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Helyi intézkedések a koronavírusjárvány megfékezése érdekében
2020. március 14-én 17 órakor Horinka László polgármester vezetésével, a helyi intézmények vezetőivel és a képviselő-testület tagjaival együtt megtartott megbeszélésre került sor, ahol döntöttek a jelenlegi helyzetben szükségesnek ítélt helyi
intézkedésekről.
A folyamatosan változó országos helyzetben az eddig életbe léptetett intézkedések napról napra változhatnak. Ezért kérjük,
a legfrissebb és hiteles információkért kövessék figyelemmel a www.sulysap.hu honlapot és a városi Facebook-felületet!
•

A Sülysápi Csicsergő Óvodában 2020. március 16.
hétfőtől rendkívüli szünetet rendeltünk el. Ennek
értelmében az óvodák zárva vannak, nem fogadnak
gyerekeket. Azok számára, akik semmilyen módon
nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét, egy
előzetes igényfelmérés alapján kiscsoportos felügyeletet
szervezünk. Ennek részleteiről kérjük, tájékozódjanak a
gyermekek tagóvodáiban!

•

A Gólyahír Bölcsődében 2020. március 16. hétfőtől
rendkívüli szünetet rendeltünk el. Azok számára, akik
semmilyen módon nem tudják megoldani gyermekük
felügyeletét, egy előzetes igényfelmérés alapján
kiscsoportos felügyeletet szervezünk. Ennek részleteiről
kérjük, tájékozódjanak a bölcsődében!

•

Az óvodában és a bölcsődében minden belépő gyermek
és dolgozó esetében lázmérést végünk.

•

A Polgármesteri Hivatalban 2020. március 16. hétfőtől
korlátozott ügyfélfogadást vezettünk be. Kérjük, hogy
ügyintézésüket lehetőleg telefonon vagy emailben
végezzék! Kizárólag az ügyfélszolgálaton lesz lehetőség
személyes ügyekkel kapcsolatos érdeklődésre, ügyiratok
leadására és átvételére, de az ügyintézőkkel történő
személyes ügyintézés szünetel.

•

A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató
szolgáltatásaiban 2020. március 16.
korlátozásokat vezettünk be:
•

•

Központ
hétfőtől

•

A rászorulók részére fenntartott szociális
étkeztetést az eddigi rend szerint biztosítjuk,
azonban a személyzet részére védőfelszerelést
biztosítunk.

•

A Losonczi utcai gondozási központban történő
nappali ellátásban rendkívüli szünetet rendelünk el.
A nappali ellátásban étkezést igénybe vevők részére
az ételt – igény szerint – kiszállítással juttatjuk el.

•

A Városi Konyha csökkentett üzemmódban tovább
működik: a legszükségesebb mennyiségű ételt állítják
csak elő, a gyermekétkeztetést korlátozottan látja el.
Külsős személyek részére nem adható ki étel.

•

A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtárban 2020.
március 16. hétfőtől rendkívüli zárva tartást vezetünk be.
2020. május 17-ig minden kül- és beltéri programunk
elmarad.

•

2020. március 16. hétfőtől a tornacsarnok és a hozzá
tartozó vizesblokkok és öltözők nem vehetők igénybe.

•

Az önkormányzat városüzemeltető cége, a TÁVÜSZ Kft.
fokozott óvatosság és elővigyázatosság mellett továbbra
is végzi munkáját.

•

A szerdai és vasárnapi piacok – eltérő intézkedésig –
továbbiakban is megtartásra kerülnek.

• A helyi buszjárat – eltérő intézkedésig – továbbra is
A házi segítségnyújtást továbbra is végezzük,
közlekedik.
azonban a gondozók részére fokozott egészségügyi
szűrést vezetünk be és védőfelszerelést biztosítunk.
Az iskolák működési rendjének meghatározása nem az
önkormányzat hatásköre, de ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a személyi Szülőket, hogy 2020. március 16-tól a sülysápi iskolák is
kontaktusok kerülésével működik tovább, kérjük, digitális tanrendre állnak át, melynek egyik legfontosabb
ügyeiket elsősorban telefonon és emailben végezzék! eleme, hogy a tanulók nem látogathatják az iskolát. További
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részletekkel kapcsolatban az intézmények adnak tájékoztatást
elsősorban a KRÉTA rendszeren keresztül.
A Kormány közvetlenül és rendszeresen tájékoztatja
az önkormányzatot az életbe lépő intézkedésekről és
az
intézményekben
alkalmazandó
eljárásrendekről.
Ezek ismeretében alakítjuk ki mi is folyamatosan az
intézményekben alkalmazandó részletes eljárásrendeket.
A hulladékszállítás a megszokott rend szerint történik. A
szolgáltató sülysápi, a polgármesteri hivatalban meghirdetett
személyes ügyfélfogadása szünetel.

A SÜLYSÁPI
CSALÁDORVOSOK KÉRÉSEI
A vírusfertőzések (köztük a koronavírus és az influenza
is) átlagosan 80%-ban maguktól, nyom nélkül gyógyulnak. Speciális terápia, gyógyszer nincs ellenük, csak tüneti, vény nélkül kapható szerek javasolhatók. Tiszteletben
tartjuk, hogy a beteg számára kellemetlen tünetekkel járó
betegségekről van szó, de ugyanakkor hangsúlyozzuk,
hogy orvosi vizsgálat esetén sem tudunk hathatósabb
terápiát javasolni a vírusfertőzésre, mint a folyadékbevitel, ágynyugalom, vitaminok és lázcsillapítók használata. LEHETŐLEG KERÜLJÜK az ibuprofen tartalmúakat (Advil, Algoflex, Brufen, Dolgit, Ibumax, Nurofen)!
Helyettük a paracetamol tartalmúakat ajánljuk: pl.
Panadol, Rubophen, Ben-u-ron.
Szerencsére ritkán súlyos, az idős, más betegségekkel
is
rendelkezőkre
veszélyes
igazán.
Mindemellett kérjük, vegyék figyelembe azt is, hogy járványveszély van, ami a szokásosnál óvatosabbá tesz minket, egészségügyi dolgozókat is, amely adott esetben azzal járhat, hogy a személyes vizsgálatot nem végezzük el,
szóbeli tanáccsal látjuk el Önöket, vagy további intézkedéseket foganatosítunk (pl. kórházba utalás).
Javasoljuk, hogy aki rendelkezik szájmaszkkal, viselje is,
hiszen esetleges fertőzöttsége esetén ezzel védi környezetét!

Kérjük, hogy ügyintézéseik során - lehetőség szerint - a fenti
intézkedésektől függetlenül is törekedjenek a személyes
kapcsolatfelvétel mellőzésére!
Mindezen intézkedéseket elsősorban elővigyázatosságból,
a lehetséges veszélyhelyzet minimalizálása érdekében
hoztuk meg.
Kérjük megértésüket és együttműködésüket!
Ügyeljünk a higiéniánkra, vigyázzunk egymásra!
Sülysáp Város Önkormányzata

FONTOS, BETARTANDÓ SZABÁLYOK:
Beteg, lázas, köhögő, nehézlégzésre panaszkodó beteg nem
mehet ki az otthonából, hívja a háziorvosát telefonon, akivel minden szükséges lépést meg tudnak beszélni.
A jelenlegi helyzetben csak az jöjjön a rendelőbe, akinél
feltétlenül indokolt: sürgős, súlyos, halaszthatatlan esetben.
Lázas, köhögő betegnek a rendelőbe jönni tilos, kérjük, ők telefonáljanak a további teendők elbírálása végett.
További információk:
• Az országos szűrővizsgálatok a járvány végéig szünetelnek.
•
Fogászaton csak sürgősségi ellátást végeznek.
•
Szakrendelésre csak beutalóval lehet menni, és súlyos,
halaszthatatlan esetben.
•
Jogosítványt, közgyógy igazolványt, egyéb iratot hos�szabbítani nem kell, továbbra is érvényben maradnak.
• Betegséget nem érző, de vírust hordozó személy is
fertőzhet!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA,
AMENNYIRE LEHET!

Kérjük (akár lázzal járó), légúti tünetek miatt se keressék A HÁZIORVOSOK ELÉRHETŐSÉGEI:
fel a rendelőt! Otthon kúrálják magukat, emellett telefonon is kérhetnek segítséget, tanácsot!
DR. MOLNÁR TÍMEA: +36(29) 738-279, +36-30/469-2024,
email: haziorvos1@sulysap.hu
A táppénz- és igazolásigényeket telefonon is fogadjuk, csakúgy, mint a gyógyszer-felírási szükségletet, ezt az EESZT- DR. FÁBIÁN GÁBOR PÉTER: +36(29) 747-463,
be felvisszük, így papír alapú recept nélkül is ki tudják a +36-20/319-0939, email: rendelosulysap007@gmail.com
gyógyszert váltani a patikában.
DR. PESTI LÁSZLÓ: +36(29) 435-022, +36-30/218-1094,
Erre nem saját kényelmünk miatt, hanem közegészség- email: sapirendelo@gmail.com
ügyi szempontból van szükség. Az életbe lépett szabályok
országos járványügyi előírások, és mindenki számára kö- DR. BALOG ERZSÉBET (Dr. Prohászka-Rád Imre helyettelezőek! Gondoljanak bele abba, hogy amennyiben az ellá- tesítése miatt mindkét gyermekorvosi körzet betegei szátó személyzet megfertőződik, úgy több ezer ember ellátása mára): +36-30/370-63-13, +36(29) 435-384
több hétre veszélybe kerülhet, ideértve a légúti panaszoknál email: baer7@freemail.hu (válasz csak az esti órákban).
sokkal súlyosabb kórképeket is!
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MEGELŐZÉS
Fontos tudni, hogy a koronavírus (az influenzához hasonlóan) cseppfertőzéssel terjed.
A koronavírus ugyanúgy terjed, mint az influenza, cseppfertőzéssel, vagyis az orrból vagy szájból származó
apró cseppeken keresztül terjed emberről emberre. A vírus tehát köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel
kerül a környezetbe. Ezért is fontos több mint 2 méter távolságra maradni a megbetegedett személyektől
és betartani az alapvető higiéniai szabályokat, mert azzal megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel
szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl.
A MEGELŐZÉSHEZ A LEGFONTOSABB ÓVINTÉZKEDÉSEK
Néhány egyszerű higiénés szabály betartásával jelentősen csökkentheti az esélyét annak, hogy elkapja a
fertőzést:
• Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! Ezért is fontos, hogy ne utazzon
most például a gócpontnak számító Észak-Olaszországba vagy olyan más területekre, amiről már tudni
lehet, hogy sok a fertőzött.
• Kerülje a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet, mert pl. a közelmúltban valamely
külföldi fertőzött területen járt!
• Alaposan és gyakran mosson kezet! Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60% alkoholtartalmú
kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei alatti, és az ujjai közötti területekre is!
• Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az irodákra, minden zárt térre.
• Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és száját zsebkendővel, utána dobja ki a zsebkendőt és
mosson kezet!
• Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket, a nagy tömeget!
•
Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje az
érintkezés minden formáját!
• A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat,
például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést
tanácsos mellőznie.
•
Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere
erősítésére, pl. fogyasszon elegendő vitamint!
•
Ha Ön egészséges, az arcmaszk használata
önmagában nem előzi meg a fertőzést.
• Az
arcmaszk
a
megbetegedetteknek
ajánlott, hogy ne terjessze a vírust egy-egy
tüsszentéssel vagy köhögéssel!
El lehet kapni a betegséget olyan személytől,
akinek nincsenek tünetei?
A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek
által kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül
történik. Annak a kockázata, hogy olyasvalakitől
kapjuk el a betegséget, akinek egyáltalán
nincsenek tünetei nagyon alacsony. Ugyanakkor,
sok betegnél csupán enyhe tünetek jelentkeznek.
Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől kaphatjuk
el a betegséget, akinél csupán enyhe köhögés
jelentkezik és nem érzi betegnek magát.

3

Sülysápi Hírforrás

Múl(t)6-atlan

VI. Benkő Pál naplója
a Don-k anyarban

– Egy ember a 2. világháború embertelenségében
Sorozatunk előző részeiben bepillanthattunk sülysápi emberek életének 2. világháborús időszakába. A még
élő visszaemlékezők felidézték a front megérkezését, a bombázásokat, hogy milyen volt az élet a pincék
mélyén, mitől kellett rettegniük a lányoknak, asszonyoknak, hogy „málenkíj robotra” hurcolták a férfiakat,
sokan megszöktek a hadseregből és hogy milyen nyomorúságos sors várt a hadifogságba kerülőkre. Most
egy korabeli napló segítségével betekinthetünk a poklok poklába, az orosz front kellős közepébe. A naplót
Benkő Pál szakaszvezető utász írta 1942. június 26-tól 1943. április 4-ig.
Benkó Pál Tápiósápon született 1916-ban egy 8 gyerekes
földműves családba. A család később Benkőre változtatta a
vezetéknevét. Benkő Pál a MÁV-nál vállalt munkát. 1936-ban
a tápiósülyi Trepák Erzsébettel kötött házasságot és 1937-ben
megszületett a házaspár egyetlen gyermeke, Erzsébet. Az apa
nem sokáig nevelhette kislányát, mert sok sülyi és sápi férfihoz hasonlóan neki is megérkezett a behívó parancs.
Benkő Pál katonai szolgálatának részleteit a kormányzóhoz írt
leveléből idézem.

Benkő Pál naplójának 1. lapja:
„Isten nevében kezdem meg.
Különös feljegyzések: az 1942. évi orosz hadjáratról.
Indultunk: 1942. év június 26-án.
Útvonal. Magyarországot Galántánál elhagyva: át
Szlovákián, Lengyelországon, Lettországon át Oroszországba.
Kivagoníroztunk Kurszk alatt július 3-án. A harcokba gépkocsikon indultunk.

Első életveszélyes vállalkozás: Cserjankán július 17-én, pénteken
„Erdély megszállásában részt vettem 1940. év szeptember hó aknakutatásra indultam kettő bajtársammal. Megtalálása
5-től 1940. év november hó 26-ig, a M.Kir. 1. honvéd gyorsdan- és veszélyes felszedése után 135.-kgr. robbantok. A légnyomás
dár 1.gk. utász századában, mint őrvezető, raj parancsnok be- nagy. A tőlünk 300 méterre álló luxus kocsi és a falu túlnyomó
osztásban.
részében az ablakok betörtek.
Délvidék visszafoglalásán részt vettem 1941. év április hó 9-től Második életveszélyes vállalkozás. Augusztus 10-én hétfőn ak1941. év május hó 9-ig. a M.Kir. 1. honvéd gyorsdandár 1. gk. natelepítésre indultunk. Hogy a névtelen hegy horhosában (vízutász századában, mint tizedes, raj parancsnok beosztásban.
mosta árok a szakadékos hegyoldalon – A szerk.), közvetlen az
orosz állások előtt akna zárat létesítsünk. Itt a sötétség beálltáA jelenlegi világháborúban az Orosz harctéren az első vonalban val majdnem eltévedünk és csöpp híja, hogy oroszok közé nem
tíz hónapot töltöttem és pedig 1942. június 26-tól 1943. április mentünk.
4-ig. A M.Kir. 2. honvéd hadsereg 1-ső Páncélos hadosztály 1-gk.
utász századában.”
Harmadik életveszélyes vállalkozás:
„Isten nevében kezdem meg”

Augusztus 12-én szerdán:

Lapozzunk bele Benkő Pál harctéri naplójába! A kis kockás
füzetbe írt sorok olvasásakor az orosz front kellős közepébe
juthatunk. Bár az elmúlt 77 év alatt a tinta néhol összefolyt,
elmosódott, az írás jól olvasható.

Felderítésre indultunk: önként vállalkozó szakasz. Feladatunk
megállapítani, hogy a Don-kanyarnál hosszan elterülő nádas és erdős részben milyen orosz erők vannak. Hol törnek át
és felrobbantani a hidat melyen át jönnek. Indultunk 12-én
10 óra 30 p. A szakasz fele rocsón (rohamcsónak – A szerk.)
és gumicsónakon indult, a másik felével a nádasban elnyúló
patak partján indultunk. Előre nyomulásunk nagyon nehéz
volt. Soha ember járta, sűrű indákkal benőtt erdőben térdig a
mocsárban járva minden lépésnek előbb utat csinálva tudtunk
csak előre haladni. Este 5 óra lehetett, mikor a terep végképp
járhatatlan lett. Ekkor visszafelé indultunk.
Visszajövet találkoztunk a szakasz másik felével, kik a rocsón
és gumicsónakokon ereszkedtek lefelé és itt csatlakoztunk
hozzájuk. Innen együtt mentünk tovább. Ránk esteledett.
Egész éjjel halk evező csapásokkal haladtunk előre. Éjjel
kettő óra lehetett, mikor az egyik hegyszikla alatt a nádasban
kikötöttünk, hogy keveset pihenjünk. De senki sem pihent,
mindenkinek vacogott a foga, nem a félelemtől, hanem a hűvös
éjszakától. Hiszen előtte való nap, mikor elindultunk, azzal a
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tudattal, hogy estére visszajövünk, senki sem gondolva semmi
rossz következményekre a zubbonyokat a g.kocsikon hagytuk.
Itt hamarosan kivirradt és tovább folytattuk célunk eléréséhez
az utat. Az evezés, majd későbben a felkelő nap igen jól esett
a fázástól reszkető tagjainknak. Reggel hét óra lehetett mikor
újból kikötöttünk. Itt már jóval előbb voltunk a magyar első állásoktól. Most elfogyasztottuk maradék konzervjeinket és megszerveztük a további menetet. Ezután elindultunk rocsókkal
vontatva a gumicsónakokat sebesen az oroszok felé. Délután
egy óra lehetett, mikor mind bírtunk a sűrű nádas és indás vízen tovább menni a rocsókkal és ez szerencsénk is volt. Tervezet
szerint úgy volt, hogy a balparton kötünk ki, de mivel sehogy
sem tudtunk kijutni a balpartra a rossz terep végett, így a jobb
partra kötöttünk ki.
Itt egész csekély őrséget hagyva a gumicsónakoknak, valamen�nyien kúszva indultunk a magas bozótokba az oroszok felé. Alig
kúsztunk jó pár száz métert. Egyszer csak egész közelről orosz
beszédet hallunk. Megfigyelésünk után megállapítjuk, hogy
balparti nádas tele van oroszokkal és ladikokon kettesével kelnek a jobb partra és gyülekeznek az erdőben, ahol a tüzérségük
már jóval előbb elhelyezkedhetett. Mert onnan lőttek a magyar
állások felé. Itt elfogtunk kettő oroszt, akik éppen átjöttek ladikon. Vallatásra fogjuk őket. De be sem lehet fejezni, mikor
a figyelőnk jelenti, hogy balról egész csomó orosz jön felénk.
Erre azonnal agyon lőjük a két foglyot és föl szólítjuk a kb.
8-10 tagból álló csoportot a megadásra. Ezek megadás helyett
kézigránátjukhoz kapnak, de eldobni már nem volt idejük,
géppisztolyomból a tüzet megnyitva a többi fiúk is mint egy
vezényszóra egyszerre rájuk tüzeltünk. Egyesek a helyszínen
felbukva maradtak. Aki pedig tudott a nagy gaz és a bokrok
fedezéke mellett eltűnt. Most rakétát lövünk föl tüzérségünktől tüzet kérve a nádasra. Erre az oroszok a nádasból azonnal
aknavetőkkel felelnek. Hála a jó Isten különös gondviselésének,
hogy kilenc becsapódás után a sisakok kopogásán, melyet a szilánkok okoztak, csak egyik honvédünk kapott kisebb légnyomást.
Most már erősen alkonyodott, gyorsan kellett cselekedni. Két
raj elindult az erdő felé rohamozásra. Egy fél rajjal visszamaradok a folyóparton, hogy végsőkig biztosítsuk a nádas felől hátba támadás ellen. Itt embereimmel különös helyzetbe kerülök.
Még egy felől várjuk a támadást, egyszerre mind a négy felől
oroszok jönnek. Először nem értem, hogy az erdőből hogy jöhetnek oroszok, mikor ott a mieink mentek be. Golyószórósom
a nádas felé biztosít, én géppisztolyommal az erdő felé, míg
utászaim jobbra és balra foglalnak tüzelőállást a bokrokban és
a már oroszok által előbb megásott dekungokban (deckung –
fedezék A szerk.). A veszély nagy, de kivágjuk magunkat. Mikor
már nem bírom tartani a mellettem levő tizedessel, aki puskával volt, az erdő felőli területet, parancsot adok a golyószórósomnak, aki a nádast tartja tűz alatt, hogy forduljon meg és az
erdő elé is egy pár sorozatot. Utána vissza a nádasra. Mi még
hozzájárulva kézi gránátokkal. És az erdő felől jobbról és balról
megszűnik az orosz támadás. Most már könnyebb, mi erősen figyelünk tovább, de már csak a nádas felől mozognak az oroszok.

san már le is mondok. Mert már régen elküldtem egyik derék
tizedesemet, hogy a tartalék rajt hívja segítségül. És mivel sem ő
sem a segítség nem érkezett még, azt gondoltam, hogy a jobbról
támadó oroszok lelőtték.

Benkő Pál szkv. a 2. világháború idején
Így magunk maradtunk tovább. Egyszer csak megint jönnek
az erdő felől. Állj-t kiáltok, mire válaszul kapom, hogy
utászok. Mindnyájunknak nagy kő esett le a szívéről, mert
már azt gondoltuk, hogy hiába várjuk őket. Most megtudjuk,
hogy csak a jobbszárny tért vissza, mert a túlerőben levő oroszok kettévágták őket. És akik a középen kijöttek, azok támadtak minket. Még jó darabig várunk. De miután se nem jönnek,
sem életjelt nem adnak magukról. És nekünk már az a visszavonulási út is el van vágva ahol bejöttünk. Úgy határoztunk,
hogy akár hogy is kitörünk a gyűrűből. Minthogy virradatkor
mindnyájunkat megöljenek. Így aztán akik voltunk, szomorúan, mert sajnáltuk azokat, akik nem jöttek vissza, elindultunk
visszavonulni.

Leosztottam az embereket hátvédnek is golyószóróval. És csendben minden zaj nélkül mentünk az éj leple alatt oda, ahol a gumicsónakokat hagytuk. Végre odaértünk és megörültem, mert
az őrséget ott találtuk a tizedessel együtt, kit a tartalékos raÚjból késő este van, erősen lehűlt a levegő, de most nem reszket jért küldtem. Itt újból rossz hírt közöltek velem: a tizedes jelena fázástól senki. Nekem is gyöngyözik a homlokom az izzad- ti, hogy a tartalékrajt nem tudta értesíteni, mert mire idejött
ságtól. Nem káromkodnak a honvédek, egyesek csendben imát egyik rocsó sem volt itt. A gumicsónakok erősen le vannak enmormolnak magukban. Én erősen várom a segítséget. De las- gedve, és az oroszok kb. 100 m-re az alkonyatban dekungokba
5
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ásták magukat. Mégis megpróbáljuk a menekülést. Mivel a csónakokat nem lehet felpumpálni, mert ez nagy zörgéssel jár, így
hát úgy ahogy volt csendben beszálltunk. Bízva a jó Istenben,
hogy kisegít a bajból, és ha elsüllyedünk még mindig jobb a
vízbe fulladni egy szálig, mint a vörös kínzásoknak és végül a
felkoncolásnak kiállni.
Éppen indulni akartunk, mikor rettenetes puskatüzet kaptunk
a nádasból. Erre visszamaradunk, csendben figyelünk,
lélegzetet is alig veszünk. Már nekem is kevés reményem van a
szökéshez, de erről nem szólok a fiúknak. Hiszen valószínű ők
is ugyanazt érzik, mint én. Egyeseken észreveszem, hogy csendben imádkoznak. Én is a jó Istenhez fordulok segítségért. A tűz
után, a semmit el nem ért oroszok részéről, még kb. fél órát várunk, majd a kormánylapáthoz ülök és odasúgom, hogy indulunk. Erre kísérteties csendben az evezők a vízbe érnek és lassan
megindulunk előre visszafelé. Kínosan haladunk előre, mert a
puha csónaknak körben leszakadt feneke egyre jobban gátolja előre haladásunkat, mely állandóan megakad a vízben nőtt
bokrok és indákban.
Végre felsóhajtok, úgy érzem átjöttünk már a veszélyes részen.
Most már bátrabban evezünk. Hála az Isten különös gondviselésének oda érünk, ahol tegnap magyarok voltak. De még
nem bízunk a megmenekülésben, mert jobbról állandóan orosz
gépkocsik búgását halljuk. Éppen azon gondolkodom, hogy talán mióta erre jártunk azóta már megint az oroszoké ez a rész.
Éppen ahhoz a hídhoz kellett volna érnünk, amit elmentünkkor felrobbantottunk, mikor balról, a hegygerincről fehér rakétát lőttek felénk. A rakéta felől hang jött, hogy kik azok. Most
már bátran kiáltottuk, hogy utászok és visszalőttük a fehér rakétát. A rakéta fényénél megláttuk a felrobbantott hídnál a két
rocsónkat. Hála Istennek megmenekültünk.
Most tovább folyt a munka. Kiszedjük a csónakokat a vízből.
Virrad. Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja, szombat van.
Alig fejezzük be a munkát, még az utolsó darabokat visszük a
leégett falu felé, ahonnan gépkocsin számítunk tovább menni, mikor a helygerincről géppuska tüzek zúdulnak a nádasra,
ahonnan mi jöttünk. Erre hirtelen arra fordulunk és a közelben
hangosan kiabálják a nádasból: Ne lőjetek, magyarok vagyunk!
– és fel lövik a fehér rakétát. Mi nagyon megörülünk, hogy a tőlünk elmaradott balszárny jött meg. De annál nagyobb volt a
csalódás, mikor megkérdeztük, hogy ki a gazda. És először semmi válasz, majd később azt kiáltották, hogy a Ferkó. Most már
tudtuk, hogy oroszok magyar ruhákban támadnak. Gyorsan
fölvettük a harcot a völgyben, míg a gyalogság a helyről tüzelt
rájuk. Lassan bekapcsolódtunk a támadásba és harcoltunk a
túlerővel szemben. Harmadik napja hogy éjjel, nappal harcban
voltunk éhen, szomjan. Végül 11 óra 30 p. kivontak a támadásból. Veszteségünk két halott, több sebesült.
Este felé elértük a századunkat, ahol a viszontlátás csókkal és
majdnem könnyes szemmel történt. Azután mintha mi sem történt volna, mohón falatoztunk. Másnap vasárnap. Legnagyobb
örömünkre az erdőben maradt balszárny kettő fő kivételével,
kikről ők sem tudtak, bevonultak és elmesélték, hogyan menekültek.
Részt vevők: Benkő Pál szkv., Fodor József tiz., Toth Sándor tiz.,
S. Nagy Árpád tiz., Gyárfás József hv., Rakács László honv., K
Varga Lajos honv., Horváth Ferenc honv., Türcht?Béla honv.,
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Födi? Kálmán h., Kas Vendel ho.” (Saját kezű aláírások. – A
szerk.)
Benkő Pál 10 hónapot harcolt az orosz fronton a M.Kir. 2. honvéd hadsereg 1-ső Páncélos hadosztály 1-gk. utász századában.
A következő lapszámunkban az 1942. augusztus 18-tól 1943.
április 4-ig terjedő időszak véres küzdelmeiről olvashatunk A
doni katasztrófa egy szemtanú szemével című írásban.
Zemen Pálné
https://www.facebook.com/Múlt6-atlan

1% AZ ÓVODA JAVÁRA!
Ha bizonytalan abban, hogy adója 1%-át kinek is adja, mi
szívesen segítünk, hogy Ön is segíthessen!
Önnek van 1, 2, 3 vagy esetleg több gyermeke, míg nekünk
250-300 egy-egy nevelési évben, akiknek mi is szeretnénk
minden feltételt biztosítani, hogy koruknak megfelelően fejlődhessenek, testileg, szellemileg, lelkileg egyaránt!
Ehhez biztonságos és esztétikus környezetet alakítunk ki,
családias légkört teremtünk, korcsoportjuknak megfelelő
eszközöket biztosítunk, örömforrást és a tanulási lehetőséget magában hordozó játéklehetőségeket kínálunk fel.
Tudjuk, hogy ennek megvalósításához a pénz nem elegendő, de ezt a részt mi, a Csicsergő Óvoda dolgozói szívesen
vállaljuk fel.
Célunk, hogy minden gyermek örömmel jöjjön hozzánk,
önmagához képest a legeslegnagyobb fejlődést mutassa a
nálunk eltöltött 3-4 év alatt, boldog óvodásként. Ezért dolgozunk nap, mint nap!
Adója 1%-val Ön is hozzájárulhat céljaink megvalósításához. Támogassa a Sülysápi Csicsergők Közhasznú
Alapítványt (adószám: 18026061-1-13), melyért cserébe
hálás köszönetünket és az óvodás gyermekeink mosolyát
tudjuk felajánlani!
Tisztelettel, az alapítvány elnöke: Barta Zsuzsanna

SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a koronavírus járvány megelőzése és
minimalizálása érdekében
2020. március 13-ától (péntektől)
minden Ügyfélszolgálati irodánkban és Ügyfélkapcsolati pontunkon
határozatlan időre szünetel az ügyfélfogadás!
Kérjük ügyintézésére az elektronikus vagy telefonos elérhetőségeinket
válasszák!
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Postacím: 2700 Cegléd, Kút utca 5.
tel.: 53/500-152, 53/500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
www.dtkh.hu
Megértésüket köszönjük!
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A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztünk
2020. február 25-én este – idén már 10. alkalommal – a len fordítani, a tisztességes embereket lejáratni, a normalitás
Kossuth Lajos utcai Hősi emlékműnél emlékeztünk a kom- szerint élőket háttérbe szorítani, a közhatalmat gyakorlókat
munista diktatúra valamennyi, különösen pedig az 1945-ös pedig kigúnyolni.
és 1951-es tápiósülyi és tápiósápi áldozataira.
Ők most „demokraták”, „függetlenek”, és persze „haladók” is
Katus Norbert alpolgármester megemlékező beszédében egyben. Jelszavaik részben újak, a módszereik ismerősek, kompa helyi áldozatokra való emlékezés fontosságát hangsúlyoz- lexusaikból fakadó gyűlöletük pedig fékezhetetlen. (…)
ta, majd több, az áldozatok (Moóri István Tápiósüly
Tanuljunk múltunkból, őrizfőjegyzője, Pinnyey Lajos
zük a diktatúra áldozataiTápiósáp
főjegyzője
és
nak emlékét, emlékezzünk
Bognár József földbirtokos)
rájuk! Ne engedjük, hogy
családjainak
visszaemléújra valami istentelen, emkezéseiből és korabeli dobertelen, természetellenes
kumentumok szövegeiből
ideológia kerekedjen felül a
válogatott történeteket ishit, a nemzet és a kölcsönös
mertetett.
tisztelet értékeire épített élet
felett.”
Kitért az 1945-ben elhurcolt és kivégzett tápiósápi és
tápiósülyi főjegyzők, irodatisztek és földbirtokosok, vaFaludy György Kihallgatás
lamint az 1951-ben perbe focímű versét Pesti Orsolya,
gott, kivégzett vagy börtönre
Illyés Gyula Egy mondat a
ítélt sülysápiak tragédiájára
zsarnokságról című versét
is, és igyekezett bemutatni,
pedig Horinka Dóra szamilyen módon próbálta a kommunista rendszer tönkretenni valta el a megemlékezők előtt. Ezt követően Szegedi László
az akkori Tápiósüly és Tápiósáp közösségeit, lakosait egymás plébános mondott imát minden áldozatért.
ellen fordítani.
Az eseményen részt vettek az áldozatok családtagjai is, valaRészlet a beszédből: „De nem volt elég a kommunista szellem mint helyi civil szervezetek is, akik a város közös koszorúja
képviselőinek a ’45-ös bosszúhadjárat: a helyi „reakciós” közös- mellé mécseseket helyeztek el az emlékműnél. Sülysáp Város
ségeket végképp meg kellett törni. Így került sor a sápi és sülyi közössége nevében a koszorút Horinka László polgármester
faluközösségek aktív, megbecsült tagjainak elhurcolására, aho- és Katus Norbert alpolgármester helyezte el.
gyan akkor mondták: „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló illegális fegyveres szervezkedés bűntette mi- A megemlékezés a Szent István téren található, Mártír főjegyatt”. (…)
zők szobrainál ért véget csendes gyertyagyújtással.
Az éveken át tartó, alapos munka végül beérett: egyik település
sem volt már olyan, mint a kommunista hatalomátvétel előtt: a
besúgás, a bizalmatlanság, a bujkálás, a bújtatás és a titkolózás
is a mindennapok részévé vált.
A 3,60-as kenyér és a gulyás-kommunizmus mesterségesen
fenntartott jóléti hazugsága majdnem kitörölte mártírjaink
emlékét a helyi történelemből. Köszönet mindazoknak, akik a
nehéz időkben és a rendszerváltozást követően is megőrizték
őket az utókor emlékezetének.
A mai nap legfontosabb célja tehát ez: találkozni és megérteni
az előttünk járók, a múlt üzenetét. (…)
De ne lankadjon figyelmünk! Az akkori kommunisták mai
szellemi utódai ugyanúgy gondolkodnak, mint elődjeik.
Városunkban is itt vannak: egyenlőségre, demokráciára, szólásszabadságra hivatkozva valójában a hazugság, a nemzetellenesség és globalista véleményterror szolgálatába szegődve próbálnak összemocskolni mindent, és mindent túlharsogó
hangoskodásukkal újra megpróbálják az embereket egymás el-

Horinka László polgármester

HONLAPKÉSZÍTÉS – WEBFEJLESZTÉS
Weboldal, Webáruház, Ügyviteli rendszerfejlesztés,
Egyedi online alkalmazásfejlesztés.

IT üzemeltetési és Rendszergazdai
szolgáltatások
karbantartás/javítás/bővítés/felújítás/beszerzés

HRV-SYSTEM

+36-70-204-8666
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Kormányablakok - Személyesen csak szükség esetén és csak
időpontfoglalással, de inkább interneten intézzék az ügyeket!
A kormányablakokban és okmányirodákban is korlátozásokat
vezetnek be a koronavírus-fertőzés terjedésének mérséklése
érdekében a kormányhivatalok. Az intézkedések célja, hogy
az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon
egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes
megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a
járvány további terjedése mérsékelhető.

A Pest Megyei Kormányhivatal az operatív törzs
intézkedéseivel, javaslataival összhangban látja el feladatát.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. március 12-t
követően lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország
területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a
veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes. Az
okmányok megújítására jelenleg tehát nincs szükség, azokat
Magyarország területén továbbra is használhatják, külföldön
azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát,
akiknek külföldön is érvényes okmányra van szükségük, lejárt
okmányaikat meg tudják hosszabbítani a kormányablakokban.

Az operatív törzs arra kéri a kormányablakok, okmányirodák
ügyfeleit, hogy lehetőség szerint időpontfoglalással
menjenek ügyet intézni, e nélkül csak rendkívül indokolt
esetben keressék fel személyesen a kormányablakokat.
A kormányablakok hétfőn nyitják meg az új foglalható
időpontokat, ezzel párhuzamosan kevesebb olyan ügyfelet Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok
tudnak majd fogadni, akik időpontfoglalás nélkül érkeznek. elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető
Időpont ügyfélkapuval az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, online ügyintézési lehetőségeket vegyék igénybe. A
ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon leggyakoribb 750 ügykörben elérhető az elektronikus
ügyintézés (a bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval,
foglalható.
elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy telefonos
A kormányablakokban, okmányirodákban és más azonosítással történik), továbbá valamennyi ügyben
ügyfélszolgálatokon korlátozhatják a bent tartózkodók lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás
maximális létszámát. Kérjük ügyfeleinket, hogy az használatával (a bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus
ügyféltereken kívül, egymástól kellő távolságot tartva várják azonosítás szükséges). Az ügyfélkapuval nem rendelkező
meg, amíg sorra kerülnek.
ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket.
További információkért keressék fel a kormanyhivatal.
Az elkészült okmányokat az eddigiekkel ellentétben hu oldalt, valamint hívják az ingyenesen hívható 1818
nem személyesen kell átvenni a kormányablakokban, Kormányzati Ügyfélvonalat.
okmányirodákban, illetve a postán vagy a kézbesítőtől,
hanem levélküldeményként a postaládába kézbesítik azokat.

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

!
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Avart, kerti hulladékot égetni kizárólag a március 15. és május 31., valamint
a szeptember 1. és november 15. közötti időszakokban, pénteki napokon 8
órától 19 óráig szabad.
Hétvégén és ünnepnapokon, valamint az általános tűzgyújtási tilalom idején
az égetés tilos.

Tájékoztató a képviselő-testület
február 27-én megtartott testületi üléséről

Az ülést Horinka László polgármester úr beszámolója nyitotta az előző ülés óta eltelt fontosabb eseményekről. Beszámolt
többek között a helyi Polgárőr Egyesület létszámbővítéséről. A
Testület örömmel fogadta a kezdeményezést: a remények szerint közel húsz új belépővel fog hamarosan bővülni a Sülysápi
Polgárőr Egyesület, ezáltal megoldódhat a mostani tagság
legnagyobb problémája, a létszámhiány. A polgármester úr
megemlítette, hogy megtörtént a nemrég leaszfaltozott és átadott Gárdonyi Géza utca, Táncsics Mihály utca, Nyárfa utca,
Erkel Ferenc, Szent István utcák garanciális bejárása a kivitelező HE-Do Kft munkatársaival, és az új egészségközpontot is
megtekintették a helyi orvosokkal és védőnőkkel.

Az ülésen az egyik legfontosabb téma Sülysáp város 2020. évi
költségvetésének tárgyalása volt. Az idei költségvetés a tavalyihoz hasonlóan stabil, hiszen megfontolt, alapos és reális tervezés alapján került összeállításra. Az összesen több
mint 1,7 milliárd forint összegű költségvetés nagy részét az
intézmények üzemeltetése teszi ki, de emellett 550 millió forint lett elkülönítve beruházásokra, valamint 65 millió forint
különböző felújításokra.

A testület megismerhette a 2019. évi helyi adóztatás eredményeit és az ehhez kapcsolódó tapasztalatokat. Az elmúlt évben az ország jó gazdasági teljesítményének köszönhetően
Sülysápon is növekedtek az adóbevételek, ami elsősorban a
A képviselő-testület tárgyalta és elfogadta a Wass Albert gépjárműadó és az iparűzési adó növekedéséből adódott ös�Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi beszámolóját a sze. Mind a lakosok által fizetett éves hozzájárulás, mind az
közművelődési tevékenységéről, melyet az intézmény vezetője, iparűzési adó mértéke az egyik legalacsonyabb Sülysápon a
Lászlóné Dósa Nikoletta készített. A nagyon részletes előter- környező településekhez képest. A cél a helyi gazdaság bővíjesztésből jól kirajzolódott, hogy a tavalyi évben is sokszínű tésével és erősítésével, ahogyan a korábbi években is, a város
programkínálat állt az érdeklődő sülysápiak rendelkezésére. hosszú távú pénzügyi stabilitásának biztosítása és mindenkoA testület véleménye szerint a település adottságaihoz képest ri állami támogatásoktól való függőség csökkentése.
számos ingyenesen elérhető, jól szervezett, különböző érdeklődési köröket lefedő programok valósultak meg.
Szintén a februári ülésen került sor a városüzemeltető cég
ügyvezetőjének megválasztására. A kilenc pályázó közül azoA Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2019. évben nyújtott kat, akik megfeleltek a pályázat feltételeinek, a Pénzügyi és
szociális ellátásokról szóló beszámolóját. A képviselő-testü- Városfejlesztési bizottság személyesen is meghallgatta, majd
let így kap teljes képet arról, hogy az előző évben mennyi és a testület kis többséggel – 5-3 arányban – az eddigi vezetőt,
milyen típusú szociális támogatásban részesültek a rászorulók Balogh Leventét bízta meg a TÁVÜSZ Kft. vezetésével.
Sülysápon. Fontos, hogy csak olyanok kapjanak támogatást,
akik valóban rászorulnak, és minden rászorult kapjon vala- Az elmúlt évekhez hasonlóan a helyi önszerveződő közösségek
milyen formában segítséget. Ezek mellett a közfoglalkoztatás pályázati úton, idén is jelentős támogatást kaphatnak. A testütapasztalatairól is tájékozódott a testület. Sülysápon kb. az or- let elfogadta az erről szóló kiírást, ami hamarosan városunk
szágos átlaggal megegyező a munkanélküliségi ráta. Az jó hír, honlapján meg is jelenik.
hogy egyre többen tudnak elhelyezkedni, ez azonban azzal jár,
Seprős Viktor képviselő
hogy radikálisan lecsökkent a közfoglalkoztatottak létszáma,
így számos közterületi munka ellátása egyre nehezebb.
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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
10

Sülysápi Hírforrás

11 éves születésnapi Akció!

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

Utolsó Darab

Átadás:2020.12 hó
Új ház

Csok 15+10

104m2 4 szoba 2 fürdőszoba :51.752.000Ft Akciós Ár:

45.000.000Ft

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

Nőnapi Virág Akció!!
Vágott virágok, száraz
csokrok és díszek széles
választéka

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

KONTÉNERES

SZÁLLÍTÁS
sóder - homok - kavics - murva
termőföld - hulladék - sitt

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

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

ÖMLESZTETT ÁRÚ SZÁLLÍTÁS 324 M3IG

06-20/621-8848
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Megkezdődik a beköltözés az új egészségközpontba
Március folyamán tervezett első rendelési napok az új helyszínen:
2020. március 23. hétfő: Dr. Balog Erzsébet gyermekorvos első rendelése az egészségközpontban.
2020. március 30. hétfő: Burinda-Porcs Adrienn és Kovácsné Girán Eleonóra már az
egészségközpontban tartják a tanácsadást. Március 27-én a tanácsadás a költözés miatt szünetel!
Dr. Molnár Tímea, Dr. Fábián Gábor Péter és Dr. Pesti László háziorvosok, valamint Zemenné Jurás
Katalin védőnő költözését a járvány miatti óvintézkedések miatt elhalasztjuk, arról a későbbiekben
adunk részletes tájékoztatást. Egyéb kérdéseikkel kérjük, forduljanak orvosaikhoz az ismert
elérhetőségeken.
A költözésekből fakadó esetleges kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérjük!
Hirdetés feladása: 06-29-635-445, hirforras@sulysap.hu, a következő lapzárta időpontja: 2020. április 10.

