja és nyitja, erről az év elején
már adtunk tájékoztatást.

költöttünk. Igyekeztünk Pest megyén belül maradni, főleg Galgaés Tápiómentén. A siker sohasem maradt el; a szép sápi népviseletünkkel, tápiómenti dalainkkal és csárdásainkkal szórakoztattuk a minket meghívó klubok rendezvényein megjelenteket.
Természetesen az év végén az utolsó fillérig számlákkal igazolElsősorban az idősek napi rendezvényt szeretném kiemelni, amit
juk a költségeket. Köszönjük a lehetőséget a képviselőtestületnek,
szeptember 28-án tartottunk. Tavaly volt az első ilyen rendezigyekszünk rászolgálni a bizalmukra!
vényünk, és azt tapasztaltuk, hogy a tagság örömmel várta ezt
a napot. Köszöntőt mondott Horinka László Polgármester úr, Városunk vezetőit minden rendezvényünkre meghívjuk, akik,
Czerván György, térségünk országgyűlési képviselője és Wágner amennyiben idejük engedi, megtisztelnek minket jelenlétükkel.
Árpádné, a tápiómenti nyugdíjasok baráti társaságának vezetője. Köszönjük az erkölcsi és anyagi támogatásukat. Úgy érezzük, elSzép és nagyívű köszöntőket hallhattunk. Ez az ünnepség tény- ismerik a 43 éves működésünket; mi mindig is igyekeztük őrizni
leg rólunk, idősekről szólt. Minden szereplő, köztük gyerekek-fi- jó hírnevünket.
atalok, mindenki minket szórakoztatott. Részt vettek a rendezIgen neves és szép helyeken jártunk. Néhány példa: Debrecen,
vényen a Szent István Általános Iskola 3. osztályos tanulói, akik,
Nyíregyháza, Hortobágy, Hajdúszoboszló, és még sorolhatnám.
osztályfőnökükkel karöltve szép műsorral rukkoltak elő. Ezután
Néhány alkalommal színházban is voltunk. E kirándulások perMártika, a tanárnőjük verssel kedveskedett, ami szívszorító és
sze „zsebbe nyúlósak” voltak, mégis megérték, hisz rengeteg új
nagyon szép volt. Úriból felső tagozatos tanulók érkeztek szinélménnyel gazdagodtunk.
tén az osztályfőnökükkel, ők szép népviseleti ruhákban előadott
néptáncokkal kedveskedtek. Utánuk szintén úriak következtek, Nagy örömünkre ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy városunk
fiatalemberek, akik már többször is szerepeltek nálunk. Ők is rendezvényein műsorral szórakoztassuk az itthoniakat. Nekünk
igazi népi tánccal rukkoltak elő, amit nagyon élveztünk. Végül, az a legfontosabb, hogy aki ezeken az eseményeken részt vesz, azt
de nem utolsó sorban jött a GOLDENSZ-tánccsoport, akik mo- érezze, hogy az élet időskorban is szép, csak tudni kell hasznosdern tánccal kápráztatták el a nagyérdeműt. Köszönjük minden- sá tenni. Célunk elsősorban a hagyományok őrzése és ápolása.
kinek, „kicsiknek és nagyoknak” a csodálatos műsorokat. Az ün- Köszönjük a rengeteg segítséget a Művelődési Ház vezetőjének,
nepségről félórás beszámolót láthattunk a Williams TV Tápió+ Nikinek.
adásában.
Három-négy fő anyagi támogatását különösen nagyra becsüljük,
November 28-án tartottuk az Erzsébet- és Katalin-bált. A va- ígérjük, a jövőben sem okozunk csalódást. Külön szeretnék köcsora előtt köszöntőket hallhattunk. Felkértük az ünnepelte- szönetet mondani néhány hölgy tagunknak, akik mindenben seket, Erzsébeteket és Katalinokat, hogy fáradjanak a színpad elé. gítenek: felszolgálnak, tomboláznak, sütik a finom süteményeket,
Ezután Farkas Ferenc, kedves képviselőnk gyönyörű rózsaszál- és még sorolhatnám. Mindig lehet rájuk számítani. Klubunkat
lal kedveskedett a hölgyeknek. Eközben a zenekar az „Egy szál az „egy mindenkiért, mindenki egyért” elv mentén igyekszünk
harangvirág…” című dalt játszotta, ez nagyon megható volt. működtetni. Ezt klubtársaink tapasztalhatják, hiszen az a legfonKöszönjük ezt a szép gesztust, kedves Feri. A finom vacsorát kö- tosabb, hogy örömet szerezzünk számukra. Büszkék és boldogok
vetően kezdődött a mulatozás. Reméljük, mind a 185 résztvevőnk vagyunk amiatt, hogy ilyen nagyszerű embereknek lehetünk
vezetői.
jól érezte magát, a lehetőség erre adott volt.
Minden évben lehetőséget kapunk az önkormányzattól bizonyos
eseményekre pályázni. Éltünk ezzel a lehetőséggel, 400 ezer forint értékben pályáztunk, és ezt meg is kaptuk, aminek nagyon
örültünk. Ebből 200 ezret az idősek napi rendezvényre, 200 ezret
pedig a kultúrcsoport fellépéseire, pontosabban az utazásokra

Hamarosan elkészítjük a 2020-as munkatervünket, és próbálunk
még többet tenni a közösségért. Ennek reményében magam és
vezetőtársaim nevében kívánunk jó egészséget és boldog, örömteljes új évet minden kedves sülysápinak!
Tisztelettel a vezetőség nevében: Korponai Lászlóné, klubvezető

Mesés mikulás a sápi oviban
December 6-án, pénteken a sápi óvodában
minden gyermek igazán mesésen érezhette magát. Már a hét elején megkezdődött a
varázslat, Holle anyó igazán ügyesen rázta
fel dunyháját, így itt a földön nagy pelyhekben hullott a hó! Ezzel egy akadály elgördült Télapó érkezése elől, illetve leginkább a rénszarvasok fáradságos munkáját
könnyítette meg, hiszen a szánja is csak a
havon csúszik igazán.
De arra aztán tényleg senki sem számított,
hogy még Holle anyó is ellátogat hozzánk,
Szánkópé manóval! Kettejük interaktív-,
bábos-, jelmezes-, zenés-, énekes játéka, a

mesék birodalmába röpítette gyermekeinket, ahol önfeledten játszhattak, énekelhettek, az előadás aktív résztvevői lehettek.
Mindezt tehették Sólyom Tamás interaktív meseszínházának köszönhetően, és az
önkormányzat támogatásának jóvoltából.
Mire az előadás befejeződött, a gyermekek legnagyobb örömére, bizony a jó öreg
nagyszakállú is megérkezett az óvodába,
tovább gazdagítva az élmények és az ajándékok sorát! Ezúton is szeretnénk megköszönni a Sülysápi Önkormányzatnak hogy
lehetővé tette az ünnep még élményszerűbbé tételét, és minden óvodás gyermek
számára biztosított egy kis csomagba zárt

finomságot is! Hálás köszönetünket fejezzük Télapónak, aki mindezt elhozta, és jelenlétével boldoggá tette gyermekeinket.
B.Zs.
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Postacím: 2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.

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

Sülysáptól pár kilométerre eladóvá vált
egy közepes állapotú, 25 négyzetméteres
faház.
2 kis hálóhelyiségből, egy 8 m2-es
nappalinak nevezett helyiségből és egy
külön nyíló 2 m2-es kamrából áll.
Egy kisebb terasz is részét képezi a
háznak.
Elérhetőség: 06-20-994-70-10.
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E-mail cím: tapiotarsulat@gmail.com

TISZTELT ÜGYFELEK!
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY
IRODÁNKBAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
2019. DECEMBER 1-JÉVEL

MEGSZŰNT,

ÍGY KÉRJÜK, HOGY ESETLEGES
KÉRDÉSEIVEL KIZÁRÓLAG POSTAI
LEVÉLBEN VAGY E-MAILBEN
FORDULJON TÁRSULATUNKHOZ!
A pontos beazonosíthatóság érdekében levelében
az alábbi adatait feltétlenül szíveskedjék
megadni:
név,
értesítési
cím,
a
szennyvízberuházásban érintett ingatlan
címe, helyrajzi száma, befizető azonosítója.
Szíves megértésüket köszönjük!
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási
Társulata Vezetősége és Munkaszervezete
Postacím: 2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.

E-mail cím: tapiotarsulat@gmail.com

Sülysápi Hírforrás

Kis János
2100 Gödöllő, Hunyadi János u. 22.

TŰZIFA-ÉS GAJFA
AKÁC-JUHAR Házhoz szállítás megoldható!
Tel:06204205555

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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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

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
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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

Tisztelt Sülysápiak, kedves vásárlóink!
Így, év vége felé, szeretnénk megköszönni egész éves bizalmukat és a sok jó kívánságot,
szeretetet, amit egész évben kaptunk Önöktől. Nagyon köszönjük! Szeretnénk meghálálni
bizalmukat, ezért a cikkünk végén fantasztikus kupon akciónkkal kedveskedünk.
Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy változás történt a szemvizsgálati ellátásban. A
szakrendelőben manapság már nem írnak fel dioptriát, elsősorban a szembetegségek szűrésével
foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy két évente el kell menni szakrendelésre, hogy tudjuk minden rendben
van a szemünkkel. Ám ha csak dioptriával van problémánk akkor optikushoz kell fordulni.
Bejelentkezés alapján várunk minden kedves új és régi vásárlónkat Rákoskeresztúron Pesti út 146-ban.
Illetve gyönyörű új szalonunkban Gyömrőn Szent István út 17 alatt az SZTK és az OTP között.
A fent említett kupon akciónkban nagy segítségünkre van lencsegyártónk, aki kiváló Essilor alapanyagból
gyárt remek lencséket. Ezen lencsék nem keverhetők össze más helyeken kapható egyéb lencsékkel,
mi nem adunk olyan lencsét Önöknek, amit nem tudnak megszokni vagy nincs rá réteggarancia. Nálunk
nem kell plusz díjat fizetni a jótállásért. Lencsegyártónk jóvoltából minden hónapban kisorsolunk
üzletenként 2-2 pár fényre elsötétülő lencsét.
Mostanában fölmerült több vásárlónknál olyan probléma, hogy bizonyos papíralapú nedves
szemüvegtörlő kendők nagyban károsítják az optikai lencsék rétegét, de még a tükrös réteget is
leszedik a napszemüvegekről. Így arra szeretnék kérni mindenkit tisztelettel, hogy mellőzék ezen törlők
használatát. Az üzletünkben kapható mikroszálas törlőkendők viszont minden igényt kielégítenek.

Minden kedves olvasónknak és vásárlónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
Kívánunk és Áldásban Gazdag Boldog Új Évet!
A KÓBOR OPTIKA CSAPATA: Franciska, Margit, Niki, Cili, Zoli és Frici

Boltjaink:

Gyömrő, Szent István út 17.
Nyitva: H-P 9.00-18.00
Tel: 06 29 330-420
Facebook: Kóbor Optika Gyömrő

1173. Bp. Pesti út 146.
Tel.: 1/256-76-28
Nyitva: H-P 9.00-18.00
Szo.: 9.00-12.00
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Új családi házaink:

Új lakások,és passzívház is leköthetők teljeskörű hitel ügyintézéssel.
Sülysápon szabadón álló családi házaink:

Csok 15+10

1 ház:78m2 2 szoba

akciós ár:33.580.000Ft

Még 5% áfával

2 ház 84m2 3 szoba

akciós ár 35.740.000Ft

Átadás:2020.11 hó

3 ház 104m2 4 szoba 2 fürdőszoba 42.940.000Ft

adventi koszorú
akció!
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

Hirdetés feladása: 06-29-635-445, hirforras@sulysap.hu,
A következő lapzárta időpontja: 2020. január 3.

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

