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KEDVES SÜLYSÁPIAK!

TAVASSZAL KEZDŐDNEK
A KÖRFORGALOM
MUNKÁLATAI
December 16-án átadták a munkaterületet, így a tavasz beáltával megkezdődhet a Piactér melletti körforgalom
építése. A kivitelezési közbeszerzést
a KM-Építő Kft. nyerte el, így a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. koordinálásában zajló beruházás keretében ők
végzik majd a 31. sz. Budapest-Jászberény-Dormánd másodrendű főút
és a 3105 j. Sülysáp-Aszód összekötő
út csomóponttá történő kiépítését. A
tervek szerint a körpálya sugara 17,5
méter, a járható gyűrű szélessége pedig 2 méter lesz, a teljes szakaszon a
31. sz. főút és a 3105 j. út esetében is
2x1 sávos kialakítással. A gyalogosforgalmat 1,5 méter széles gyalogjárda és
a körforgalmi ágak elválasztó szigetén átvezetett gyalogos-átkelőhelyek
biztosítják majd. A körforgalmi csomópont kialakítása magába foglalja
a szükséges közművilágításokat és a
közvilágítási hálózat kiépítését is. A
szerződés szerinti befejezési határidő
2023 júniusa. Egyelőre a kiviteli tervek elkészítésével, állapotfelméréssel
és tervezéssel indul a munka, ezt követően várhatóan márciusban kezdődnek az építési munkák, így ekkor
válik majd látványosabbá az építkezés.
SH infó

FOLYTATÓDIK A BÉKE UTCAI JÁRDAÉPÍTÉS
Az időjárás függvényében folytatódik a Béke utcai járda építése, most a Kiskókai utca irányába,
a már meglévő járdáig.
A képviselő-testület még a 2021 októberi ülésén szavazta meg a járda építéséhez szükséges
további 3,2 millió Ft-ot, így alá lehetett írni a vállalkozói szerződést a sülysápi Folyamat Kft.vel, a közbeszerzés nyertes cégével. A járda építéséhez 2020-ban nyert az önkormányzat a
Belügyminisztérium által kiírt pályázaton 20 millió forint pályázati támogatást. A támogatáson
felül a 2021-es költségvetésben rendelkezésre állt 10 millió Ft, amit az önkormányzat további
3,2 millió Ft-tal egészített ki.
Az utca szűkössége miatt, az új szakasz építése alatt, a napközbeni munkavégzés idejére teljes
útzár lesz érvényben, ezért kérik, hogy az arra közlekedők legyenek figyelmesek!
SH infó

BÜSZKESÉGÜNK
Bakos Benett Péter 5 és fél éves, a Sülysápi Csicsergő Óvodába jár, annak is a Piros ovijába. Júliusban
kezdett edzeni az UTE-ban, az volt a cél, hogy mozogjon. Ám annyira ügyes volt, hogy már októberben országos versenyre vitte őt az edzője. Benett
talajtornában, gimnasztikában és szertornában is
gyakorol. A versenyen nagyon ügyesen szerepelt, ő
volt az egyetlen óvodás, mégis megelőzőtt tőle sokkal idősebbeket is, akik már évek óta tornáznak.
Talán, belőle válik a jövő kistornásza! Köszönet a
Piros ovinak, az óvó néniknek, a dadusoknak, hogy
segítik és támogatják a heti háromszori edzésben a
kisfiút, aki mostanra leigazolt UTE-sportoló lett és
a büszkeségünk!

HASZNOS
TELEFONSZÁMOK
• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 06-29/435-001
•O
 rvosi ügyelet: 06-29/440-074
(munkanapokon 18.00–08.00 óráig,
valamint hétvégén, munkaszüneti és
ünnepnapokon)
• Önkéntes tűzoltók: 06-30/528-5493
• Polgárőrség 06-30/466-1677
•K
 özterület-felügyelet:
06-30/391-7331
•K
 özvilágítás: 06-29/635-449
(hivatali időben: hétfő 08.00–18.00
óráig, kedd, szerda, csütörtök
08.00–16.00 óráig,
péntek 08.00–14.00 óráig)
•V
 íz- és csatornaszolgáltatás – TRV
Zrt. hibabejelentő: 06-80/205-157
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Az előző évben a vírus, a migrációs és a
brüsszeli nyomásgyakorlás nem könnyítette meg az életünket, de egyben hálásak
is lehetünk, mert az ország nem állt le, sőt
gazdaságilag megerősödött.
Ennek köszönhetően támogatni tudjuk a
nyugdíjasokat, a gyermekeket nevelő családokat, a fiatalokat, több foglalkozást érintően emelkednek a fizetések, a minimálbér.
Büszkék lehetünk eredményeinkre, melyeket Önökkel közösen értünk el. Az év
végén átadtuk a 31-es főút Sülysáp–Mende
közötti felújított szakaszát. Az útépítés folytatódik egészen a megyehatárig, Sülysápon
és Nagykátán pedig körforgalom teszi még
biztonságosabbá a közlekedést. A közúti
közlekedés fejlesztése mellett kiemelt szerepe van a vasúti közlekedésnek is. Ennek
okán felújításra kerülnek a sülysápi és nagykátai vasútállomások, valamint rendezésre
kerül a parkolók helyzete is. Az ingatlanfejlesztéseken túl 2021-től KISS típusú emeletes motorvonatok is hozzájárulnak a kényelmes, modern közlekedés biztosításához.

Az idei évtől Pest Megye önállóan jogosult
uniós társfinanszírozású forrásokra. Célom, hogy ezeket az újonnan rendelkezésre
álló forrásokat Sülysápon is maradéktalanul fel tudják használni munkahelyteremtésre, a vidéki életminőség javítására.
A fejlesztések mellett ugyanolyan fontos, hog y Mag yarország biztonságos
ország, biztonságban élhetünk, hiszen
legfőbb értékeinknek, a családnak, az otthonnak, munkának csak így van értelme.
2022-ben vár ránk egy választás és egy
népszavazás. Mindezek tétje a jövőnk! A
népszavazáson arról döntünk, megvédjük-e a családokat, gyermekeinket, tehát
a jövőnket. A választáson arról döntünk,
hogy visszahozzuk-e az egyszer már magunk mögött hagyott múltat, vagy megyünk tovább előre a 2010-ben megkezdett
úton.
Eredményekben és egészségben gazdag, boldog új évet kívánok!
Czerván György
országgyűlési képviselő

ÁTADTÁK A 31-ES ÚT MENDE ÉS SÜLYSÁP KÖZÖTTI
SZAKASZÁT
Mintegy 10 km hosszon megtörtént a 31-es számú főút Mende–Sülysáp közötti szakaszának felújítása, mely december 21-én került átadásra. A szakasz a Mende vasúti felüljárótól Tápiószecső
vasúti átjáróig húzódik.
A teljes felújított szakasz új burkolati jeleket, valamint új közlekedési és útbaigazító
táblákat kapott, teljes hosszában mindkét
oldalon zúzott kő beépítésével stabil útpadka is készült. A kissugarú ívekbe a padkakijáródás megelőzésére 700 m hosszon előre
gyártott betonelemekből burkolt padka létesült. Emellett kitisztították és kibővítették
a meglévő nyíltárkos vízelvezető rendszert
12 700 m hosszon, és a csatlakozó felületeknek az új burkolat szintjéhez történő igazítása is megtörtént. A felújítási munkák során a
teljes szakaszon elvégezték a növénygondozási munkálatokat, a bozót- és cserjeirtást
több mint 36 000 négyzetméteren.
A felújítás költsége összesen 193 milliárd
forint volt, melyet hazai költségvetési forrásból finanszíroztak. A kivitelező, a Duna
Aszfalt Zrt. a pályaszerkezet megerősítése
során mintegy 20 700 tonna aszfaltot épített be és 2700 köbméter zúzott kő került
felhasználásra.

A 31-es felújítása 2022-ben is folytatódik:
Szentmártonkátától Nagykátán át egészen
Jász-Nagykun-Szolnok megye határáig,
mintegy 15 km hosszan. A munkálatok során
két körforgalom is kialakításra kerül majd:
az egyik a Sülysáp piac – 31-es kereszteződésnél–, a másik pedig Nagykáta – 31-es

– 311-es kereszteződésnél (Czakó kocsma).
A munkaterület átadásra került, az előkészítő munkák megkezdődtek.
A felújítás célja, hogy hosszú távú közlekedési stratégiával a térség egész közúti
közlekedése és elérhetősége javuljon.
SH infó
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KEDVES SÜLYSÁPIAK!
Közel két éve annak, hogy felfordult az életünk, a biztos is bizonytalanná vált, ez a
helyzet pedig megköveteli, hogy rendhagyó
gondolatokat osszak meg Önökkel.
„Hogy már egyszer valahára
Neked is végbúcsút mondunk!
Elmehetsz Isten hírével,
Nincs egymással semmi dolgunk!
Sok csínyt tettél, szökve mégy el,
Meg sem várva a virradtát,
Csak condráid hagyva rajtunk:
Emléked, – s az ócska naptárt.”
Tompa Mihály Bucsú az ó évtől című verse jól
közénk idézi azt az érzést, amely talán mindannyiunkat feszít. A 2020-as és a 2021-es év
minden tekintetben megpróbáltatást, nehézséget és félelmet hozott közénk. Félelmet
az ismeretlentől, megmutatta esendőségünket, megmutatta, hogy amikor a vírusról van
szó, nem számít, hogy a világ mely pontján
él, milyen színű a haja, vagy milyen nyelvet
beszél valaki. Mindannyiunkra veszélyként
leselkedett, aggódás költözött a szívünkbe
az idősebb szeretteink miatt.
Sok mindent megtanított ez az év az ös�szefogásról, hiszen emlékezzünk csak arra,
amikor tavasszal mikrobusszal, autókkal
szállítottuk az időseket az oltópontra, vagy
éppen az idős szomszédainknak vásároltunk be. Példás összefogásnak lehettünk
tanúi, amelyre méltán lehetünk büszkék.
Büszke vagyok a pedagógusainkra, akik
mindent megtettek azért, hogy gyermekeink oktatása digitális formában is zökkenőmentes lehessen, a polgárőrökre és a tűzoltókra, akik mindig segítettek, ha szükség
volt rájuk.
Büszke vagyok a háziorvosainkra, gyermekorvosainkra és asszisztenseikre és hálás vagyok nekik, mert éjt nappallá téve, a
mindennapi munkájuk mellett szervezték
és beadták az oltásokat.
Természetesen egy újévi köszöntő része a számvetés, beszámoló az elmúlt évről.
Örömmel osztom meg Önökkel, hogy
• a Magyar Közút beruházásában megújult a 31-es főút Sülysáp–Mende közötti
szakasza, valamint a Vasút utca két kisebb
szakasza.
• Elkészült 5 km hosszúságban a kisteleki
és jakabszállási külterületi út, ami néhány
ingatlantulajdonos által gördített akadály
miatt évek óta húzódott.
• Vállalkozásokkal történt összefogásban
sikerült megszüntetni a csapadékvíz elveze-
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tési problémát a vasútállomásnál és a Béke
utcában mintegy 500 méter járdát is megépítettünk.
• A bölcsődében és a Vasút utcai óvodában új játszóudvarokat alakítottunk ki.
• Tavaly felavattuk a Nemzeti Összetartozás Emlékművét városunkban és testvértelepülésünkön.
• 2021-ben harmadik alkalommal nyertük
el sorozatban a magyar Vöröskereszttől a
Humanitárius Település címet.
• Az Új utcában és a Templom utcában
támfalépítést végeztünk, az illegális hulladéklerakás visszaszorítása érdekében és
közbiztonsági célból térfigyelő kamerarendszert telepítettünk.
• A város több pontján ingyenes wifihálózatot alakítottunk ki és tavaly indult el a
CityApp Sülysáp mobilapplikáció is.
De, ahogyan mondandóm elején is említettem, ez egy rendhagyó alkalom, más,
mint a többi. Úgy érzem, hogy ma elsősorban a szó a köszöneté és a háláé. Pilinszky
jól megfogalmazta, amit meg szeretnék osztani Önökkel.
„Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás szomorúságán átragyog az
újrakezdés mosolya. A szilveszteri »hangulat« nagyon is összetett valami, s kivált az a
hívő számára. Hála és remény, számadás és
tervezgetés, mulatság és komolyság, bánat
és öröm találkozója a szilveszteri »tizenkettő«.”
Mindig, mikor valami végéhez érkezünk,
az az újrakezdés nehézségével, de reménységével kecsegtet bennünket, és csak rajtunk múlik, hogy miképpen tekintünk a
jövőbe.
Tisztelt Sülysápiak!
„Ám fejtse ki erről a járványról ki-ki – orvos
és nem orvos – a maga véleményét, hogy mi
lehetett a valószínű eredete, s hogy nézete
szerint milyen okok hozták létre ezt a nagy
fordulatot... Én megelégszem a betegség leírásával.”
Thuküdidész szavai kiegészítésre szorulnak.
Ugyan sokan kifejtették véleményüket a vírusról, akadtak kételkedők, akadtak összeesküvés-elmélet gyártók és lelkes rajongóik,
számtalan alkalommal és módon leírták a
betegséget és tüneteit, azonban hosszú
távú hatásait még mindig csak távolról méregetjük.
Mit is okozott ez a társadalmunkban? Milyen lett a világ a vírus után?
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A KLÍMATUDATOS SÜLYSÁPÉRT VERSENY GYŐZTESEI
Jól szerepeltek a tanulmányi versenyen a helyi általános iskolások: összesen 381 diák vett részt a
megmérettetésben, ahol tudásukról is számot kellett adni, de egy saját projekten keresztül is meg
kellett mutatni, hogy ők hogyan látják a klímatudatosság szemléletformálását.

Az bizonyos, hogy az emberi sebezhetőséget túl nagy áron tanultuk meg – és bízom
benne, hogy megtanultuk. Olyan digitális
forradalom ment végbe kényszerszerűleg
egyik napról a másikra, amely igaz, hogy
már látható volt, de a következő tíz év programja között szerepelt. Áttértünk az otthoni
munkavégzésre, a vállalkozások egy része
pillanatok alatt átszervezte portfólióját, az
oktatás átterelődött az online térbe, és bizony felértékelődtek az emberi kapcsolatok.
Jól emlékszem a karantén utáni első alkalomra, de jó is volt Önökkel újra találkozni!
Érdekes ellentét. Amennyire felértékelődött az online tér, és amennyire áthelyeződött oda az életünk, logikusan következett
volna mindebből az offline találkozások
elmaradozása és értékének csökkenése.
De nem így történt! A viszontlátás öröme
felértékelődött, a kimondott szó értéket
nyert, az együtt töltött idő a legértékesebb
valutává vált.
Kívánok magunknak bölcsességet, hogy
ezt meg tudjuk őrizni és továbbgondozni!
Ahogyan Bill Vaughan mondta: „Az optimista azért várja az éjfélt, hogy az új év elkezdődjön, a pesszimista pedig azért, hogy
megbizonyosodjon róla, az óév elmúlt.”
Valahogyan így vagyunk ezzel mi is.
Engedjék meg, hogy újévi köszöntőmet
Paulo Coelho szavaival zárjam: „Az elkövetkező 365 nap mindegyikén úgy tekintek
mindenre és mindenkire, mintha először
tenném – különösen az apró dolgokra.”
Isten áldja Sülysápot, Isten áldja Magyarországot! Boldog új évet!

Sülysáp Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00199 azonosító számú
Klímatudatos Sülysápért projekt keretében 2021 májusában szemléletformáló
tanulmányi versenyt szervezett a város
általános iskoláinak alsós és felsős tanulói
körében.
A tanulmányi verseny két fő blokkból
állt: egy tudáspróbából és egy projektfeladatból, mindkét blokk 20-20 pontot ért.
Az osztálynak vagy a csoportnak a tagjai
együtt is végezhették a feladatokat, vagy
fel is oszthatták egymás között. A feladatok megoldásához a diákok információt
gyűjthettek az interneten vagy más források segítségét is felhasználhatták. A
korosztályi csoportok feladatai eltértek
egymástól, a verseny végén mindkét korosztályban külön hirdettek egy-egy győztes csapatot.
A versenyen összesen 381 diák vett
részt, a 7-8. évfolyamok közül a Móra Ferenc Általános Iskola 7. b (az idei tanévben
8. b) osztálya, a 3-5. évfolyamok közül pe-

dig szintén a Móra Ferenc Általános Iskola
5. b (az idei tanévben 6. b) osztálya nyerte meg a versenyt. A győztes osztályok
többféle nyeremény közül választhattak,
egyenként 35 000 Ft értékben.
„Ma délelőtt átadtam a Klímatudatos
Sülysápért projekt keretében megszer-

vezett általános iskolai verseny két első
helyezett felsős osztályának járó babzsákfoteleket. A több mint négyszáz diák
részvételével zajló verseny legjobb felsős
csapata a Móra 6. b és a Móra 8. b lett. Gratulálok nekik!” – volt olvasható december
17-én Katus Norbert alpolgármester közösségi oldalán.			
SH infó

IDÉN IS VOLT KARÁCSONYI CSOMAGOSZTÁS
Az előző évekhez hasonlóan 2021 karácsonyán is gondolt Sülysáp Város Önkormányzata a szociá
lisan rászoruló családokra, egyedül élő idősekre az ünnep közeledtével.
Saját költségvetéséből 1 500 960 Ft értékben készíttetett élelmiszercsomagokat, melyek kétféle különböző összetételű,
értékű élelmiszerekből álltak, függően
attól, hogy egyszemélyes idős lakos vagy

család asztalára kerültek. A csomagokból
önkormányzati szociális segélyezésben részesülő családok illetve nyugdíjas sülysápi
lakosok részesültek. – 2021 decemberében
összesen 150 családot kerestünk fel szemé-

lyesen otthonában a polgármester úrral, az
alpolgármester úrral, a képviselő-testület
tag jaival, a mezőőrrel, illetve közterület-felügyelővel közösen és adtuk át nekik
az élelmiszert – nyilatkozta lapunknak
Mészáros Mónika, a dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ intézményvezetője. – Húsz darab 5329 forint értékű csomag
és 130 darab 10 726 forint értékű csomag
került a családok karácsonyfája alá. Ezek
felett Sülysáp város továbbra is biztosít
szociális keretből tűzifát a rászoruló lakosoknak, valamint egész évben segítünk
élelmiszerrel a rászorulóknak a Magyar
Élelmiszerbank Egyesülettel kötött szerződés alapján, napi élelmiszermentés keretén belül. Ez annyit jelent, hogy a sülysápi
TESCO áruházból előző napról megmaradt
pékárut és zöldárut osztjuk ki reggelente a
szolgálatnál – tudtuk meg.
		
SH infó

Horinka László
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ÖNKORMÁNYZAT

KÖZÖSSÉG

CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK
A begyűjtéssel egyidejűleg a
DTkH Nonprofit Kft. munkatársai a zöldhulladék esetében
2 db zöld, a csomagolási hulladék esetében pedig 1 db sárga
színű, emblémás cserezsákot
biztosítanak, azonban ez utóbbi mennyiségi korlátozás nélkül
kihelyezhető bármely átlátszó
zsákban, illetve jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy
tetejű, felirattal ellátott) szab-

ványos edényzetben is. Szükség
esetén zöld zsákokat a Sülysápi
Polgármesteri Hivatalban (Szent
István tér 1.), illetve a DTkH
Nonprofit Kft.-nél (2700 Cegléd,
Kút u. 5.) is be lehet szerezni
adás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a
közszolgáltatás számlafizetője
nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek,
mivel a közszolgáltatás ellenértéke (441 Ft+áfa/db), utólag a

Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
által kerül kiszámlázásra. Ezeket
a 2 db ingyenes zöldzsák mellett
korlátlan számban ki lehet helyezni az ingatlan elé. Ha szabványos gyűjtőedényben helyezzük
ki a hulladékot, akkor az edényt
jól látható módon „zöldhulladék”
felirattal kell ellátni.
Lomtalanítást a DTkH Nonprof it K f t. ingat lanonként
évente két alkalommal (3 m3/
alkalom mennyiségben) házhoz

menő rendszerrel végez, mely
az 53/500-152 (2. menüpont)
telefonszámon igényelhető.
A zöldhulladék-lerakó várhatóan
márciusban nyit újra.
		
SH infó

A DTkH Nonprofit Kft. 2022. évi tájékoztatója alapján a házhoz menő csomagolási és zöldhulladékok
szállítási rendje az alábbiak szerint alakul.
január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

4.; 18.

1.; 15.; 29.

13.; 27.

10.; 24.

8.; 22.

4.; 18.

1.; 15.; 29.

13.; 27.

10.; 24.

-

CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS
6.; 20.

3.; 17.

3.; 17.; 31.

14.; 28.

12. 26.

9.; 23.

7.; 21.

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
-

-

-

28.

12.; 26.

23.

7.; 21.

Hirdetés

eladó ingatlanokat
keresünk meglévő

ju

ta
l

1%

ék
tó
l

készpénzes ügyfeleink részére

!

a dél-Pest megyei és Budapesten,
a dél-pesti régióban

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

Amennyiben gondolkozik lakása, háza, telke eladásán,
forduljon bizalommal az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

tel.: 06-70-935-5181

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!
6
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2022 januárjában a Települési
Oltási Akciónapok keretében
oltási akcióra került sor Sülysápon is, helyben, a háziorvosi
praxisok bevonásával.
Lapunk meg jelenésekor dr.
Molnár Tímea és dr. Pesti László háziorvosok oltási napjai
már lezajlottak, ezért csak dr.
Fábián Gábor felhívását adjuk
közre.
Dr. Fábián Gábor a saját rende-

lőjében, a körzetéhez tartozó
oltakozókat várja Covid–19 oltásra az alábbiak szerint:
2022. január 21-én, pénteken
14 órától, valamint 2022. január 22-én, szombaton 10 órától.
E lőzete s b ej elent kezé sre
szükség van a tervezhetőség
és az oltóanyag megrendelése
miatt. Az előzetes jelentkezést
elsősorban e-mailen várják. Az
e-mailben kérik a telefonszá-

Alsónémedibe keresünk

csomagszortírozó

muk megadását is! (Telefon:
+36-20/319-0939; e-mail: rendelosulysap007@gmail.com.)
Az oltásokkal kapcsolatos friss
és naprakész információkat
megtalálják a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon, érdeklődhetnek háziorvosuknál is, vagy
tájékozódhatnak Sülysáp város
hivatalos közösségi oldalán és
honlapján.
SH infó

munkatársat

1 műszakos állandó délutános
munkavégzésre
(16.30–01.30).
Átlag nettó bérezés

220 000–240 000 Ft.
Céges busz Sülysápról megoldott.

Érd: 06-70/419-0680

ÚJ MENTÉSI PONT LÉTESÜLT SÜLYSÁPON

December elsején kezdte meg működését a Sülysápi Mentési Pont, ahol ezentúl napi 12 órában
teljesítenek szolgálatot a mentősök. Ezzel a fejlesztéssel lényegesen rövidebb kiérkezési idő várható Sülysápon és környékén.

A városvezetés évek óta szerette volna elérni
azt, hogy bizonyos időkeretben helyből indulhasson egy mentőautó, hiszen a kiérkezések ideje bőven 15 perc fölött szokott lenni
átlagosan. Egy önálló sülysápi mentőállomás
kialakítása ma még nem elérhető reális cél,
azonban kezdeti lépésként egy, az Országos
Mentőszolgálat által működtetett mentési
pont orvosolhatja a legégetőbb problémákat. Tavaly sikerült elérni ezt a kívánt célt:
december 8-án tartották meg a sajtótájékoztatót, ahol az új mentési pontot dr. Csató Gábor az OMSZ főigazgatója, Czerván György
országgyűlési képviselő és Horinka László
polgármester adták át. A résztvevők többek
között köszönetet mondtak mindazoknak,
akik segítettek az elképzelés megvalósításában.
„Minden sülysápi (és környékbeli) számára
fontos ez a dátum, hiszen egy fontos ellátást sikerült közelebb hozni, javítva ezzel
a kiérkezési időt, növelve az életbenmara-

dási esélyeket!” – olvasható Horinka László polgármester közösségi oldalán.
Hatalmas előrelépés, hogy mos¬tantól
már nem Monorról, Nagykátáról vagy
Gyömrőről kell indulnia a mentőnek, a

Hirdetés

Szerezze be most tűzifáját!

Számlával
garantált mennyiség!
Kiszállítással

té li
TŰZIFAVÁSÁR

EUTR szám: AA5856576

Fenyőgyűjtés:
2022. január 20. és 27.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OLTÁSI KAMPÁNYRÓL

mentési pontról sokkal gyorsabban érkezhetnek ki a segítségre szorulókhoz,
ami sokkal nagyobb egészségbiztonságot
jelent majd a településen és a környéken
élőknek.
SH infó

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

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

Konyhakészre
hasított

AKÁC

3 500 Ft/q

tÖlGY, BÜKK

3 300 Ft/q

Erdei m -ben is kapható.
3

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

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

Nyugdíjasoknak

www.ifarbau.com

%
15
ezmény!

kedv
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INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd
06-30/475-2917

SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS

7

SÜLYSÁP

Közérdekű információk
• Mentők: 104 • Rendőrség: 107
• Tűzoltóság: 105 • Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal
2241 Sülysáp Szent István tér 1.
Tel.: 29/435-001
• Sülysápi Rendőrőrs 29/435-025
• I. számú Háziorvosi Rendelő
2241 Sülysáp, Vasút utca 28.
Dr. Molnár Tímea: 29/324-073,
30/469-2024
• II. számú Háziorvosi Rendelő
2241 Sülysáp, Vasút utca 28.
Dr. Fábián Gábor Péter: 29/747-463,
20/319-0939
• III. számú Háziorvosi Rendelő
2241 Sülysáp, Kossuth L. u. 206.
Dr. Pesti László: 29/435-022,
30/218-1094
• Gyermekorvosi rendelők
2241 Sülysáp, Vasút u. 28.
Dr. Balog Erzsébet: 30/370-6313,
29/324-072
Dr. Prohászka-Rád Imre már nem
dolgozik. A praxist március végéig
még működteti, a helyettes orvos:
Dr. Horváth Dávid: 29/324-071
• Gyógyszertárak
Aranypajzs Patika
Sülysáp, Szent István tér 12.
		 Tel.: 29/435-033, 29/635-180
Levendula Gyógyszertár
Sülysáp, Vasút u. 26.
Tel.: 29/436-005, 70/320-2240
• Orvosi ügyelet
2241 Sülysáp, Losonczi u. 1.
29/440-074 (munkanapokon 6-tól
8 óráig, hétvégén, munkaszüneti és
ünnepnapokon)
• Védőnői Szolgálat
2241 Sülysáp, Vasút u. 28.
Kelemen Dóra és Kovácsné Girán
Eleonóra: 29/324-070,
Zemenné Jurás Katalin: 29/435588,
• 1. sz. Fogorvosi Rendelő Sülysáp,
Fő u. 6. Tel.: 29/435-388
• 2. sz. Fogorvosi Rendelő Sülysáp,
Kossuth L. u. 204.
Dr. Glonek Ibolya: 29/435-370
• Állategészségügy
Kék Macsek Állatorvosi Ambulancia
2241 Sülysáp, Fő utca 36.
Dr. Ágoston István: 20/936-1731
2241 Sülysáp, Pesti út 60.
Dr. Popovics László állatorvos:
30/413-9018, 20/555-8264
• Önkéntes tűzoltók: 30/528-5493
• Polgárőrség: 30/466-1677
• Közterület felügyelet: 30/391-7331
• Közvilágítás: 29/635-449 (hivatali
időben: hétfőn 8-tól 18 óráig, kedden, szerdán, csütörtökön 8-tól
16 óráig, pénteken 8-tól 14 óráig)
• Víz- és csatornaszolgáltatás
TRV Zrt. hibabejelentő: 80/205-157
• Hulladékszállítás – DTkH Nonprofit
Kft. 53/500-152, 53/500-153
• Gólyahír Bölcsőde
2241 Sülysáp, Szilvafasor u. 1.
Tel.: 29/436-304, 30/986-7843
• Sülysápi Csicsergő Óvoda
2241 Sülysáp, Vasút u. 88.
29/435-011, 30/384-8659
• Wass Albert Művelődési Központ
és Könyvtár 2241 Sülysáp, Szent
István tér 7. Tel.: 29/635-437
• Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ
2241 Sülysáp, Vasút u. 24/A.
szociális ellátások: 29/744-986,
család- és gyermekjóléti ellátás:
29/435-384, 30/ 604-1590
• Sülysápi Móra Ferenc Általános
Iskola 2241 Sülysáp, Malom u.1620. Tel.: 29/435-040
• Sülysápi Szent István Általános
Iskola
2241 Sülysáp, Dózsa György út
110. Tel.: 29/435-012

Január

2022
Február

Március

Április

2022
Május

Június

Hugó

1 V

Fülöp, munka ünnepe

1 Sz

Tünde,

1 Sz

Fruzsina, újév

1 K

Ignác

1 K

Albin

1 P

2 V

Ábel

2 Sz

Karolina, Aida

2 Sz

Lujza

2 Sz

Áron

2 H

Zsigmond

2 Cs

Kármen, Anita

3 H

Genovéva, Benjámin

3 Cs

Balázs

3 Cs

Kornélia

3 V

Buda, Richárd

3 K

Tímea, Irma

3 P

Klotild

4 K

Titusz, Leona

4 P

Ráhel, Csenge

4 P

Kázmér

4 H

Izidor

4 Sz

Mónika, Flóián

4 Sz

Bulcsú

5 Sz

Simon

5 Sz

Ágota, Ingrid

5 Sz

Adorján, Adrián

5 K

Vice

5 Cs

Györgyi

5 V

Fatime, pünkösd

6 Cs

Boldizsár

6 V

Dorottya, Dóra

6 V

Leonóra, Inez

6 Sz

Vilmos, Bíborka

6 P

Ivett, Frida

6 H

Norbert, Cintia, pünkösd

7 P

Attila, Ramóna

7 H

Tódor, Rómeó

7 H

Tamás

7 Cs

Hermann

7 Sz

Gizella

7 K

Róbert

8 Sz

Gyöngyvér

8 K

Aranka

8 K

Zoltán

8 P

Dénes

8 V

Mihály

8 Sz

Medárd

9 V

Marcell

9 Sz

Abigél, Alex

9 Sz

Franciska, Fanni

9 Sz

Erhard

9 H

Gergely

9 Cs

Félix

10 H

Melánia

10 Cs

Elvira

10 Cs

Ildikó

10 V

Zsolt

10 K

Ármin, Pálma

10 P

Margit, Gréta

11 K

Ágota

11 P

Bertold, Marietta

11 P

Szilárd

11 H

Leó, Szaniszló

11 Sz

Ferenc

11 Sz

Barnabás

12 Sz

Ernő

12 Sz

Lívia, Lídia

12 Sz

Gergely

12 K

Gyula

12 Cs

Pongrác

12 V

Villő

13 Cs

Veronika

13 V

Ella, Linda

13 V

Krisztián, Ajtony

13 Sz

Ida

13 P

Szervác, Imola

13 H

Antal, Anett

14 P

Bódog

14 H

Bálint, Valentin

14 H

Matild

14 Cs

Tibor

14 Sz

Bonifác

14 K

Vazul

15 Sz

Lóránt, Loránd

15 K

Kolos, Georgina

15 K

Kristóf, nemzeti ünnep

15 P

Anasztázia, Tas,

15 V

Zsófia, Szonja

15 Sz

Jolán, Vid

16 V

Gusztáv

16 Sz

Julianna, Lilla

16 Sz

Henrietta

nagypéntek

16 H

Mózes, Botond

16 Cs

Jusztin

17 H

Antal, Antónia

17 Cs

Donát

17 Cs

Gertrúd, Patrik

16 Sz

Csongor

17 K

Paszkál

17 P

Laura, Alida

18 K

Piroska

18 P

Bernadett

18 P

Sándor, Ede

17 V

Rudolf, húsvét

18 Sz

Erik, Alexandra

18 Sz

Arnold, Levente

19 Sz

Sára, Márió

19 Sz

Zsuzsanna

19 Sz

József, Bánk

18 H

Andrea, Ilma, húsvét

19 Cs

Ivó, Milán

19 V

Gyárfás

Emma

20 P

Bernát, Felícia

20 H

Rafael

20 Cs

Fábián, Sebestyén

20 V

Aladár, Álmos

20 V

Klaudia

19 K

21 P

Ágnes

21 H

Eleonóra

21 H

Benedek

20 Sz

Tivadar

21 Sz

Konstantin

21 K

Alajos, Leila

22 Sz

Vince, Artúr

22 K

Gerzson

22 K

Beáta, Izolda

21 Cs

Konrád

22 V

Júlia, Rita

22 Sz

Paulina

23 V

Zelma, Rajmund

23 Sz

Alfréd

23 Sz

Emőke

22 P

Csilla, Noémi

23 H

Dezső

23 Cs

Zoltán

24 H

Timót

24 Cs

Mátyás

24 Cs

Gábor, Karina

23 Sz

Béla

24 K

Eszter, Eliza

24 P

Iván

25 K

Pál

25 P

Géza

25 P

Irén, Írisz

24 V

György

25 Sz

Orbán

25 Sz

Vilmos

26 Sz

Vanda, Paula

26 Sz

Edina

26 Sz

Emánuel, munkanap

25 H

Márk

26 Cs

Fülöp, Evelin

26 V

János, Pál

27 Cs

Angelika

27 V

Ákos, Bátor

27 V

Hajnalka

26 K

Ervin

27 P

Hella

27 H

László

28 P

Károly, Karola

28 H

Elemér, Oszvald

28 H

Gedeon, Johanna

27 Sz

Zita

28 Sz

Emil, Csanád

28 K

Levente, Irén

29 Sz

Adél

29 K

Auguszta

28 Cs

Valéria

29 V

Magdolna

29 Sz

Péter, Pál

30 V

Martina, Gerda

30 Sz

Zalán

29 P

Péter

30 H

Janka, Zsanett

30 Cs

Pál

31 H

Marcella

31 Cs

Árpád

30 Sz

Katalin, Kitti

31 K

Angéla, Petronella

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

1 P

Tihamér, Annamária

1 H

Boglárka

1 Cs

Egyed, Egon

1 Sz

Malvin

1 K

Marianna, mindenszentek

1 Cs

Elza

2 Sz

Ottó

2 K

Lehel

2 P

Rebeka, Dorina

2 V

Petra

2 Sz

Achilles

2 P

Melinda, Vivien

3 V

Kornél, Soma

3 Sz

Hermina

3 Sz

Hilda

3 H

Helga

3 Cs

Győző

3 Sz

Ferenc, Olívia

4 H

Ulrik

4 Cs

Domonkos, Dominika

4 V

Rozália

4 K

Ferenc

4 P

Károly

4 V

Borbála, Barbara

5 K

Emese, Sarolta

5 P

Krisztina

5 H

Viktor, Lőrinc

5 Sz

Aurél

5 Sz

Imre

5 H

Vilma

6 Sz

Csaba

6 Sz

Berta, Bettina

6 K

Zakariás

6 Cs

Brúnó, Renáta

6 V

Lénárd

6 K

Miklós

7 Cs

Apollónia

7 V

Ibolya

7 Sz

Regina

7 P

Amália

7 H

Rezső

7 Sz

Ambrus

8 P

Ellák

8 H

László

8 Cs

Mária, Adrienn

8 Sz

Koppány

8 K

Zsombor

8 Cs

Mária

9 Sz

Lukrécia

9 K

Emőd

9 P

Ádám

9 V

Dénes

9 Sz

Tivadar

9 P

Natália

10 V

Amália

10 Sz

Lőrinc

10 Sz

Nikolett, Hunor

10 H

Gedeon

10 Cs

Réka

10 Sz

Judit

11 H

Nóra, Lili

11 Cs

Zsuzsanna, Tiborc

11 V

Teodóra

11 K

Brigitta

11 P

Márton

11 V

Árpád

12 K

Izabella, Dalma

12 P

Klára

12 H

Mária

12 Sz

Miksa

12 Sz

Jónás, Renátó

12 H

Gabriella

13 Sz

Jenő

13 Sz

Ipoly

13 K

Kornél

13 Cs

Kálmán, Ede

13 V

Szilvia

13 K

Luca, Otília

14 Cs

Örs, Stella

14 V

Marcell

14 Sz

Szeréna, Roxána

14 P

Helén

14 H

Aliz

14 Sz

Szilárda

15 P

Henrik, Roland

15 H

Mária

15 Cs

Enikő, Melitta

15 Sz

Teréz, munkanap

15 K

Albert, Lipót

15 Cs

Valér

16 Sz

Valter

16 K

Ábrahám

16 P

Edit

16 V

Gál

16 Sz

Ödön

16 P

Etelka, Aletta

17 V

Endre, Elek

17 Sz

Jácint

17 Sz

Zsófia

17 H

Hedvig

17 Cs

Hortenzia, Gergő

17 Sz

Lázár, Olimpia

18 H

Frigyes

18 Cs

Ilona

18 V

Diána

18 K

Lukács

18 P

Jenő

18 V

Auguszta

19 K

Emília

19 P

Huba

19 H

Vilhelmina

19 Sz

Nándor

19 Sz

Erzsébet

19 H

Viola

20 Sz

Illés

20 Sz

István, nemzeti ünnep

20 K

Friderika

20 Cs

Vendel

20 V

Jolán

20 K

Teofil

21 Cs

Dániel, Daniella

21 V

Sámuel, Hajna

21 Sz

Máté, Mirella

21 P

Orsolya

21 H

Olivér

21 Sz

Tamás

22 P

Magdolna

22 H

Menyhért, Mirjam

22 Cs

Móric

22 Sz

Előd

22 K

Cecília

22 Cs

Zénó

23 Sz

Lenke

23 K

Bence

23 P

Tekla

23 V

Gyöngyi, nemzeti ünnep

23 Sz

Kelemen, Klementina

23 P

Viktória

24 V

Kinga, Kincső

24 Sz

Bertalan

24 Sz

Gellért, Mercédesz

24 H

Salamon

24 Cs

Emma

24 Sz

Ádám, Éva, szenteste

25 H

Kristóf, Jakab

25 Cs

Lajos, Patrícia

25 V

Eufrozina, Kende

25 K

Blanka, Bianka

25 P

Katalin

25 V

Eugénia, karácsony

26 K

Anna, Anikó

26 P

Izsó

26 H

Jusztina

26 Sz

Dömötör

26 Sz

Virág

26 H

István, karácsony

27 Sz

Olga, Liliána

27 Sz

Gáspár

27 K

Adalbert

27 Cs

Szabina

27 V

Virgil

27 K

János

28 Cs

Szabolcs

28 V

Ágoston

28 Sz

Vencel

28 P

Simon, Szimonetta

28 H

Stefánia

28 Sz

Kamilla

29 P

Márta, Flóra

29 H

Beatrix, Erna, munkanap

29 Cs

Mihály

29 Sz

Nárcisz

29 K

Taksony

29 Cs

Tamás, Tamara

30 Sz

Judit, Xénia

30 K

Rózsa

30 P

Jeromos

30 V

Alfonz

30 Sz

András, Andor

30 P

Dávid

31 V

Oszkár

31 Sz

Erika, Bella

31 V

Farkas

31 Sz

Szilveszter

KÖZÖSSÉG

KÖZÖSSÉG
A verseny részletes befutó- és eredménylistája megtalálható
a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány weboldalán, a www.
tapiomenti-tomegsport.hu felületen. Keressen minket a
Facebookon is: https://www.facebook.com/tomegsport.
Adománygyűjtésünk során összesen 82 000 Ft-ot ajánlottak fel
és helyeztek el a résztvevők az adománygyűjtő ládában Laura
számára, amit nem győzünk elégszer megköszönni. Alapítványunk az összegyűlt adományt kiegészítette 100.000 Ft-ra, melyet még karácsony előtt átutaltunk a Ferencz Laura Gyógyulásáért Alapítványnak.

Születésnapot is köszöntöttünk

11. ALKALOMMAL FUTOTTUNK
SÜLYSÁPON A MIKULÁSSAL!

A különleges hangulatú eredményhirdetés megszokott ritmusa
a felnőtt futamok díjátadása közben váratlanul megszakadt. A
dobogóhoz szólították azt az embert, aki a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány létrehozásában, működtetésében immáron 15
éve elévülhetetlen érdemeket szerzett. Szőke Attila, a TTA elnöke a verseny napján töltötte be 60. születésnapját, melyet a
közönség szűnni nem akaró vastapsa közepette ünnepelt a TTA
szervezőcsapata.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, azt hogy a kellemetlen
hideg szél ellenére is kitartottak, és gratulálunk a teljesítményekhez!
Köszönjük a verseny sikeres lebonyolításához nyújtott közreműködését támogatóinknak, együttműködő partnereinknek és
önkéntes segítőinknek. Az érintett településrész lakóinak megértő türelmét és a rendezvénnyel okozott kényelmetlenségek
elviselését.
Találkozzunk 2022-ben is a sülysápi rendezvényeinken!
Tápiómenti Tömegsport Alapítvány

ác

Ő
D
e
F
Ő
S te t

pZett ek
É
k
k
A
R
SZ
MeSte
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lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos
munkák
• beázások
javítása
• tetőszerkezet,
ereszcsatorna
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Kedvező áraK!
06-30/919-4694

ács kapocs Építő kft

Egy év kihagyást követően ismét Sülysápon futott a TTA Futó-Mikulása, hogy a 2021. évet sportos
körülmények között búcsúztassa el. A Mikulás-futáson ezúttal négy futamon mérhették össze
tudásukat és képességeiket a környékbeli és távolabbi településekről érkező sportemberek. A versenyre kilátogatók láthattak küzdelmes befutókat, világversenyt megjárt sportolót, és a menekülő
Mikulást, akit ezúttal is utolért a több mint 300 futó a nap zárásaként lebonyolított Mikulás-kergetésen.
December 12-én a Móra Ferenc tagiskola
melletti tornacsarnokban fogadta a TTA
lelkes szervezőcsapata a 11. Mikulásfutásra érkezőket. A fedett sportlétesítmény
nemcsak a verseny előtti regisztrációnak,
rajtszámátvételnek adott helyet, hanem
az egész nap kellemetlen szélben lezajló
verseny eredményhirdetéséhez is megfelelően ünnepélyes kereteket biztosított.
A TTA Futó-Mikulása ezúttal is segítette az egyes futótávok résztvevőinek
bemelegítését. A gyermekek számára
vezényelt szakszerű mikulásgimnasztika,
és a futamok első néhányszáz méterének felvezetésével segítette a versenyre
hangolódást. A gyermek futamokon (1,2
km és 2 km) kiemelkedő teljesítményeket
értek el a Jászberényi Triatlon Egyesület
fiatal versenyzői. A serdülők versenyében
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azonban sülysápi helyezettnek is tapsolhattunk Simon Benjamin személyében, aki
kategóriájában ezüstérmet szerzett.

Már a 45. versenye volt

A felnőttek 3,1 km-es és 10 km-es versenyében egy igazi tehetséget láthattunk. A
mindkét futamot könnyedén megnyerő
Vásárhelyi Máté idén az U20-as hegyifutó
világbajnokságon két távon is az első 10
helyezett közé került (5 km-en 6. hely, 20
km-en 9. hely). Sikeres célba érkezőként
köszönthettük több kedves sportbarátunk
mellett Blazsek Zoltánt Ecserről, akinek ez
volt a 45. TTA versenye.
A település sportéletének fellendítésében jó példával szolgálva Katus Norbert alpolgármester a 3,1 km-t, míg Horinka László, a város polgármestere lányával a 10 km-t

2022. január

teljesítette sikerrel. A 10 km további sülysápi teljesítői: Szamosvölgyi Attila, Fucskó
Richárd István, Csernovszki-Lucz Réka,
Puskás Bertalan, Horinka Zsófia, Tóth Ilona Irén, Fazakas Ágota, Mányi Ildikó.

Példaértékű volt az összefogás!

A sülysápi Ferencz Laurának gyűjtöttünk a
11. Mikulás-futáson, ugyanis néhány héttel
a futónap előtt Sülysáp város polgármestere Horinka László hívta fel figyelmünket
a négyéves kislányra. Megismerve a körülményeket döntöttünk úgy, hogy adománygyűjtést szervezünk részére az évzáró
rendezvényünkön. Adománygyűjtő ládát
helyeztünk el a versenyközpontban és csatlakozásra kértük a rendezvényeinkre járó
futóközösséget, hogy széleskörű összefogással segíteni tudjuk a gyógykezelését.

2022. január |
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ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÖSSÉG

KÖZÖSSÉG

ADVENTI PILLANTOK SÜLYSÁPON
A tavalyi évben is megrendezésre került a Sülysápi Városi Advent. 2021. december 11-én, szombaton
sok sülysápi és környékbeli számára igyekeztünk egy családias adventi délutánnal kedveskedni, és
így az ünnepre hangolódni, készülni a karácsony eljövetelére.
Délután három órától megkezdődött a karácsonyi vásár a Szent István téren, volt
kürtőskalács, kuglóf, füstölt hentesáru, és
azok, akik el voltak maradva a karácsonyi
ajándékokkal beszerezhettek a szeretteiknek sokféle kézműves terméket.
A színpadi műsort a Barátság nyugdíjasklub nyitotta meg egy nagyon kedves
tánccal, majd Berzsenyi Levente karácsonyi harmonikaműsorát hallgathattuk meg.
Ezt követően a Tápiósülyi Gaudete kórus
gyönyörű karácsonyi énekkel kedveskedett
azoknak, akik velünk töltötték ezt az adventi délutánt. A Csicsergő kórust alkotó
óvónénik és az óvodásaik egy igazán lelkes
és vidám hangulatú énekléssel készültek,
ahol a gyerekek is igazán jól érezték magukat. Majd sülysápi lelkes zenészekből
összeverődött Sülysápi Örömzenekar
szórakoztatta a résztvevőket karácsonyi

dalokkal. A helyi fellépők műsorait a polgármester úr karácsonyi gondolatai után
a helyi betlehemesek zárták a megváltó
születéstörténetével. Végezetül egy lélegzetelállító karácsonyi tűztáncshow-t
láthattunk, ami egyaránt elkápráztatta a
kicsiket és a nagyokat.
A vásárba kilátogatók egész délután a
Sülysápi Városért Asszonykör finom herőkétjét fogyaszthatták, köszönjük nekik áldozatos munkájukat és a finom falatokat!
Köszönjük a Népi Játéktár csapatának a karácsonyi hangulatú fakörhintát, a játékokat
és a forralt bort, meleg teát. Köszönjük Révész Attilának, hogy amíg az ideje engedte,
velünk volt és lovagoltatást biztosított a
kicsiknek. Köszönjük a Sülysápi Polgárőr
Egyesület munkáját, valamint köszönjük a
TÁVÜSZ munkatársainak a sok-sok segítséget. És köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy egy ilyen jó hangulatú
adventi délutánt tölthettünk együtt.
Az egész rendezvény alatt gyűjtést rendeztünk. Hálásak vagyunk azoknak, akik
adományukkal hozzájárultak Ferencz Laura
gyógyulásáért és gyógykezeléseire szervezett gyűjtésünkhöz. A vásár ideje alatt 84 525
forint gyűlt össze. És a legnagyobb köszönet
azoké, akik eljöttek és velünk hangolódtak
karácsony ünnepének eljövetelére.
Bízunk benne, hogy idén is minél több
rendezvényen találkozhatunk majd!
Puskás Réka, mb. intézményvezető, WAMKK

ÚJ FELSZERELÉSSEL
VÁGNAK NEKI AZ ÉVNEK
AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK
Egymillió forint értékben nyert különböző felszereléseket a Sülysáp
Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület az idei pályázaton, ami
nagyban segíti majd a munkájukat a 2022-es évben is. A katasztrófavédelem Ferihegyi úti raktárbázisán adták át a fővárosi és Pest
megyei önkormányzati és önkéntes tűzoltóságoknak, illetve az önkéntes mentőszervezeteknek az idei pályázatokon elnyert központi
beszerzésű eszközöket. Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek, valamint az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok képviselőinek Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok adta át a
támogatásról szóló okleveleket. Köszöntőjében a tábornok elmondta:
a gyors segítséghez nemcsak profi szakemberek, hanem megfelelő
eszközök is szükségesek. A főigazgató-helyettes kijelentette, a hivatásos tűzoltók részére komoly támogatást jelentenek az önkéntesek,
akik – ahogy azt a híradókban látni lehet –, minden nap beavatkoznak valahol az országban. Végezetül az év végi ünnepekre, az ilyenkor
szokásos számvetésre utalva a tábornok valamennyi önkéntes és önkormányzati tűzoltóságnak, mentőszervezetnek megköszönte egész
éves tevékenységét.
A sülysápi egyesület összesen két garnitúra tűzoltóbevetési védőruhát, három tűzoltó-védősisakot és egy hordozható ABC porral
oltó készüléket vehetett át közel egymillió forint értékben.
SH infó

A Sülysáp Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület
múltja egészen régre nyúlik vissza, hiszen már 1925 óta
létezik. Az egyesület ugyanolyan eszközökkel avatkozik
be egy-egy helyzetben, mint a hivatásos tűzoltóság, csak
a tagok önkéntes alapon dolgoznak, nem pénzért végzik a
munkájukat. Bárki jelentkezhet, aki a 40 órás alaptanfolyamot elvégzi, mely egy önkéntes tűzoltói képesítést ad. Akár
Sülysápon is részt lehet venni ilyenen, hiszen a terem és az
egyéb feltételek is rendelkezésre állnak hozzá. A képzés során többek között azt tanulják meg a résztvevők, hogy hogyan kell beavatkozni szakszerűen egy-egy esetnél, milyen
anyagot mivel lehet eloltani, valamint a használt eszközök
kezelését, karbantartását is elsajátítják.
Hirdetés

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!
építőipari
betanított
munkÁsokat,
keresünk!
Bővebb
információ:

06-30/747-0377
12
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Elvárások

Minimum 8 általános iskolai
végzettség.
Szakirányú végzettség előny.

Óradíj

nettó
1600 Ft

L lla
Liget

Lovarda

Lilla
Liget

Virágméz

LovagLás
oktatás
Monoron
családias
környezetben
7-től 17 éves
korig.

Balázs Lilla
agrármérnök, lovastúra-vezető

06-30/515-3772
2022. január |
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KÖZÖSSÉG

JÁTSZÓTÉR A TÓLON

Erős csapat

Egykor a Tápió vízmennyisége nagy ingadozást mutatott. Nyáron alig folydogált víz a medrében,
de ősszel elöntötte a két oldalán elterülő rétet és szinte tóvá alakította a tápiósülyi vasútállomástól
a falu keleti határáig. Ezt a területet nevezték Tólnak, ami télen és nyáron megtelt élettel, gyereksereg vette birtokba és játszott itt önfeledten.
Napjainkra a több szabályozás következtében a mélyfekvésű területek szántóföldek és
építési telkek lettek, a Tápió vize (többnyire)
a medrében folydogál. Az alábbiakban Szücsi István emlékszik vissza az 1950 és 60-as
évekbeli Tólon töltött gyermekkorára.
„A víz télen befagyott és ekkor csúszkáltunk, szánkóztunk, korcsolyáztunk,
akinek nem volt korcsolyája, az fakutyázott. Két karó végébe szöget vertünk, azzal
hajtottuk a szánkót. A jeget a sok szög feje
felsértette, de este meglocsoltuk vízzel,
reggelre tükörjéggé fagyott. Sötétedésig
kinn voltunk a hidegben. A Templomhegy,
Dóczihegy, Kecserhegy, Alvég, Felvég, Középtáv, mindenkinek megvolt a csúszkáló,
szánkózóhelye.
Régen a korcsolyát kulccsal kellett felszerelni és a négy karom előszeretettel
szedte le a cipő talpát. Volt utána „kapsz”
– elcsattant egy-két pofon is. Inkább az
édesanyáknak fogyott el a türelme. Az
édesapák csak a végső stádiumban lettek
beavatva. Elég volt csak annyit mondani: „Megállj, ha haza jön apád!” Nem volt
ritka a sarokba állás, kukoricán térdelés.
Gyakran előfordult, hogy beszakadt a jég,
akkor csuromvizesen mentünk haza. A
hernyótalpas bőrbakancs átázott. A kinyitott sütőajtóra két csutkát tettünk, erre a
bakancsot és reggelre így kiszáradt a bőr,
másnap volt sírás, míg megpuhult, betört.
A nyári szünet volt a csúcs. Két hónapig
egész nap a „folyónál” kosárral halásztunk
és fürödtünk. A fürdéshez a folyót több helyen elrekesztettük. Az alvégiek, felvégiek,
középtájiak külön fürödtek. Mindenki csi-

nált magának rekesztést, gátat. Ez hantból
készült, azaz gyeptéglából. Voltak „szakemberek”, az idősebb legények, akik rakták
a gátat. Ez jó volt, mert a gát után kézzel
lehetett halászni. Sokfajta hal volt, leginkább apró halak, jászkeszeg, naphal csíkhal, a legtöbb olyan volt, mint a mai ruszli.
Nyáron, a kiszáradt réten libákat legeltettünk. A Tápióban a gyerekeken kívül csak a kacsa, liba volt több. Ezeket mi
őriztük – elvileg. Este sajnos előbb hazaértek, mint mi. Megint jött a „ruha”– testre
szabva.
Sajnos otthon is volt munka. Kukoricamorzsolás, darálás, kertlocsolás, uborkaszedés, hordás. Nem volt idő unatkozni, de
a „konditerem” is megvolt így.
Még nem beszéltem a drága fociról,
amibe egész nap nem tudtunk belefáradni.
A réten fociztunk egy glottgatyában mezítláb. Volt labdaérzék külső, belső, csűd
(lábfej), spicc és lábujjakkal. Focilabda híján
gumilabdával fociztunk, nagy szó volt, ha
fűzős bőrfocival. Az volt az ünnep. Bizony,
ha esett egy kis eső, ott maradt a fűző helye a homlokunkon, a sebész nem varrt
olyan szabályosan.
Nyilaztunk, csúzliztunk, bodzafából
pisztolyt, fűzfából, nyárfából sípot készítettünk. Egy fonalra gombot húztunk, azt
megforgatva drúgattyúztunk. A durrantáshoz kulcs, gyufaméreg és szög kellett.
Kukoricaszárból, amit ízíknek hívtak, állatokat csináltunk. A karikás ostornak a
végére rafia került, ez csattant.
A fiúk 6-7 éves korukban tanultak meg
biciklizni, amikor a 28-as bicikli már nem

A Tól részlete 1968-ban (Forrás: Fortepan)
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dőlt rájuk. Majd minden háznál a háború
előtti vasbiciklik voltak. Mivel a gyerekek
magassága hiányzott, váz alatt tanultak
meg hajtani. A váz alatt elég nehéz volt
eltalálni az egyensúlyt. Többet voltunk a
földön, mint a biciklin. Nem beszélve arról,
hogy még ott volt a lánc, a nadrágok réme.
A láncon pedig a gépzsír. Nagy kaland volt
és sok koszos, szakadt nadrág, plusz a sok
horzsolás a térden, könyéken, kézfejen. De
nem voltunk „tápos” gyerekek, mert nem
sok gipsz fogyott.
Még megmaradt az alig várt tavasz és
vele együtt az igazi vendégmarasztaló
nyakig sár. De a gyerek ekkor is feltalálta
magát. Összeszedtünk ünnepek alatt köszöntésekkel 10, 20, 50 fillérenként egy kis
pénzt, azt hittük gazdagok vagyunk. Sok
kilométert kellett érte menni és a torkunkat rekedtre énekelni, de azért a nyárra elkopott a sok pénz, tettünk róla. Iskolából
jövet már hazáig jött az ÜTÉS. A kiskapuk
faoszlopán lehetett ütni. Ha olyan közel
tudtunk a másik pénzéhez ütni, hogy egy
arasszal el lehetett érni, akkor az övé lett
a pénz.
A másik játék a snúrozás, 5 lépésről
kezdtük el dobálni a vonalra a pénzt. Aki a
legközelebb dobott a vonalhoz az kezdte el
a pergetést, a markunkban lévő pénzt két
kézzel összeráztuk, feldobtuk a levegőbe
és az előre megbeszélt fej vagy írás alapon
választottunk a pénzből. Akinek közelebb
volt a pénze a vonalhoz, az választott elsőnek. Így dobáltuk, míg el nem fogyott a
pénz.
A pettyintést mindenhol tudtuk játszani, még a suliban az órák közötti szünetekben is. Ennél csak egy bökkenő volt,
hogy fekete olajos volt a padló és az ujjaink,
körmeink bánták, amikor felszedtük az
aprópénzt. 2-3 gyerek egymással szembe
állt és derékmagasságból ejtettük le a 2, 5,
10 filléreseket. Az nyert, akinek a leejtett
pénze a másik pénzére esett. Nem kellett
teljesen azt fedni. Itt is voltak trükkök, úgy
kellett megnyálazni a pénzt, hogy ne vegyék észre. Ha mégis észrevették, abból
ruha, azaz verés lett. Ezeknél a játékoknál
a zsebek szakadtak ki a sok aprópénztől.”
Köszönet Szücsi Istvánnak az emlékek
felidézéséért.
Zemen Pálné

nagyfokú
bevonás

FONTOS VÁLTOZÁSOK
A HELYI EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁSBAN
Gyermekorvosi helyettesítés

A JYSK új, ecseri logisztikai központjának
félautomatizált raktárába érvényes targoncavezetői
engedéllyel rendelkező kollégákat keresünk!
▪ Hétköznapi munkavégzés
▪ 3 műszak
▪ Biztonságos, modern,
tiszta raktár
▪ Télen fűtött, nyáron
hűtött helyiségek
▪ Polcmentes tárolás

▪ Tapasztalattól függő sávos
bérezés + bónusz – bruttó
460 000 Ft – 570 000 Ft –
és béren kívüli
juttatások, már az
első hónaptól.

Várjuk a jelentkezéseket a
Karrier Oldalunkon: allas.jysk.hu
E-mailben: dce_munka@jysk.com
Telefonon: +36-20/377-8281
Toborzásunk folyamatos! Nyitott pozícióinkról a

KARRIER OLDALUNKON
találsz bővebb információt:
allas.jysk.hu

Dr. Prohászka-Rád Imre gyermekorvos 2022. 01. 01-től lakóhelyén (Délegyházán) folytatja a gyógyító munkát, így távozik Sülysápról.
A körzethez tartozó betegeket néhány hónapig helyettes orvos látja el, dr. Horváth Dávid személyében, aki napi 2 órában
biztosítja majd az ellátást.
Ez az alábbi rend szerint történik majd:
hétfő: 11:00–13:00
kedd: 13:00–15:00
szerda: 13:00–15:00
csütörtök: 10:00–12:00
péntek: 14:00–16:00

Fábián Gábor új helyen rendel

Dr. Fábián Gábor Péter háziorvos 2022. január 1-től az egészségközpontban (Vasút u. 28.) rendel! Rendelési ideje változatlan.

termelői
mézdiszkont

Nyitvatartás:
csütörtökön, pénteken 8–12,
szombaton 8–13

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén.
Natura 2000 területen termelt

gyógyNövéNyágyoN
érlelt termelői mézek

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

minden
gyógynövényes méz:

1490
Ft/ ½ kg

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

Facebook: Mézdiszkont • www.apifito.hu • 06-70/607-4444
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SzobafeStő,

Termálvizünk
ízületi, mozgásszervi
és nőgyógyászati
problémák
kezelésére
alkalmas.

Wellness napijegyek
Felnőtt 3000 Ft • Diák: 2000 Ft
Nyugdíjas/gyerek: 1500 Ft
Családi jegy: 8500 Ft
10 alkalmas wellnessbérlet mellé
ajándék 30 perces masszázs
Aromaterápiás,
vagy gyógymasszázs:
25 perc 5000 Ft
Svédasztalos vacsora
4900 Ft/fő előzetes
bejelentkezés alapján

mázoló, tapétázó

Pihenje ki magát
és töltődjön fel a
Vesta Hotelben,
Tápiószecsőn!

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

info@vestahotel.hu
06-20/452-0788

www.vestahotel.hu

Eladná
ingatlanát?
DUNAHARASZTI
Vásárolni szeretne?
Hitelre van szüksége?
Önnek is megtalálom a megoldást!
• Országos értékesítési hálózat
• Jogilag ellenőrzött ingatlanok
• Minősített vevők
• Bankfüggetlen tanácsadás
• Teljes körű, díjmentes
hitelügyintézés
Email: lenard.laszlo@dh.hu
Mobil: 06-20/383-0016
: lenardlaszloingatlan
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