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EU-S FORRÁSOK, TERVEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK,
KISEBB FEJLESZTÉSEK
Katus Norbert alpolgármestert kérdeztük arról, hogy milyen fejlesztéseket tervez idén az önkormányzat?
– Alpolgármester úr! Melyek az éppen
„tervezőasztalon” lévő fejlesztési tervek
Sülysápon?
– 2022-től végre Pest megye is pályázhat
EU-s forrásokra: a Településfejlesztési
Operatív Program kiírásaira, így olyan
fejlesztéseket tűzhetünk ki magunk elé,
amelyekre régóta készülünk és igen nagy
szükség van a megvalósításukra.
Két fontos pályázat benyújtásával indult
az idei évünk: az egyik egy új óvodaépület építését célozza meg több mint 800
millió forint értékben. A szőlősnyaralói és
almáskerti településrész óvodái nagyon
szűkösek, a jelenlegi helyükön nem bővíthetők a kívánt méretűre. Ezért egy új,
ötcsoportos óvoda megépítését céloztuk
meg a Balassi–Csokonai–Gárdonyi utcák
által határolt területen. Az új óvoda kiváltaná a Mátyás király utcai és a jelenlegi
Balassi utcai óvodát. A jelenlegi 91 engedélyezett férőhellyel szemben 125-re
nőne az új épületben a férőhelyek száma.
A másik pályázatunk a városközpont fejlesztését, megújítását célozza. A beruházás keretében a művelődési ház és a polgármesteri hivatal környéke újulna meg
és kapna XXI. századi arculatot: megújuló
zöldfelületek, utcabútorok elhelyezése,
szabadtéri színpad kialakítása, közösségi terek létesítése, utcaburkolatok megújítása. Folytatnánk az elmúlt években
megkezdett munkánkat, amiben újabb,
korábban elzárt területeket nyitottunk
meg a lakosok részére a városközpontban. Az elképzelés meg valósításához

300 millió forintos támogatást igényeltünk, ami nem kevés pénz, mégis keretet
szab az elképzeléseinknek: elsősorban a
bölcsődétől a piactérig terjedő Szent István tér szakaszt tudjuk rendezni ennyi
pénzből.
Fontos elmondani, hogy mindkét pályázat
esetében az elnyerhető maximális ös�szegű támogatást céloztuk meg. Reméljük, hogy sikerrel járunk.
– Hogyan születik meg egy pályázati döntés, és hogyan készülnek el a fejlesztési
dokumentációk?
– A konkrét fejlesztési ütemet nem elsősorban a mi szándékunk, hanem a megjelenő pályázati támogatások határozzák
meg. Hiába lenne infrastruktúra-fejlesztésben elsődleges például a megkezdett
útfelújítási programunk folytatása, ha
éppen arra nincs igénybe vehető támogatás, viszont megjelenik egy településközpont-fejlesztési program, akkor azt
vesszük előre. A meglévő költségvetési
tartalékainkat az éves »kisebb« karbantartásokra, további beruházásokra vagy
épp a pályázatokhoz szükséges önerőként kell felhasználnunk. Így pályázat
esetén 10 forintnyi önerővel 90-100 forintnyi beruházást tudunk megvalósítani,
hisszük, hogy ez a felelős pénzügyi gazdálkodás.
Az előttünk álló időszakban megnyíló pályázatokat folyamatosan készítjük elő, és
azon dolgozunk, hogy minél több és minél értékesebb fejlesztést tudjunk meg-

valósítani. Hamarosan lesz belterületi
útfelújításra, vagy épp helyi egészségügyi
és szociális programok megvalósítására
kiírt EU-s támogatás.
A kérdésére válaszolva: vannak meglévő
terveink, amelyeket a képviselő-testület
jóváhagyott. Ilyen például a 2015-ben elfogadott útfejlesztési koncepció, vagy épp
bizonyos vízgerincszakaszok, Fő utca és
Vasút u. kiváltása, felújítása, szakaszolók
beépítése a kevesebb csőtörés érdekében;
de az új óvoda terve is ilyen. Amikor megjelenik egy kiírás, akkor áttekintjük, szükséges-e külső szakértők bevonása, mint
például a városközpont rehabilitációjánál a
tájépítészek bevonása. Bizonyos speciális
pályázatoknál a pályázati dokumentációt
is külsős megbízott írja, de a jellemző az,
hogy magunk állítjuk össze az anyagokat.
Az, hogy jelenleg megvan minden tudás a
polgármesteri hivatal munkaszervezetében arra, hogy ilyen, településfejlesztési
pályázatokat saját magunk meg tudjunk
írni, több tízmilliós éves megtakarítást
jelent a városnak: nem kell külsős pályázatírót foglalkoztatnunk, akik jellemzően a
projektösszegre számolt 5-8%-os díj fejében vállalja a pályázatok összeállítását. Ez
csak az idén benyújtott két EU-s pályázat
esetében több tízmilliós megtakarítást jelent a városnak.
– A tervek mellett milyen konkrét fejlesztés valósulhat meg idén?
– Épp befejeződik a Béke utcai járdaépítés, amely közel egy kilométernyi meg-
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újult járdafelületet jelent az egyik legforgalmasabb gyalogos útvonalon. A
járdaprogram 2.0 keretében, amelyet
januárban hirdettünk meg, továbbra
is keressük a pályázati támogatást járdaépítésre, de emellett a korábbinál
nagyobb intenzitással szólítjuk meg a
sülysápiakat, hogy a saját házuk előtt,
akár összefogva szomszédokkal saját
kivitelezésben építsenek járdát, aminek az anyagköltségét kifizeti az önkormányzat. Emellett, teljesen új elemként
saját járdaépítési csoportot hoztunk
létre, így az előzőek mellett ők további
szakaszokon fognak új járdákat létesíteni. A főbb közlekedési útvonalakon
és a közintézmények közelében elsősorban az önkormányzati beruházású járdaépítések lesznek továbbra is a
meghatározók.
Jelenleg «van bent» egy pályázatunk
egy vidékfejlesztési programos kiírásra,
amely kizárólag külterületi utak felújítását támogatja. A tavaly befejeződött
kisteleki és jakabszállási útépítés után
idén szeretnénk a sülyi temető felső
parkolójához és a csillagdához vezető utat leaszfaltozni, hiszen a temető
bővülésével egyre inkább a felső rész
a forgalmasabb, és az amúgy is külterületi útnak minősül. A belterületi utak
építése is szükséges, meglátjuk, hogy
a márciusban nyíló pályázat mekkora
mozgásteret ad nekünk ehhez.
A tavasz elején környezettudatos interaktív eszközökkel, sétálóutakkal és
lámpákkal bővítjük a Hevesy park játszóterét, és sikeres LEADER pályázatunk esetén teljesen megújul a kastélykerti játszóterünk szőlősön. Ugyancsak
LEADER támogatásból szeretnénk fejleszteni a helyi járat buszváróit, a jelenlegieket felújítani, a legtöbb megállóba
pedig, ahol még nincs, új fülkéket telepíteni.
Már megvalósult ugyan az új piacépület építése, aminek elsősorban több
vizesblokk kialakítása volt a célja, de a
jelenleg még üres helyiségbe egy közösségi szolgáltatást szeretnénk telepíteni. Remélem, hogy hamarosan erről
bővebben tudunk majd hírt adni.
A tavasz folyamán pedig egy belügyminisztériumi támogatásnak köszönhetően teljesen felújítjuk a szőlősi
tornacsarnok jelenleg beázó, teljesen
tönkrement tetőszerkezetét.
Természetesen még számos kisebb
felújítás, beruházás esedékes idén, de
ezek az éves költségvetés február közepi elfogadásakor válnak majd véglegessé a rendelkezésre álló források alapján.

SZAVAZATSZÁMLÁLÓI FELADATRA
VÁRJÁK A JELENTKEZŐKET
A Sülysápi Helyi Választási Iroda az április 3-i illetve az azt
követő országgyűlési választásig sorra kerülő szavazások
lebonyolításához szavazatszámlálók jelentkezését várja.
Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki a 2022. évi ország�gyűlési választást és az országos népszavazást, melyre folyamatosan várják a leendő
szavazatszámlálók jelentkezését. Ezt követően a szavazatszámláló bizottságok tagjait
a helyi választási iroda vezetőjének személyi javaslata alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg a következő országgyűlési választásig terjedő
időszakra, azaz 4 évre.
A megválasztott tagokat a helyi választási iroda vezetője osztja be az adott választáson működő szavazatszámláló bizottságokba. Egy szavazatszámláló bizottságba 3
választott tagot kell beosztani, mely póttagokkal kerül kiegészítésre, ha a szavazatszámláló bizottság létszáma a pártok, illetve jelöltek által delegált tagokkal együtt
sem éri el az 5 főt az adott választáson.
Minden megválasztott tagnak részt kell vennie egy tájékoztatón a választás előtt,
ezt követően az adott választásra beosztott tagoknak a szavazás napján kb. 5.30-tól
másnap hajnalig tart a feladata, a beosztásra nem kerülő tagoknak pedig póttagként
kell rendelkezésre állnia ezen a napon.
A szavazás lebonyolításában részt vevő szavazatszámláló bizottsági tagokat munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke a Nemzeti Választási Iroda előzetes
tájékoztatása szerint bruttó 50 000 Ft lesz, továbbá – a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 15. § (1) és 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a választást
követő napon mentesülnek a munkavégzés alól.
dr. Tóth Krisztina, jegyző, HVI vezető

A megbízás feltételeit, illetve a kizáró okokat a város honlapjáról letölthető jelentkezési lap és nyilatkozat tartalmazza, melyet 2022. február 11-ig kell kitöltve,
aláírva eljuttatni a Sülysápi Polgármesteri Hivatalba (2241 Sülysáp, Szent István
tér 1.) személyesen vagy postai úton. A jelentkezéssel kapcsolatos egyéb kérdés
esetén a 29/635-424 vagy a 29/635-435 telefonszámon lehet érdeklődni.
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ÉRKEZNEK A SZELEKTÍV KUKÁK
Ahogy már megírtuk, Sülysáp lakossága is részesül sárga szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas
kukákból. Horinka László polgármester a közösségi oldalán újabb információkat osztott meg az
edényzetekkel kapcsolatban.
Aki rendelkezik szemétszállítási szerződéssel, ingyen kap kék színű, sárga fedelű
kukát, kiváltva ezzel a sárga zsákokat. Az
edényeket mindenki a lakóhelye közelében
kialakításra kerülő átvételi ponton veheti majd át, amikor értesítést kap erről. A
gyűjtőedények vásárlását és kiosztását a
101 település társulása által elnyert pályázat tette lehetővé. A Duna–Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 101 településén
összesen 200 000 darab szelektívhulladék-gyűjtő edényt vehetnek át térítésmentesen a polgárok a DTkH Nonprofit Kft.-től.
Sülysápra 2718 db jut, ugyanis ennyien rendelkeznek közszolgáltatási szerződéssel,
azaz ennyien fizetnek díjat a szolgáltatásért.
A kukák jelenleg Cegléden vannak. Önkormányzatunk gondoskodik majd a Ceglédről Sülysápra történő átszállításról, valamint a lakosokhoz való eljuttatásról.
Várhatóan így történik majd a gyűjtőedények átadása:
• városrészenként átvételi pontokat jelölünk ki a kukák átvételére (Süly; Sáp; Szőlősnyaraló);
• mindenkit levélben értesítünk arról, mikor és hol veheti át a gyűjtőedényt;
• a kukákért nem kell fizetni és a szelektív
hulladék szállítása továbbra is ingyenes
(természetesen ehhez szemétszállítási
szerződéssel kell rendelkezni);

• mindenkit előkészített szerződések várnak majd a gyors ügyintézés érdekében;
• i gyekszünk úgy szervezni az átadást,
hogy egy személy 3-5 perc alatt végezzen, de a feltorlódások időszakában sem
lehet több 10-15 percnél a tervek szerint;
• a ki a kapott időpontban és helyszínen
nem tudja majd átvenni a tárolóját, megteheti azt később is, ennek módjáról a
későbbiekben adunk majd tájékoztatást;
• a szelektíven gyűjtött hulladékok gyűjtési
időpontjai nem változnak, mindenhonnan
a már megszokott időpontokban szállítanak;
• ha nem fér bele a kukába a háztartásban
keletkező szelektív hulladék, a többletet
továbbra is lehetőség lesz átlátszó zsákban kitenni;
• a DTKH-nál ellenőrzik a szemétszállítási
szerződéseket, azok is kapnak felszólítást,
akik ezzel nem rendelkeznek, hiszen a cél,
hogy mindenkit bekössenek a szemétszállításba a szelektív gyűjtés és az illegális
hulladék felszámolása miatt is. Miután a
szerződéssel eddig nem rendelkezők aláírják a szerződést, ők is jogosultak lesznek
az ingyenes szeméttároló átvételére.
• FONTOS, hogy értesítés nélkül senki ne
menjen majd az átvételi pontra, ugyanis a
sorban állás és a tumultus elkerülése végett ütemezve lesz mindenki számára a
meghatározott időintervallum is, az adott
időponton belül!
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kolatú járda építéséhez is, ilyen például a
térkövezés, ám az önkormányzat ebben az
esetben is csak a monolitbeton-járdához
kalkulált mennyiséget ismeri majd el a támogatás alapjaként.
Pályázni a város honlapjáról letölthető, járdaépítés igénybejelentő adatlap kitöltésével lehet, amit a horvath.balazs@sulysap.hu
e-mail-címre kell visszaküldeni. A műszaki
tartalom és a támogatás igénybevételének
egyeztetését a polgármesteri hivatal munkatársai fogják elvégezni a pályázókkal.
A program egyik feltételeként érdemes
tisztában lenni azzal, hogy az anyagdíj vis�szafizetésére a járda elkészültét követően,

2022. február

A Vasút utcában régóta gondot jelentett a vízelvezetés hiánya, azonban a tavalyi év végén sikerült
megoldani a problémát egy rejtett vízelvezető rendszerrel. A beruházást az önkormányzat az üzlettulajdonosokkal közösen finanszírozta.
December hatodikán tette közzé közösségi
oldalán Horinka László polgármester, hogy
határidőre, november 30-ra készült el a
vasútállomás utcájában a rejtett vízelvezető rendszer. A Vasút utcában lévő probléma
évtizedekkel ezelőtt kezdődött, amikor az
utca 0+461-0+468 km sz. között jobb oldalon
a vízelvezető árok az üzletek parkolóigénye
miatt betemetésre került. A problémát nehezítette, hogy az út tulajdonosa a Magyar
Állam, kezelője pedig a Magyar Közút, így
valójában az önkormányzatnak nem lenne
itt sem építési, sem csapadékvíz-elvezetési feladata. Horinka László egy korábbi
interjúban ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta: „Ennek ellenére, keresve a probléma
megoldását, évekkel ezelőtt elkezdtünk egy
egyeztetési folyamatot az érintett üzletek
tulajdonosaival és a Magyar Közúttal, hogy
az áldatlan állapotok megszűnjenek.”
A rejtett módon, terepszint alatt, gépkocsival átjárható formában épült vízelvezető

kivitelezését a GEOSZOLG Kft. végezte,
akikkel az önkormányzat már évek óta
együtt dolgozik, számos sülysápi beruházás megvalósítása fűződik hozzájuk. A
munkálatok megkezdése előtt szükséges
volt az ivóvízvezeték kiváltása, és csak ezt
követően kezdődhetett meg az árok építése, az ehhez kapcsolódó szegélyépítés
és a burkolatépítési munka. A munkálatok
teljes költsége bruttó 31,5 millió Ft volt,
de ezt az összeget az önkormányzat és az
üzlettulajdonosok együtt finanszírozták.
A megállapodás szerint az üzlettulajdonosok az ároképítés vonatkozásában, hos�szarányosan osztották fel a 16,75 millió
forintos költségrészüket, a maradék 14,75
millió forintot pedig az önkormányzat finanszírozta. Így a beruházás helyi összefogással, az önkormányzat és a sülysápi
cégek együttműködésében valósult meg.
SH infó

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE
SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EZÚTON HÍVJA FEL TISZTELT LAKOSAINK
FIGYELMÉT, HOGY AZ IDEI TÜDŐSZŰRÉSRE AZ ALÁBBIAK SZERINT KERÜL SOR:

ÚJ LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉSI PROGRAM INDUL
„Sülysáp Város Önkormányzata partnerként tekint a helyi lakosokra, ezért az önkormányzati járdaépítések mellett anyagi
hozzájárulással támogatja a saját kivitelezésű járdák építését” – áll a városvezetés
legutóbbi közleményében.
A támogatás során az önkormányzat megtéríti a pályázóknak azt a szükséges anyagmennyiséget, melyet a polgármesteri hivatal illetékes munkatársai meghatároznak,
és ami indokolt a műszaki tartalomhoz. A
támogatás mértékének meghatározásakor
betonjárdához szükséges anyagmennyiség kerül majd felszámításra. A pályázók
felhasználhatják a támogatást egyéb bur-

MEGOLDÓDOTT A RÉGÓTA PROBLÉMÁT JELENTŐ
VÍZELVEZETÉS A VASÚT UTCÁBAN

a számla bemutatásával válik jogosulttá a
pályázó, az igényt utólagosan lehet majd
érvényesíteni. Az adatlap aláírásával azt is
vállalja a jelentkező, hogy a járda nyomvonalát, műszaki tartalmát minden esetben
egyezteti a polgármesteri hivatal műszaki
csoportjával.

További információ kérhető

Horváth Balázs beruházási ügyintézőtől a
29/635-427 telefonszámon, vagy
Fodor Júlia beruházási ügyintézőtől a
29/635-449-en.
Az adatlap letölthető: sulysap.hu.
SH infó

Időpont: 2022. február 25-től 2022. március 07-ig, hétfőtől–péntekig: 8:00–18:00-ig
Helyszín: Sülysáp, Vasút u. 28. sz. (Egészségközpont)
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TAJ kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő-igazolást.
A szűrővizsgálat ingyenes:
• a 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal,
• a 18 évnél idősebb tanulók számára,
akiknek a köznevelési törvény ezt előírja,
• a törvény által kötelezetteknek.

A szűrővizsgálat díja 1700 Ft:
• a fenti csoportokba nem tartozó 40 év alatti lakosoknak,
• munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz.
A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat, mivel alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő
felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg!

A járványügyi helyzetre tekintettel maszk viselése kötelező, valamint kérjük, az egymástól való
biztonsági távolságot a várakozási ideje alatt is megtartani szíveskedjenek!
2022. február |
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK
A kommunális hulladékszállítás az egész
településen csütörtöki napokon történik.
Az év elején a szolgáltató minden felhasználó számára kiküldi a 2022. évre érvényes
matricát, amely igazolja a hulladékszállítás jogos igénybevételét. A matricákat a
kommunális hulladéktároló edényekre,
jól látható helyre kell felragasztani. Az új
matricák felhelyezésére a kézhezvételtől
számított 30 nap áll rendelkezésre.
Csomagolásihulladék-gyűjtés: 2022. február 17., március 3., 17. és 31., április 14. és
28. csütörtöki napokon lesz.
A csomagolási hulladékok a DTkH emblémás, sárga színű zsákokon kívül bármilyen
átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edénytől eltérő,
jól látható módon megjelölt (sárga színű,
felirattal ellátott) szabványos edényzetben
is kihelyezhető. A mindenkori begyűjtéssel
egyidejűleg pedig szállítási alkalmanként 1
db cserezsákot adnak a DTkH munkatársai.
A sárga zsákba papír, műanyag, emellett
fém- és italos kartondoboz is kerülhet, de
nagyon fontos, hogy ezek minden esetben
tiszták vagy kiöblítettek legyenek. Fontos

a helytakarékosság szempontja is, ezért
arra kérnek bennünket, hogy a dobozokat,
palackokat, flakonokat minden esetben
lapítsuk ki!
A zöldhulladék-lerakó nyitva tartása
A kerti zöldhulladék lerakása 2022. március 4. péntektől újra lehetséges a városi
gyűjtőponton. Ezután is ingyenesen helyezhetik el a helyi lakosok a kertjükben
keletkező zöldhulladékot az önkormányzat
által működtetett lerakóban.
Nyitva tartás: pénteken 16:00-19.00, szombaton 8:00 – 12:00.
A gyűjtőkonténerbe kizárólag zöldhulladék helyezhető el. A lerakó helyszíne: Ipar
u. 17. (korábbi városüzemeltetési telephely,
a szennyvíztisztító mellett).
Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés április
28-tól lesz.
Az üveg gyűjtése az üveggyűjtőpont(ok)on történik, az üvegeket kiöblítve kell
gyűjteni.
Ingatlanonként lehetőség van évente kétszer lomtalanítást is igényelni az 53/500152 telefonszámon (3 m3/alkalom mennyiségben).				
SH infó

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a kerti avar égetése tilos!
Köszönjük együttműködésüket!
Az égetés helyett kérjük, törekedjenek a
helyben történő komposztálásra.

ÁGAPRÍTÓ
Sülysáp Város Önkormányzata a lerakó
üzemeltetése mellett ingyenes ágaprító szolgáltatást is működtet a sülysápiaknak a nagyobb mennyiségű kerti
zöldhulladék megfelelő elhelyezésére.
A ágaprító gépet – és vele a kezelőszemélyzetet – a lakosok évente egyszer
ingyenesen igényelhetik. Az aprítás
során keletkező mulcs elhelyezéséről
az ingatlan tulajdonosa kell, hogy gondoskodjon, szállítást a városüzemeltető
csak anyagi hozzájárulás ellenében végez. Az aprítás során keletkező mulcs
alkalmas talajtakarásra és könnyebben is komposztálható. Aki szeretné
igénybevenni az ingyenes ágaprítót, a
TÁVÜSZ Kft. +36-30-903-37-30-as telefonszámán igényelheti.

Hirdetés

„ITT A FARSANG ÁLL A BÁL, KERINGŐZIK A KANÁL…”
Január hatodika óta tart hivatalosan a farsangi időszak, azonban a karnevál, avagy a télbúcsúztató
még hátravan.
Ezen időszak alatt a bölcsődékbe, óvodákba
és iskolákba járó gyermekek szorgosan készítik a dekorációt, amikor pedig elérkezik
intézményükbe a farsangi „karnevál”, rengeteg különböző jelmezt öltenek és igyekeznek egy napra karaktereik bőrébe bújni.
Farsangnak hívjuk a vízkereszttől húshagyókedd éjfélig (idén március 1.), a negyvennapos böjt kezdetéig tartó időszakot. A
tavaszváró ünnephez számos néphagyomány köthető, mint a fánksütés, a jelmezes
bálok vagy táncos mulatságok. Mint minden néphagyományt, a farsangot is kiemelten fontosnak tartják a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban megtartani, hiszen
a gyermekek már-már varázslatos, vidám
rendezvényként élik meg, amiben kiélhetik
kreativitásukat, játszhatnak, táncolhatnak
és közösen, boldogan tölthetik el ezt a tavaszváró ünnepséget.
Városunk intézményeiben is nagyon lelkesen várják már a kicsik a farsangot, amit
bár a jelenlegi járványhelyzet alatt még
mindig csak szűk körben és kissé korláto-

ITT EGY RAKÁS
LEHETŐSÉGED LESZ!
Logisztikai központunk téged vár!
Jelentkezz targoncásnak!

zottan tarthatnak meg, azonban igyekeznek minél jobban kihasználni a megtarthatóság lehetőségét. A Gólyahír Bölcsődében
zártkörűen, két egységben tartják a farsangot, a gyermekek délelőtt a szülők által hozott jelmezekbe öltöznek, majd így ünneplik
meg napközben a saját kis rendezvényüket.
A Sülysápi Csicsergő Óvoda és minden
tagóvodája a bölcsődéhez hasonlóan zártkörűen tartja meg a farsangot. A közös
ünneplést megelőzően is folyamatosan készülnek, ilyenkor valamennyi nevelési területük, tevékenységük ehhez a témához
kapcsolódik. Előtérbe kerülnek a bolondos
mesék, versek, mondókák, csúfolódók, népi
gyermekjátékok és dalok, amik a farsang
hangulatát idézik. A különböző gyermekhangszerek is nagyobb szerephez jutnak,
melyekkel a gyerekek éneküket kísérik, táncolnak rá, készülnek a nagy ovis bulira. Ez
az időszak náluk körülbelül két hétig tart,
ezt követően tartják különböző időpontokban a farsangi mulatságot. Délelőtt 10 óra
körül már nagyon lelkesen, jelmezekbe öltözve érkeznek a kicsik és büszkén mutatják
be társaiknak azt a karaktert, aminek bőrébe bújva töltik azt az egy délelőttöt. Régebben elég volt egy-egy kis jelképes kiegészítő
vagy fejdísz, manapság viszont már egyre
gyakrabban kölcsönöznek a szülők gyermekeiknek ismert mesefigurás, királylányos
vagy egyéb jelmezeket. Napközben minden
csoportban különböző játékokat játszanak,
melyek közül néhány szintén a farsanghoz
kapcsolódó, mint például a fánkevő verseny.
Táncolnak, székfoglaló játékot játszanak,
széket öltöztetnek, lufis feladatokkal versenyeznek, majd mondókáikat kántálva űzik
el a telet és hívják a lassan közeledő tavaszt.

A Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola
a járványügyi helyzetre tekintettel, bár nem
a korábban megszokott módon, azonban a
hagyományokat őrizve sajátosan készül a
farsangra. Március elsején jelmezbe bújnak
majd a diákok, amit napközben a tanárok
fognak pontozni, akik szintén beöltözve érkeznek az iskolába. Aznap minden osztály
zártkörűen, külön-külön is megünnepelheti
a farsangot egy kisebb rendezvény keretében, aminek programját az osztályfőnökök
állítják össze. A „jelmezes-napot” megelőzően az iskolában is hosszú ideig készülnek
a farsangra, díszítik a faliújságot, a rajz- és
énekórák tananyagába beépítve tanulnak
róla, illetve énekelnek, álarcokat készítenek. A digitális oktatás alatt az iskolákban
minden ilyen rendezvény elmaradt, így
idén még úgy is nagyon lelkesen készülnek
és várják a farsangot, hogy még a jelenlegi
helyzetben is sok a korlátozás. A tanárok is
lelkesen, kreatív megoldásokkal készülnek
a járványügyi korlátozások ellenére is az
ünnepségekre.
Bizton állíthatjuk, hogyha a sülysápi
gyerekeken, bölcsiseken, ovisokon és iskolásokon múlik, akkor a tavasz már a kertek
alatt simogatja a hóvirágokat.
Antal Fanni

Szerezze be most tűzifáját!

Számlával
garantált mennyiség!
Kiszállítással

té li
TŰZIFAVÁSÁR

EUTR szám: AA5856576

Hirdetés

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

karrier.auchan.hu

AKÁC

3 500 Ft/q

Konyhakészre
hasított

tÖlGY, BÜKK

3 300 Ft/q

Erdei m3-ben is kapható.

6

SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS |

2022. február

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

BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
„Az egészséges bőrért”

Dr. Széver BŐRGYÓGYÁSZ, NEMIBETEGSÉGEK
Krisztina SZAKORVOSA ÉS KOZMETOLÓGUS
Budapest, XVII. kerület, Zrínyi u. 226.
HÉTFŐ, SZERDA

BEJELENTKEZÉS ONLINE:

www.szeverborgyogyasz.hu

vagy telefonon: 06-30/881-8998 (hétköznap 8-20 óráig)
2022. február |
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VÁROSÉRT ASSZONYKÖR:
„A SZÍVÜNK CSÜCSKE SÜLYSÁP”
Nincsenek bejegyezve, nem nyugdíjasklubként vagy egyesületként működnek, így anyagi támogatást sem kapnak, mégis a város egyik legaktívabb csapata a Városért Asszonykör. Saját maguk
kedvére, szórakozásból alakultak, de már 10 éve tesznek azért, hogy Sülysáp boldog és vidám hely
legyen. Az egyik alapító, Horváth Istvánné, Erzsike mesélt nekünk az indulásról és a jókedvű tenni
akarásról, ami minden napjukat meghatározza.
– Milyen régre nyúlik vissza a tevékenységük?
– Mindig is sokat dolgoztunk: én az egész
életemet közösségi munkával töltöttem,
három gyermekem miatt az óvodában,
az iskolában is segítettem, amiben csak
kellett. Amikor különböző rendezvények
voltak a művelődési házban, ha művészek
érkeztek vagy bármilyen előadás volt, akkor az általunk készített finomságokkal
kínáltuk meg a résztvevőket, vendégeket.
A korábbi kultúrigazgatónk, Tarnavölgyi
László kezdeményezésére alakultunk nyolc
éve, de már közel tíz éve együtt dolgozunk.
Bár csak hobbi szinten, de mivel mindig is
nagyon sokat segítettünk a művelődési
házban, akkor vetette fel az ötletet Laci,
hogy lehetne ez a nevünk, hiszen annyit
teszünk a városért.
– Azóta nagyon sok rendezvényen részt
vettek már.
– A második Tápiófesztre Tarnavölgyi
Laci vitt el bennünket 2017-ben. Szívesen
elmentünk a versenyre, mi a saját felszerelésünket vittük: bográcsot, gázpalackot, a
nyersanyagot pedig a Wass Albert Művelődési Központ biztosította. Első alkalommal
serleget kaptunk a részvételért, 2019-ben
különdíjas lett az asszonykör, most, a hato-

dik ilyen rendezvényen pedig már a fődíjat
hoztuk el.
– Mindenhol ott vannak?
– Minden városi rendezvényen részt veszünk, a takarítástól kezdve a szemétszedésen át, mindent elvégzünk. A városnapokon a VIP-sátorban is jelen vagyunk.
Vannak olyan asszonyok közöttünk, akik
nagyon ügyesek és le a kalappal előttük
mindenben, de nem tudnak vagy nem
szeretnek úgy cseverészni, mint én. Bármilyen fellépő érkezett a városba: például
Puskás Peti vagy a Vastag testvérek, mindegyikük vendéglátásában a Városért As�szonykör komolyan kivette a részét ingyen
és bérmentve. Volt olyan rendezvény, ahol
éjjel háromkor még fotózkodtunk. A városban, a Sápi részen a virágszigetek gondozását is vállaltuk.
– Több főzőversenyen is indultak.
– Gyálon is részt vettünk egy főzőversenyen, ahol különdíjat kaptunk. De voltunk
Tápiószentmártonban a Márton-napi libafőzőversenyen, ahol különdíjasok lettünk. Minden egyes városi majálison kint
vagyunk, és általában valamilyen díjat kapunk: mi vagyunk a legtöbbet főző csapat
vagy a legjobb süteményt mi készítjük. A

építőipari
betanított
munkÁsokat,
keresünk!
Bővebb
információ:

06-30/747-0377
8

Elvárások

Minimum 8 általános iskolai
végzettség.
Szakirányú végzettség előny.
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Óradíj

nettó
1600 Ft

– Kikből áll a csapat?
– Kezdetben voltam én és egy régi barátnőm, aki mindig jött velem mindenhova. Később több asszony is csatlakozott hozzánk.
Nincsenek állandó tagjaink, de van egy körülbelül öt-hat főből
álló mag. Irénke, Marika, ő a keresztanyám, aztán Iluska, a lánykori barátnőm, Zsuzsa asszony, valamint az unokatestvérem és
az ő lánya is szokott tevékenykedni. Ha szólok a barátnőimnek,
vagy Icukának, a szomszédasszonyomnak, ők is mindig szívesen
támogatnak minket egy-egy tepsi süteménnyel.
– Miért tartja fontosnak, hogy mindezt vállalják?
– Mert a szívünk csücske Sülysáp. Mindenki itt született vagy
50 éve idejött férjhez. Fontos számunkra, hogy a város szép legyen, ezért pedig nem szégyen az, hogy egy majálison fogjuk a
szemetes zsákot és összeszedjük a szemetet. Pénzt ugyan nem
kapunk, de a tevékenységünket a városvezetés díszoklevélben
köszönte meg, ez nekünk mindennél többet jelent.
– Hogy élték meg a járvány időszakát?
– Az elmúlt két év kicsit lehangolt bennünket, hiszen korlátozva
voltak a rendezvények. Reméljük, hamarosan kezdődnek a disznóvágások, május elején pedig majális szokott lenni. Meglátjuk,
hogy a vírus idén mit enged meg.			
L.

szüreti felvonulásokon az alapanyagokat a
Wass Albert Művelődési Központ állja, de
a süteményeket már saját pénzünkön sütjük. Az utolsó a Mackófesztivál volt, ahol
mintegy 150 liter babgulyást főztünk és 120
kg krumpliból készítettünk mackót. Egyszer kaptunk egy olyan oklevelet, hogy „a
legvidámabb csapat”. Mi mindig nagyon jól
érezzük magunkat.
– Sok elismerést szereztek.
– Főleg úgy nagy dolog, hogy az egyik ren-

Hirdetés

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!

dezvényen például Bede Róbert mesterszakács volt a zsűri elnöke, tőle kaptunk különdíjat, ez azért nem semmi. Nagykátán a
főzőversenyen Lajsz András világhírű mixer döntött arról, hogy
mi kapjuk az első díjat. Lovasi József, a Szabadtűzi Lovagrend
mestere is volt már zsűrielnökünk. A legbüszkébb arra voltam,
amikor életemben először csináltam rétest. Előtte még sosem
készítettem, a férjem egy hétig rétest evett, mert készültünk az
országosan is ismert Tápiósági Rétesfesztiválra. Végül másodikok lettünk.

SzobafeStő,

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

JANUÁR 22. – A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január
22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Az évfordulóval
kapcsolatos megemlékezések legfőbb célja, hogy nagyobb
figyelmet kapjanak az évezredes magyar hagyományok,
hogy megmutathassuk és továbbadhassuk a múltat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket.
A napról való megemlékezés ötletét Fasang Árpád zongoraművész vetette fel 1985-ben. Szavai szerint: „Ez a nap
annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk.” Végül a nap tényleges megünneplésére a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december
végi ülésén tett felhívást és 1989 januárjában ők szervezték
meg az első évfordulós rendezvénysorozatot, azóta rendre
évente ünneplik meg ezt a napot.
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják
át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással,
pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat: az Apáczai Csere
János-díjat, a Brunszvik Teréz-díjat, az Éltes Mátyás-díjat, a
Karácsony Sándor-díjat, a Kiss Árpád-díjat, a Németh László-díjat, a Szent-Györgyi Albert-díjat.
SH infó

KÖZÖSSÉG

KÖZÖSSÉG

SIKERES TELJESÍTMÉNYTÚRÁK
A RÉGIÓBAN

Szerencsére a pandémia már nem nyomta rá annyira a bélyegét a tavalyi teljesítménytúrázásra,
mint az azt megelőző évben. Áprilistól meg lehetett szervezni a túrákat, az érvényben lévő korlátozások a szervezőket nem érintették.
Sikernek könyvelhető el, hogy a Sülysáptúrák csapatának 2021-ben az előző évekhez
képest még több embert sikerült megmozgatnia, a szervezők pedig remélik, hogy az
idei év is legalább ilyen sikeres lesz.
Seprős Viktor szervező kénytelen volt
egy kicsit áttervezni a túranaptárat, hogy
a pandémia ellenére mindenki biztonságban mozoghasson, a tavaszi túrájukat őszre tették. Ahogy Viktor fogalmaz,
azáltal, hogy augusztusban, októberben
és decemberben voltak a túrák, szervezés szempontjából kicsit húzósabb lett a
második félévük, de végül mindet sikerrel
zárták.
– 2020-ban eddig 420 fő volt az összlétszámunk, tavaly pedig azoknak a száma,
akiket egy év alatt meg tudtunk mozgatni,
jóval 480 fölé emelkedett. Augusztus 21én tartottuk a Sülysápi Városnapi Teljesítménytúránkat, hagyományosan ötödik
éve rendezzük meg a Sülysápi Városnap
kísérőrendezvényeként. Három táv közül
választhattak az indulók: 33, 23 és 13 km.
Mivel általában mindig nagy meleg van,
a 33 km-es táv már egy igazi kemény túrázónak is kihívás lehet. A kisebb távokat
azonban bárki tudja teljesíteni, nincsenek
nagy szintkülönbségek – mesélte.
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Viktor bízik benne, hogy a legtöbb résztvevő az általuk nyújtott magas szintű szolgáltatások miatt jár vissza hozzájuk. Arra
kifejezetten büszkék a szervezők, hogy
még mindig 1000 Ft alatt tudják tartani a
nevezési díjaikat, melynek keretein belül
a túrázók csokoládét, üdítőt, hideg vagy
meleg ételt is kapnak az ellenőrző pontokon és a célban. – 2021-ben a környék
teljesítménytúráit szervező két másik
szervezettel, a Tápiószelei Természetbarát Klubbal és a Tápiómenti Tömegsport
Alapítvánnyal összefogva útjára indítottuk a Tápió-vidék Teljesítménytúrázója
túramozgalmat. A kiírás lényege, hogy a
szervezők 7 túrája közül egy évben minél
több túrán kell részt venni és a teljesített
túrák számától függően a túrázó jutalmat,
oklevelet, érmet vagy kupát kap. Tavaly
a kupakiírást összesen 37 résztvevő teljesítette. Jelenleg folynak a megbeszélések a rendezőkkel, de ezt a mozgalmat

2022-ben is meg fogjuk szervezni. Ezen
kívül idén is tervezzük a szokásos három
túránkat, csak most megpróbálunk vis�szaállni a tavasz–nyár–tél ritmusra. A pontos időpont még egyeztetés alatt van, de
a Mackó Túrát május környékére tesszük
majd. Mivel sokan jelezték, hogy az eddigi
25 kilométeres táv már nem kihívás, ezért
most egy új, 40 kilométeres távon is gondolkodom. A városnapi teljesítménytúrák
előreláthatólag augusztus 27-én lesznek.
Minden évben igyekszünk egy kis változatosságot csempészni a túraútvonalakba.
A túrázók kérésére idén az előző évekhez
képest a másik irányba kell majd megtenni a távokat. A Tókerülő Túra pedig valószínűleg december első hétvégéjére esik
majd. A túrák pontos időpontját, térképeket, útvonalleírásokat, GPS-trackeket
a www.sulysapturak.hu weboldalon találhatnak az érdeklődők.
VNyL

VÁSZONRA VITT
EMLÉKEZET

második világháború után megszilárduló
kommunista diktatúra egyik emblematikus intézkedését járja körül, a szerzetesrendek és az ÁVH egyenlőtlen küzdelmét
a fiatalság befolyásolásáért, illetve a hívek
megtartásáért. A megtörtént eseménye-

A kommunizmus áldozatairól szól Eperjes Károly filmje, a Magyar passió. A film a

Október 4-én került megrendezésre a
20. Mackó Túra. Viktor és segítői pár éve
vették át a túrák levezénylését, mivel a korábbi szervező, Hartmann Ferenc és csapata különböző okokból már nem tudta
megszervezni. A Mackó Túra országosan is

2022. február

ÖNKÉNTES
KERESTETIK!
A Sülysáptúrák csapata önkénteseket keres. Bárki jelentkezhet, aki
kedvet érez magában, hogy részt
vegyen a túrák szervezésében és lebonyolításában. Diákokat is szívesen
látnak, az önkéntességet az egyesület el tudja számolni az 50 órás ifjúsági közösségi szolgálatként, amit a
középiskolásoknak a négy év alatt
teljesíteniük kell. Aki tud egy évben
egyszer-kétszer, napi három-négy
órás elfoglaltságot vállalni, azok jelentkezését várják a seprosviktor@
gmail.com email címen!

ken alapuló film középpontjában az ÁVH
által foglyul ejtett szerzetes, Leopold
atya és a vallatótisztje, a fiatal Keller főhadnagy párharca áll – olvasható a film
ismertetőjében.
KSZS

igen népszerű. Egy 25 és egy 15 km-es táv
várja a résztvevőket, Sülysápról Mendére
lehet átjutni egy hosszabb és egy rövidebb
távon. Nagyon jó időben zajlott a túra, 150
fölött volt a résztvevők száma.
– Az utolsó túránk december 4-én a Téli
Tókerülő Teljesítménytúra volt. Itt csak
egy 15 km-es távot kellett teljesíteni. Szokatlanul meleg volt, nem is számítottunk
ennyi résztvevőre: általában 80-90-en
szoktak lenni a túrán, most viszont 161-en
voltak. Az utolsó pillanatig rohangáltunk
az elegendő számú kitűzőért, oklevélért,
ellátmányért, de örültünk, hogy rekordot
döntöttünk. Ráadásul ezen a túrán most
először egy jótékony ügy mellé is odaálltunk. Egy beteg sülysápi kislány, Ferencz
Laura gyógykezelését támogattuk. Neki
ajánlottuk fel a Tókerülő Túra nevezési díjaiból befolyt összeget, illetve adománygyűjtő dobozt is kitettünk. Összesen
121 000 forintot tudtunk átutalni az alapítvány számlájára. Szeretnénk ebből hagyományt teremteni: minden évben keresünk
majd egy ügyet, választunk egy túrát, amelyen gyűjtést szervezünk, és a nevezési díjakból befolyt összeget is felajánljuk.

2022. február |
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KULTÚRA

KULTÚRA

ISMERJÜK MEG AZ ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKART!
G. Horváth László feleségével és három gyermekével hét éve él Sülysápon. Az Anima Musicae Kamarazenekar alapító tagjaiként mindketten elkötelezettek abban, hogy ne csak Sülysáp, hanem az
egész térség komolyzenei életében részt vegyenek. A 16 tagú zenekar a több mint tíz éves pályafutása
alatt komoly magyar és nemzetközi sikereket ért el. Többször adtak teltházas koncertet Sülysápon is.
– Honnan indult a közös zenélés?
– 2010 februárjában alapítottuk a zenekart. Mindannyian zeneakadémiai hallgatók voltunk, az én évfolyamomból alakult ki a zenekar
magja. Nagyon sok olyan barátom volt, akikkel szívesen zenéltünk
együtt, így mindig kerestük a lehetőségeket, hogy létrehozzunk egy
kamaraformációt. Én akkor másodéves voltam, így, amikor lediplomáztam, már egy olyan együttes volt mellettem, amellyel folytatni
lehetett a megkezdett, intenzív munkát. Egy kurzuson találkoztam
Rolla Jánossal, aki akkoriban a világhírű Liszt Ferenc Kamarazenekar
legendás koncertmestere volt. Végül az ő indíttatására alakultunk
meg. A nulláról kezdtünk el építkezni: először csak egy koncertet tűztünk ki célul magunk elé, összeállítottunk egy műsort, majd június
20-án megtartottuk a bemutatkozó koncertünket az Óbudai Társaskörben. Azóta ugyanezen a napon minden évben megrendezzük a
születésnapi hangversenyünket.
– Sikeres volt a bemutatkozó műsor?
– Hatalmas siker volt. Ez erősített minket abban, hogy egy komoly
együttessé nőjük ki magunkat. Ehhez nagyon nagy segítség volt az
is, hogy az első koncerten ott volt Gerő Péter közgazdász, aki felajánlotta, hogy a nyári birtokán szervezhetünk egy egyhetes alkotótábort
a zenekarral. Ez egy nagyon intenzív folyamat volt, napi nyolc órát
próbáltunk, pihenésképpen pedig közös programokat szerveztünk.
A csapatösszetartás ebben az alkotótáborban alakult ki igazán, az a
fajta belső dinamika, ami a mai napig barátként működteti az együttes tagjait. Hivatalosan 2011-ben alapítottuk meg az Anima Musicae
Kamarazenekar Egyesületet. Ez egy hatalmas lökés volt abban, hogy
valóban profivá érjen a zenekar.
– Sok hazai és nemzetközi sikert könyvelhettetek már el.
– A szakmai sikerek nagyon sokat lendítettek rajtunk. Már nagyon
korán, a fennállásunk második évében nemzetközi versenygyőzelmet ünnepelhettünk Bécsben egy kamarazene-fesztiválon, majd az
együttes Junior Prima díjat is kapott. 2013-ban elkészítettük az első
saját lemezünket, azóta számos lemezzel büszkélkedhet az együttes.
Itthon már az első években felfigyeltek ránk a legnagyobb szólisták,
Hirdetés

Alsónémedibe keresünk

csomagszortírozó
munkatársat

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

220 000–240 000 Ft.

Családi és társasházak
homlokzati hőszigetelése.
Homlokzatszínezés, festés,
ereszdeszka-mázolás.
Állványozással is.
Külső homlokzatfelújítás,
tetőszigetelés.
Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Minőség, garancia!
Kiss István: 06-20/333-4489
deltabau54@gmail.com

Céges busz Sülysápról megoldott.

Érd: 06-70/419-0680
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Fotó: Gálos Mihály Samu

és ők, a magyar komolyzene nagyjai nagyon jó reklámot jelentettek
számunkra.
– Mit gondolsz, mi volt az oka, hogy felfigyeltek rátok?
– Mindenkitől azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon szeretnek együtt
játszani velünk, jó kapcsolatot építettünk mindenkivel. Ez lehet az oka
annak, hogy viszonylag rövid úton felépült egy olyan együttes, amely
már országszerte, sőt külföldön is koncertezik. Tizenhatan voltunk,
fiatalok, akik az egzisztenciamegteremtés és párválasztás időszakában álltunk, mégis minden nap próbáltunk, állandóan dolgoztunk. Ez
a fajta elhivatottság, kitartás, munkabírás és ez az elköteleződés volt
a bizonyítéka annak, hogy nemcsak egy zenekart szerettünk volna,
hanem a saját hangunkat akartuk megtalálni. A gazdasági világválság
közepén hatalmas túlkínálatban teljesen értelmetlen vállalkozásnak
tűnhetett volna zenekart alapítani, de mi együtt akartunk zenélni.
Nem piaci réseket akartunk betömni, hanem voltak ötleteink, újításaink; mind a műsorszerkesztésben, mind a repertoár kialakításában
egy olyan fajta elegyet sikerült magunk számára kitalálni, ami ezek
szerint bizonyos szempontból hiánypótló lett a magyar komolyzenei életben. Az első évben négy koncertünk volt, a másodikban 25, a
harmadik évtől kezdve pedig 50 feletti koncertet tartottunk, ami már
teljes elfoglaltságot jelentett.
– Mesélj egy kicsit a tagokról!
– 16 fővel lépünk fel, mindannyiunkat régi barátság köt össze. Több
házaspár is van a zenekarban: egy csellista és egy hegedűs hölgy egy
házaspárt alkot, szintén ilyen felállásban van egy jegyespár is, illetve
én és a feleségem is alapító tagok vagyunk és együtt játszunk. Szoros
kötelék van a tagok között, mindannyian a Zeneakadémián végeztünk,
ott ismerkedtünk meg, de a baráti viszony is összeköt bennünket. A
zenekarban minden tag szívét-lelkét beleadja a közös muzsikálásba.
– Sülysáphoz mi a kötődés?
A feleségemmel 2014 óta élünk a városban. Amikor első gyermekünk
érkezése már biztos volt, szerettünk volna nyugodtabb környezetbe
költözni, békében, nyugalomban tölteni a mindennapokat, esténként
csillagokat nézni. Sülysápra esett a választásunk és nagyon boldogok
vagyunk itt. Ide is lett bejegyezve a kamarazenekar a költözésünk
után. Három gyermekünkkel nagyon jól érezzük magunkat Sülysápon.

IZGALMAS PROGRAMOK EGÉSZ ÉVBEN A WASS ALBERT
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁRBAN
A sülysápi Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár idén is színes programokkal várja az
érdeklődőket, amennyiben a vírushelyzetre való tekintettel azt biztonságosan és a szabályoknak
megfelelően meg lehet tartani. A rendezvények közül kicsik, nagyok egyaránt egész évben megtalálhatják a számukra legmegfelelőbbeket.
Februárban a véradás a Városháza tanácstermében lesz 17-én 11 órától. Február
25-én 18 órakor kezdődik majd a kommunizmus áldozatainak emléknapi megemlékezése a Hősi Emlékműnél, a Hevesy
parkban. Ezt követően gyertyagyújtást
tartanak a Szent István téren a Mártír főjegyzők szobrainál.
A városi Nőnapot március 8-án ünneplik a művelődési ház megújult épületében.
A műsort az önkormányzat és a WAMKK
férfi dolgozói és barátai adják elő, akik teltházas műsorra számítanak.
Március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmára szervezett megemlékezés lesz a
Grassalkovich-vadászlaknál, a Móra Ferenc Általános Iskola műsorával.
Áprilisban lesz a tavaszi emlékhadjárat
Sülysápi átvonulása, amely Európa térben
és időben legkiterjedtebb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata.
Májusban a korábbi évekhez hasonlóan
majális és gyereknap lesz. Ebben a hónapban lesz a Mackótúra is, valamint tervben
van egy kerékpáros és gyalogos túra egy
sülysápi helyismereti séta keretein belül az
előző évi rendezvényhez hasonlóan.
Nyáron, júniusban tartják a pedagógusnapot, valamint a nemzeti összetartozás
napját, június 12-én a sülysápi futónapot.
Júliusi programötletek között szerepel az
előző évhez hasonlóan kertmozi is. Augusztusban az államalapítást ünnepeljük,

majd városnapot ami, a megszokott módon egy egésznapos rendezvény a Piactéren.
Szeptember egy író-olvasó találkozóra
is minden bizonnyal sor kerül majd, 30-án
a magyar népmese napja alkalmából szerveznek népmeseolvasást a könyvtárban.
Októberben számtalan színes program
várja a helyieket, hiszen ebben a hónapban van az idősek és az állatok világnapja,
az aradi vértanúk emléknapja, a Sülysápi
Mackófesztivál, az október 23-i nemzeti
ünnep, a „Tök jó” délután tökfaragással, a
székely autonómia napja és az országos
könyvtári napok.
Az adventre és a karácsonyra hangolódás már novemberben megkezdődik:
adventi kézművesdélután lesz adventi

díszek, karácsonyi ajándékok készítésével,
gyerekfoglalkozással. Decemberben pedig a hagyományokoz híven Mikulás-nap,
városi advent, Mikulás-futás, karácsonyi
ünnepség várható.

ÁLLANDÓ DÉLUTÁNI PROGRAMOK A WAMKK-BAN
Hétfőnként Barátság Nyugdíjasklub-találkozó, taekwondo.
Keddenként Néptánc Bacskai Balázzsal, a Goldance Tánccsoport órái.
Szerdánként Pávakör klubtalálkozó, taekwondo.
Csütörtökönként roma táncház, gerinctorna.
Péntekenként Harmónia zeneiskola, taekwondo.
Szombat délelőttönként Harmónia zeneiskola.
Részletek és további infók a WAMKK hivatalos közösségi oldalán és elérhetőségein:
Szent István tér 7. , 06-29/635-437.

Hirdetés

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Glass Steel General Kft.
felvételt hirdet

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

SZ E R K E Z E T L AK ATOS

Nyugdíjasoknak

munkakörbe,
sülysápi telephelyére.

Érd.: 06-30/475-7818

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

www.ifarbau.com

%
15
ezmény!

kedv

2022. február |

INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd
06-30/475-2917
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MÚL(T)6-ATLAN

MÚL(T)6-ATLAN

SZENT ISTVÁN-TEMPLOM TÁPIÓSÁPON,
ÉS LAKÓI, A HARANGOK
Egyházi építményekkel kapcsolatban szerencsés helyzetben vagyunk. A püspöki látogatások alkalmával készült jegyzőkönyvekben, a Canonica Visitatiokban és a plébánia történetét leíró Historia
Domusban részletes leírást találunk évszázadokra visszamenőleg mind az épületről, mind a lakóiról.
A faluval kapcsolatban is olvashatók érdekességek. Ezen okmányokat kézzel írták és
latinul. dr. László J. Vid ferences ny. gimn.
igazgató fordította le. A tápiósápi História
domust 1744–1883-ig olvashatjuk, a 2. kötet jelenleg valahol kóborol a hívek között.
Az 1716-os püspöki látogatás alkalmából
készült jegyzőkönyv már megemlíti, hogy
Alsósápon (a Sőtér-kastély környéke) kicsi, de elegáns módon megépített templom van, mely boltozattal van ellátva. Két
ajtaja van. Kórusa fából készült és festett.
Főoltára befejezetlen. A főoltár közepén
Szűz Mária képe van. A templomot Sütör
Ferenc építtette. Megemlíti még, hogy Felsősápon – Tápiósáp nyugati határa és Kisteleg közötti részen, a Tápió-patakocska
jobb partján – is van egy régi kőből épített
templom, melynek állnak a falai és kriptája is van. Az 1733-as látogatás szerint az
alsósápi, fából készült kápolna már régóta romos. Sőtér Gábor anyagi helyzete
azonban megengedte, hogy jóval nagyobb
templomot készíttessen. Az új templomot a
kastélytól északra eső dombra az alsósápi,
már romos kápolna helyére terveztette. A
szájhagyomány szerint a felsősápi templom köveit is felhasználták.
1748-ban „…tekintetes és igen előkelő
Sőtér Gábor úr, … Tápiósáp faluban saját
vagyonából Szent István király tiszteletére díszes templomot építtetett.” A községen kívül, a hegyen kelet felé, száraz és
Szent Anna harang

tűzbiztos helyen, szilárd anyagból kezdte
építtetni, de befejezni nem tudta, 1752ben meghalt. Az építését özvegye fejezte
be 1759-ben. Az építkezésről a templom
főoltárának bal oldali falába illesztett fehér márványtábla tanúskodik, melynek
közepén a Sőtér-címer látható. A latin felirat fordítása: „Szent István apostoli király
tiszteletére rakta ezt a templomot a kiváló
férfi Sőtér Gábor, a királynak építette, az
apostolnak ajánlotta fel, hogy benne a király is tisztelettel és az apostol is kegyelettel tiszteltessék”.
A templom barokk stílusú, főoltára fából
készült, az oltárképet ismeretlen szerző festette, Szent István királyt ábrázolja, amint
koronáját felajánlja a Boldogasszonynak. A
főoltárt, a keresztelőkutat, a négy oldaloltárt a Sőtér család tagjai adományozták. A
szentély kupolájának freskója a Szentlélekből kiáradó hét szentséget ábrázolja, a többi
mennyezeti freskón a Miatyánk szövege olvasható. Búcsúja augusztus 20-án van.
1789-ben kívülről, belülről megújították.
Azóta tetőzetét, tornyát kívülről is többször renoválták. 1920-ban a temetőből
kialakították a templom körüli teret. (Itt
eddig sírok voltak.) 1931–1932-ben kívülről,
belülről renoválták. A II. világháború idején
bombatalálat érte a tornyot, a tetőzetét ki
kellett javítani. A templomot többször kirabolták és értékes szobrokat, festményeket, gyertyatartókat vittek el.
Szentháromság harang

A harang, ha megkondul, a templomba
hívogat, Istent dicséri

A torony lakói a harangok. Ezeknek is történetük van. Egykor a harangok irányították a mindennapi élet ritmusát, ezért
fontos volt, hogy a toronyban legyen, ha
lehet, több harang is. Harangoztak hajnali
5, déli 12 és este 8 órakor, misék alkalmával, ha nagy vihar közeledett, de harangszó figyelmeztetett a tűzvészre is. A halálesetet is jelzezte a harang. Ha férfi halt
meg, akkor 3-szor 2 percig, ha nő, akkor
Szentháromság dombormű

csak 2-szer 2 percig, ha gyerek, akkor 1-szer 2 percig szólt a kis
lélekharang, majd férfinak, nőnek, gyereknek 4 percig (1 vers) a
nagy és kicsi harang együtt. A harangozási rend az évszázadok
során csak annyit változott, hogy régen a harangozó a torony aljáról kötelekkel húzta a toronyban lévő harangokat, napjainkban
már elektromosan, programozva működnek.
Az 1829. évi kánoni látogatás alkalmából készült jegyzőkönyv
szerint a Szent István templom tornyában három harang lakik:
• a Szentháromság tiszteletére öntette Sőtér Franciska 1777-ben.
Súlya négy mázsa.
• Nagyboldogasszony tiszteletére öntetett harang 120 kiló, Sőtér
Gábor ajándéka.
• Szent Imre és Szent Flórián tiszteletére öntették az 1817. évi gyűjtésből, 102 és ¼ kiló.
Jelenleg két harang szolgál a toronyban
A nagyobbik felirata:
114 évig DICSŐÍTETTEM AZ ISTENT
UTÁNA ÚJJÁ ÖNTÖTT SLEZÁK RÁFAELNÉ BUDAPESTEN
1960-BAN
SZENT ANNA KÖNYÖRÖGJ A TÁPIÓSÁPI HÍVEKÉRT
A kisebb, lélekharang feltehetően a Sőtér Franciska által adományozott, Szentháromság tiszteletére öntetett harang, de az évszámot és a mértékegységet (font) tévesen írhatták a jegyzőkönyvbe. A harang palástján látható a Szentháromság, a Sőtér-címer és
Szűz Mária a gyermek Jézussal domborművek. Felirata:
IN PEST ANNO I774
JOÁNNES ROHLI COSS MICH IN
További képek a Fecebook Múlt6-atlan oldalon láthatók.
Forrás: História Domus
Zemen Pálné
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• cserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
• bádogos
munkák
• beázások
javítása
• tetőszerkezet,
ereszcsatorna
javítása,
cseréje
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Kedvező áraK!
06-30/919-4694

eladó ingatlanokat
keresünk meglévő
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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!
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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

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

hunyadi

sírkő

gránit – márvány – mészkő
jöjjön el,
nézze meg
széles választékunkat!

10
%
kedvezményt adunk

februári–márciusi
megrendelt síremlék árából!

A kedvezményt a készlet erejéig tudjuk biztosítani!

sírkőfelújítás!

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

www.vestahotel.hu

Hunyadi györgy
Kóka, Táncsics M. u. 22.
hunyadi.kofarago@gmail.com
Tel.: 06-29/428-542, 06-20/585-3940
www.hunyadikofarago.hu
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Bruttó kereset
p
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320 000–340 000 Ft
Céges busz:
Gyömrő, Mende,
Tápiószecső,
Szentmártonkáta,
Nagykáta,
Tápióbicske,
Farmos,
Tóalmás, Úri,
Kóka

ingatlanértékesítő

+36 20 383 0016

lenard.laszlo@dh.hu

https://dh.hu/ingatlankozvetito/lenard-laszlo

: Humilitas Group
Telefon: 20/215-06-99
Email: lukacs.mara@humilitas.hu
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