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IDÉN IS LESZ ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS
Sülysáp Város Önkormányzata egy hulladékhasznosító céggel együttműködve, elektronikai
hulladékgyűjtést szervez, amely során a sülysápi
lakcímmel rendelkező lakosok térítésmentesen leadhatják a háztartásaikban összegyűlt elektronikai
hulladékokat.
Az elektronikai hulladékgyűjtés ideje 2022. június 24. (péntek) és június 25. (szombat). A gyűjtőhely
nyitvatartása: péntek 16-19 óráig, szombat 8-12 óráig. Helye: Ipar utca 17. – a zöldhulladék gyűjtőpont
udvarán (korábbi városüzemeltetési telephely bejárata mellett, a szennyvíztisztító szomszédságában).
Ingyenesen leadható elektronikai hulladékok:
• nagy darabos elektronikai hulladék pl.: mosógép, mosogatógép, hűtőszekrény, villanytűzhely,
villanybojler stb.;
• képernyős elektronikai hulladék pl.: TV-készülékek, monitorok;
• egyéb elektronikai hulladékok pl.: asztali telefon, nyomtatók, számítógépek, rádió, magnó, porszívó, konyhai kisgépek, híradástechnikai, szórakoztató elektronikai berendezések.
Fontos, hogy az elektronikai hulladékok csak ép,
összeszerelt állapotban gyűjthetők! Kérjük, hogy
csak a megadott időben és helyen adják le az elektronikai készülékeket, egyéb hulladékot nem áll módunkban átvenni!
Sülysáp Város Önkormányzata
Hirdetés

RAKTÁROS
kollégákat keresünk

egy autóalkatrészekkel
foglalkozó vállalathoz Üllőre.
Munkaidő: 2 műszak
(06:00–15:00-ig és 13:00–22:00-ig).
Átlag nettó bér: 260 000 Ft/hó.
InGYeneS CÉGeS BUSZ:
Sülysáp, nagykáta,
Szentmártonkáta, tápiószecső,
Sülysáp, Mende, Gyömrő
irányából megoldott.
Érd.: 06-70-419-0680

FELTÖRTÉK A VÁROS FACEBOOK-OLDALÁT

Május 15-én ismeretlen személyek feltörték Sülysáp város
hivatalos Facebook-oldalát. Az oldalt azonnal átnevezték
„Sülysáp város”-ról „Online Market”-re. Az oldalon azóta nem
jelennek meg új információk. A város vezetése dolgozik az oldal
visszaszerzésén, de jelenleg úgy tűnik, a megoldást egy teljesen új oldal készítése fogja jelenteni.

HÉTVÉGÉN IS INTÉZHETŐK
A LEJÁRT SZEMÉLYI OKMÁNYOK
Rendkívüli, hétvégi nyitvatartással segítik a kormányablakok a
június 30-án lejáró személyazonosító okmányok cseréjét.
Május utolsó hétvégéjétől
június végéig Budapest és Pest megye valamennyi kormányablaka,
vidéken pedig több mint 120 kijelölt kormányablak fogadja az ügyfeleket szombaton és vasárnap 8 és
14 óra között, pünkösdvasárnap kivételével. Kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító
igazolvány, vezetői engedély és
útlevél cseréjét lehet intézni.
A várakozással és ügyintézéssel együtt átlagosan 30-60 perc
alatt elintézhető az okmánycsere.

Nincs szükség előzetes időpontfoglalásra, akkor is érdemes felkeresni a kormányablakot, ha a
foglalható időpontok már beteltek.
A jogosítvány meghosszabbítása
az Ügyfélkapun keresztül online,
automatikusan is megoldható, ha
a háziorvos kiállította az orvosi
alkalmassági engedélyt. A lejárt
forgalmi engedélyek miatt viszont
nem a kormányablakokat, hanem
a műszaki vizsgaállomásokat kell
keresni.
Június 30-án valamennyi, a
járványügyi veszélyhelyzet idején
automatikusan meghosszabbított
személyazonosító okmány érvényessége lejár.

NEM ADJUK FEL: A VASÚTI ÁTJÁRÓ BIZTONSÁGOSABBÁ
TÉTELE NEM VÁRHAT!
Szeretnénk, ha – elsőként – a műfüves pályánál lévő vasúti sorompó a gyalogosok számára biztonságosabbá válhatna.
Ezt a szándékunkat csakis a vasúttársasággal, azaz a MÁV-val történő szoros együttműködésben valósíthatjuk meg. Éppen ezért korábban levelet írtunk az általunk illetékesnek tartott terület vezetőjének és az együttműködésüket kértük szándékunk megvalósításához. Válasz sajnos nem érkezett – bár a levelet a tértivevény szerint átvették.
Ma újabb levelet írtam és adtam postára, ezúttal a MÁV elnök-vezérigazgatójának címezve. Szándékunk változatlan: a közeli iskola és óvoda miatt jelentős gyalogosforgalmat
bonyolító vasúti átjárót tegyük a gyalogosok számára biztonságosabbá!
Remélem, hogy kezdeményezésem a vasúttársaságnál is kedvező fogadtatásra talál és
ez az ügy nem csak számunkra fontos!
Horinka László, Sülysáp Város polgármestere
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• Segélyhívó: 112
• Polgármesteri hivatal: 06-29/435-001
• Orvosi ügyelet: 06-29/440-074 (munkanapokon 18.00–8.00,
valamint hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)
• Önkéntes tűzoltók: 06-30/528-5493
• Polgárőrség 06-30/466-1677
• Közterület-felügyelet: 06-30/391-7331
• Közvilágítás: 06-29/635-449 (hivatali időben:
hétfő 8.00–18.00, kedd, szerda, csütörtök 8.00–16.00, péntek 8.00–14.00)
• Víz- és csatornaszolgáltatás – TRV Zrt. hibabejelentő:
06-80/205-157
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ÖNKORMÁNYZAT

EZ TÖRTÉNT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
MÁJUSI ÜLÉSÉN

A

képviselő-testület tagjai tájékoztatást kaptak az elmúlt időszak
legfontosabb eseményeiről. Ennek
keretében tájékoztattam a képviselőket
arról, hogy a művelődési ház homlokzati nyílászáróinak cseréje megtörtént, a
többi ablak is leszállításra került, beépítésük folyamatosan zajlik. Arról is beszámoltam, hogy május 16-án benyújtottuk
a pályázatot a TOP_Plusz-1.2.3-21 - Belterületi utak fejlesztése című pályázati
felhívásra és a TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi
egészségügyi és szociális infrastruktúra
fejlesztése című pályázati felhívásra – a
két pályázat összértéke 550 millió Ft.
A képviselő-testület tájékoztatást
kapott a Nagykátai Rendőrkapitányság
vezetőjétől a város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről. A beszámolóból kiderül,
hogy a legtöbb területen tovább csökkentek az esetszámok, míg a felderítési
mutatók javultak.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2021. évi ellátásáról szóló értékelésből egyebek között képet kaphattak a képviselők a gyermekvédelem keretében az önkormányzat által nyújtott
pénzbeli és természetbeni ellátásokról,
valamint az önkormányzat által adott
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.
A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat és dr. Fábián Gábor Péter háziorvos között a Sülysáp II. sz. háziorvosi
körzet ellátására létrejött feladatellátási
szerződés előterjesztett módosítását. A
módosított szerződés szerint a kötelező
heti 15 órás rendelési idő helyett a háziorvos heti 20 órás rendelési időt vállal az
alábbiak szerint:

H: 8:00-12:00; K: 8:00-12:00; Sz: 8:0012:00, előjegyzés alapján várandósgondozás 12:00-14:00.
Cs: 14:00-16:30; P: 8:00-11:30.
A 2021. évi gazdálkodásról szóló zárszámadást a képviselők ellenszavazat és
tartózkodás nélkül fogadták el. Az önkormányzat 2021. évi bevétele a zárszámadás szerint 1,614 millió Ft volt.
A belső ellenőrök elkészítették a 2021.
évi működés vizsgálatáról szóló jelentést,
amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak.
Döntés született arról is, hogy a Wass
Albert Művelődési Központ megbízott
vezetőjének szerződését további három
hónappal meghosszabbítjuk.
Terítékre került a Kistelekre és Jakabszállásra vezető mezőgazdasági bekötőút forgalomcsillapítása is, ugyanis az
út tavaly őszi elkészülte után jelentősen
megnőtt a forgalom és a gépjárművek sebessége is az utakon. A döntés értelmében sebességkorlátozó táblák kerülnek
kihelyezésre.
Bérlői megkeresés alapján került napirendre a Fecske köz 2. szám alatti önkormányzati bérlakások nyílászáróinak
cseréje. A felmérést követően készült előterjesztés szerint a nyílászárók cseréje
mintegy 2,5 millió Ft-ba kerülne, ugyanakkor műszakilag indokolt és szükséges
volna a homlokzat szigetelése is, mivel az
épület jelenleg is mutat penészesedésre
utaló nyomokat, ami az ablakok cseréjével fokozódna. A szigetelés további 7,5
millió Ft-ba kerülne, így a képviselő-testület arról döntött, hogy erre irányuló
pályázat benyújtását tervezi, ha lehetőség lesz rá.

A Katona József
utcában
t alálható
önkormányzati ingatlanra (építési
telek) beérkezett
vételi ajánlatot a
képviselők elutasították, mivel az a piaci ártól lényegesen
alacsonyabb volt.
A sülysápi napelempark szomszédságában található, mintegy 4,1 hektár
földterülettel kapcsolatban érkezett
haszonbérleti ajánlatot az ajánlattevő
visszavonta, azonban az azzal megegyező feltételekkel érkezett másik bérlővel
megkötendő szerződést a képviselők jóváhagyták.
Megváltozik a „Patakpark lakópark”hoz vezető utca elnevezése. Eddig a „Fő
utca” nevet viselte ez a Fő utcáról leágazó zsákutca, azonban az egyértelműség
megkívánta, hogy ez az utca önálló nevet
kapjon. Az új elnevezés: Hold utca.
Tovább folytatódott a házszámrendezés. Több utcában változnak a házszámok a döntés következtében.
Tájékoztattam a képviselő-testületet
arról, hogy a helyi autóbuszjáratot üzemeltető cég a szerződést június 30-ra
felmondta, így veszélybe került a szolgáltatás. A következő hetekben azon fogunk
dolgozni, hogy találjunk új szolgáltatót,
és július 1-től is biztosítsuk a helyi buszjárat működését.
A képviselőket arról is tájékoztatnom
kellett, hogy városunk egyik védőnője július elsejével távozni készül. Az ő pótlására pályázatot írt ki a képviselő-testület.
Horinka László polgármester

Hirdetés

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

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

Nyugdíjasoknak

www.ifarbau.com

%
15
ezmény!

kedv

INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd
06-30/475-2917
2022. JÚNIUS
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KÖZÖSSÉG

IDÉN IS VOLT HAGYOMÁNYOK NAPJA

A

z óvodásoknak és az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak
mindig nagy élmény, ha ellátogathatnak a Kapás udvarba, hisz sok-sok
élmény és érdekesség várja őket. Idén,
május 18-án került megrendezésre a Hagyományok napja, mely esemény tradícióvá vált a településen.
A legkisebbek gyakran és szívesen élnek a lehetőséggel, amit a Kapás udvar és
a Gyűjtemény kínál. Számtalan alkalommal volt már arra példa, hogy hagyományok napja keretében a kicsik ellátogattak
a Gyűjteménybe és egy egész délelőttöt
töltöttek ott. Most, május 18-án is így történt. A kívül-belül megújult Kapás József
Helytörténeti Gyűjteményt és annak udvarát hangos gyerekzsivaj töltötte be. A
gyűjteményben megismerhették Sülysáp
múltját, az itt élő lakosság szokásait, eszközeit, népviseletét, életmódját, valamint

TE TUDTAD?

A

Tápió Natúrpark a térség 18 települését foglalja magába földrajzilag. Azonban a Tápió Közalapítvány
munkája során összegyűjtött információk
a térség minden településének ernyőként
szolgálnak a turizmusban. Szentmártonkáta jelenleg nem tagja a Tápió Natúrparknak azonban folyamatos együttműködés
alakult ki a Szabó Magda Nagyközségi
Könyvtár dolgozóival, akik természetvédelmi programjaikat a Közalapítvány bevonásával szervezik meg.
Magyarországon és a világ több részén
is, évek óta vannak olyan napok, melynek
során programokat szerveznek, ezzel is
felhívva a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására, valamint az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségének kialakítására és elmélyítésére.
Idén a vírushelyzet megszűnését követően
Szentmártonkátán két délelőttön is szerveztek a helyi gyermekeknek programot
április 29-én és május 10-én.
Az első ilyen a Föld napja volt, melyet hivatalosan április 22-én tartanak a világon,
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kultúráját tükröző, hagyományőrző munkáját is. Az intézmény jelenleg csaknem
700 kiállítási tárggyal rendelkezik. A kicsik a népviselettől az egykori mezőgazdasági gépekig mindenféle érdekességgel
találkozhatnak, a tárgyakat megnézhet-

ték, meghallgatták a történetüket, beszélgettek Sülysáp múltjáról, majd pedig következtek a játékok. Az udvarban sokféle
színes játékos program várta őket: ügyességi játékokra, kötélhúzásra, táncra és
éneklésre is jutott idő a tartalmas napon.

azonban Szentmártonkátán április 29-én került megrendezésre egy
Föld megóvását támogató gyermekrendezvény.
A program keretén belül az óvodások és az
általános iskolások 1-2.
osztálya vett részt. A
program egy előadással
kezdődött, melyet a Tápió Közalapítvány munkatársaként tartottam
meg. Ezt követően az
előadásban elhangzottakra építve szelektív
hulladék válogatása volt
a feladat, ahol a gyerekek kiválóan teljesítettek. A program egyik
legkiemelkedőbb része a hasznos hulladék
kiállítás volt, melyet az óvodások alkotásai
díszítettek. Azért a móka sem maradt el,
hiszen kézműves-foglalkozással készültek
az Apraja Falva Óvoda óvónői. Az ügyesebbek újrahasznosított játékok kipróbálásával mérhették fel tudásukat.
Május 10-én a Madarak és Fák napja alkalmából egyéni túraútvonal került

megtervezésre, melyet
az apró csemeték kön�nyen be tudtak járni. A
túraútvonal fővédnöke
az év madara volt, így
a jelzéseken és az emléklapon is szerepet kapott. A gyerekeknek 4
állomáson kellett magukat kipróbálni, melyek a
madarak és a fák rejtelmes világába vezették be
őket. Az utolsó állomás
előtt egy galambászbemutatón vehettek részt,
ahol megismerték a fontosabb információkat,
melyeket a madarakról
tudni kell. Azért a mozgás sem maradt el,
így a résztvevők az íjászatban is kipróbálhatták magukat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár dolgozóinak, óvónőknek, pedagógusoknak
és a község vezetésének is, hogy a rohanó
világban szem előtt tartják a természetvédelem fontosságát.
Gulyás Mercédesz,

2022. JÚNIUS

Tápió Közalapítvány munkatársa

KÖZÖSSÉG

FAÜLTETÉS A MADARAK ÉS FÁK NAPJÁN
Idén is megünnepelték a madarak és fák napját Sülysápon, méghozzá nem is
akárhogyan: a Móra Ferenc Általános Iskola diákjai és pedagógusai faültetéssel
járultak hozzá, hogy környezetük zöldebb és természetközelibb legyen.
Remélhetőleg az elültetett fákra hamarosan az új lakók is megérkeznek.

A

Sülysápi Móra Ferenc Általános
Iskola tagintézményében, a Vörösmarty utcai alsós iskolában is megemlékeztek a madarak és fák napjáról. Az
iskola diákjai és pedagógusai erre a napra stílusosan közös faültetést terveztek:
négy vérszilvafa-csemetét vásároltak,
amelyhez Horinka László polgármester
további egy hárs- és egy kőriscsemetével
járult hozzá, valamint az elültetésükben
is segédkezett.
Az elültetett fákra madarak is kerültek – igaz, első körben még csak papírból
készültek, ám az iskola dolgozói és diákjai bíznak benne, hogy néhány év múlva
ezeknek a fáknak a lombja is lesz akkora,
hogy otthont adhatnak majd valódi madaraknak is.
A gyerekek lelkesedésében nem volt
hiány: mosolyogva végeztek el minden rájuk bízott munkát, legyen az ásás, öntözés
vagy épp trágyázás.

1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg az első madarak és fák napját a párizsi európai
madárvédelmi egyezmény alapján. Az ünnep hivatalossá Herman
Ottó közreműködésével vált 1906ban, amikor gróf Apponyi Albert
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a madarak és fák napja megszervezését
minden iskola számára. Ez a 120
éves hagyomány a fák és a madarak életét, a természet jelentőségét, életünkben játszott szerepét
szeretné jobban megismertetni
az emberekkel. A madarak és fák
napját minden évben május 10-én
ünnepeljük.
„Gratulálok az iskola pedagógusainak,
akik ezzel a programmal a gyerekeket
bevonták a fák elültetésébe, ezzel az elültetett fák egy kicsit az ő fájukká is váltak. Biztos vagyok benne, hogy vigyázni
fognak rájuk, gondozni, öntözni fogják az
elültetett csemetéket” – volt olvasható a
polgármester közösségi oldalán.
Sülysáp városvezetése és lakossága nem csak e jeles napon foglalkozik a
környezetével: rendszeresen szépítik a
településen található virágszigeteket, sőt
bizonyos virágágyásokat örökbe is lehet
fogadni. Zöldhulladéklerakó pont is elérhető már, mely lehetőséget biztosít azoknak a lakosoknak, akik szívükön viselik a

környezet terhelésének csökkentését, így
gondoskodhatnak a kerti zöldhulladék
megfelelő elhelyezéséről. Rendszeresen
szerveznek szemétszedő akciókat is.

SÜLYSÁP KÉPVISELTE PEST MEGYÉT
A KERÉKPÁROS ISKOLA KUPÁN
Az Országos Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési bizottsága 2022-ben újra
megrendezte a Kerékpáros Iskola Kupa
versenyt felső tagozatos diákok részére. A
versenyen a 19 megye illetve a főváros egy
fiú és egy lány versenyzője vehetett részt.
A sülysápi Bakó Ádám végül az ötödik helyen végzett az országos döntőben.
Április 23-án került megrendezésre a
Kerékpáros Iskola Kupa és a Ki a mester
két keréken? elnevezésű kerékpáros versenyek megyei döntője, melyen a Nagykátai Rendőrkapitányságot képviselve vett
részt Bakó Ádám, a Sülysápi Szent István
Általános Iskolából. Ádám az első helyen

végzett, így részt vehetett az országos
megmérettetésen.
Az országos döntőt Bács-Kiskun
megyében rendezték meg májusban,
melyen Bakó Ádám a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot képviselte. Az elméleti versenyen KRESZ-tesztlapot
kellett kitölteni a versenyzőknek, majd
a gyakorlati versenyen egy ügyességi
pályát kellett teljesíteni, illetve Kecskemét belvárosában forgalomban gyakorlati vezetést kellett végrehajtani. A fiú
kategóriában Ádám végül az 5. helyen
végzett. Gratulálunk a teljesítményéhez!
2022. JÚNIUS
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VERSENYIRODA, NEVEZÉS: 2ඖඔඑඖඍඍඔ෪ඖඍඞඍජඛ

Szent István Általános Iskola

ඒවඖඑඝඛ

Sülysáp, Dózsa György u. 110.
GPS 47.4588966374 19.5037204027

korosztályos futamok
családi futás

10,7 KM

FÉLMARATON
TON

INFORMÁCIÓ:
TOVÁBBI
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

www.tapiomenti-tomegsport.hu
info@tapiomenti-tomegsport.hu
Czirják György 06 70 630 59 67
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ÁLLATBARÁT ÓVODA

Az Állatbarát Óvoda címmel meghirdetett pályázatra
olyan óvodák jelentkezését várták, akik a 2021/2022-es
tanévben kiemelkedően sokat tesznek az
állatvédelemért, és arra törekednek, hogy változatos
és kreatív programok segítségével beépítsék a felelős
állattartást a nevelésbe. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 3.
tagóvodája is elnyerte az Állatbarát óvoda címet.

A

pályázat keretein belül eleget kellett tenni különböző, az óvodában
megvalósítandó programoknak,
ilyen a társállatok bemutatása a gyerekeknek, „nem szeretem” állatokkal való
ismerkedés, illetve terápiás állatbemutató megszervezése. Ezen kívül óvodában kívüli programokban is részt kellett
venni: fel lehetett venni a kapcsolatot
állatvédelemmel foglalkozó szervezetekkel, de az óvoda meglátogatott egy
menhelyet, csatlakozott az Állatvédelmi
Kódexhez, és örökbefogadtak egy állatkerti állatot is, egy szurikátát.
– A pályázat egyes elemeinek való
megfelelés igazán nem jelentett pluszfeladatot az óvodánknak, hiszen a min-

dennapjaink szerves részét képezi az
állatok szeretetére, tiszteletére, a természet óvására és a környezettudatosságra,
fenntarthatóságra való nevelés – számolt
be lapunknak a programról Varga Renáta, az óvoda szakmai intézményvezető
helyettese. – Azonban volt olyan része is
a pályázatnak, ami igencsak sok munkával, szervezéssel járt. Külön köszönet
jár a megvalósításban és támogatásban
részt vevő dolgozóknak, szülőknek, valamint a gyerekeknek is, hiszen a kis kezük
munkájával aktívan részt vettek például
a rovarhotel elkészítésében, menhelyen
való kutyák sétáltatásában, és a méhlegelő készítése során a virágmagok szórásában is.

Az állatbarát óvoda címmel együtt járó
ajándékokért még versenyben vannak: az
első helyezett állatkerti belépőket vagy
terápiás állatbemutatót nyerhet az óvodának. Júniusban várható az eredményhirdetés. – A cím elnyerése bizonyítja,
hogy sokat teszünk az óvodánkban azért,
hogy az általunk nevelt gyermekekből a
környezetükért felelős felnőttek váljanak.
Általuk pedig a családokat is érzékenyítjük a téma fontosságával kapcsolatban. A
jövőben is fontosnak tartjuk, hogy fenntartsuk és bővítsük a pályázat kapcsán
megvalósított programokat, udvari elemeket, ilyen a rovarhotel, madáretetők és
-itatók, méhlegelő, tanösvény. Különböző
programokat szervezzünk a gyerekeknek, ahol tapasztalatok útján szerezhetnek ismereteket az állatokkal, természettel kapcsolatban. Szeptemberben pedig
a Zöld ovi címre pályázunk majd, ennek
előkészületei, a szükséges anyagok gyűjtése már folyik – tudtuk meg.

Hirdetés

Eladó
ingatlanokat
kErEsünk

meglévő készpénzes ügyfeleink részére
a Dél-Pest megyei és Budapesten,
a Dél-pesti régióban

Ha számít az ár,
az ingatlanpiaci vár!

Amennyiben
gondolkozik lakása,
háza, telke eladásán,
forDULJon
BIzALommAL
Az

IngATLAnPIAcI
KözveTíTő
IroDához!

piaci.com

ÓL

JU

1%

ingatlan

A LÉ K T

T

közvetítő iroda

Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em. • Tel.: 06-70-935-5181
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A ZÖLDHULLADÉKLERAKÓ PONT
IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
2021 tavaszától zöldhulladékgyűjtő pont üzemel Sülysápon, az
Ipar utca 17. szám alatt (korábbi városüzemeltetési telephely,
a szennyvíztisztító mellett). Nyitvatartása márciustól novemberig péntekenként 16:00-19:00 és szombatonként 8:00-12:00
(kivéve ünnepnapokon).
Az utóbbi időben alkalmanként azt tapasztaltuk, hogy egy-egy
beszállító akár naponta 5-8 fordulóban, a háztartási mennyiséget
messze meghaladó zöldhulladékot szállított be, ezért a lerakópont
használatát az alábbiak szerint korlátozni kényszerülünk:
A „háztartási mennyiséget” havi 2 m3-ben határozta meg az
önkormányzat. A beszállítás során lakcímkártya alapján regisztráljuk, hogy mely címről mikor és mekkora mennyiséget szállítottak be. Egy-egy naptári hónapban ugyanarról a címről legfeljebb
ezt a mennyiséget (2 m3) fogadja a lerakópont. Ehhez sülysápi lakcímet igazoló okirat (lakcímkártya) bemutatása feltétlenül szükséges.
Sülysáp Város Önkormányzata

A ZÖLDHULLADÉKLERAKÓ PONT ELMÚLT EGY ÉVE

Jelentős mennyiségű kerti zöldhulladékot rakhattak le ingyenesen a sülysápiak az egy éve megnyílt lerakóban. Sülysáp Város Önkormányzata a lerakó működésének elmúlt
egy évében 2,2 millió forintot költött a helyiek által elhelyezett több mint 570 m3 kerti zöldhulladék elszállítására.
Az évente egyszer ingyenesen igénybe vehető önkormányzati ágdarálási szolgáltatást az elmúlt egy évben közel
200 háztartás vette igénybe. Az ágdaráló azonban meghibásodás miatt jelenleg nem vehető igénybe, a javítása alkatrészhiány miatt bizonytalan ideig elhúzódhat.
Katus Norbert alpolgármester

MIÉRT ÁLLT LE A MUNKA
A SÜLYSÁPI KÖRFORGALOMNÁL?
Teszik fel sokan a kérdést mostanában – kezdi Horinka
László polgármester a közösségi oldalán megjelent posztban 2022. május 3-án, melyben részletesen elmagyarázza a
jelenlegi helyzetet.
– A sülysápi körforgalom kivitelezési határideje 2023. június 30. Azért is köttetett ilyen tág határidővel a szerződés a
NIF Zrt. és a KM Építő Kft. között, mert tudvalévő volt, hogy
a tervek pontosítása és az engedélyek beszerzése időigényes
feladat lesz. Az egyik első munkafázis a közművek feltárása
volt azért, hogy a kiviteli tervek minél pontosabban készüljenek el, és minden szakhatósági engedélyt úgy kérjen meg
a kivitelező, hogy az a valóságos helyzetet tartalmazza. A
munka nem volt hiábavaló: számos olyan közművezeték került elő a feltárás során, amiről bizony előzetesen nem volt
ismeretünk.
A másik kérdés, ami sokszor elhangzik: hogyan fog itt elférni egy körforgalom, és mi lesz a Lövölde utcával? A körforgalom csak úgy fog elférni, hogy az önkormányzat néhány
száz négyzetméternyi területet ajándékoz a Piactér területéből erre a célra. Itt a burkolat elbontása már meg is történt.
A körforgalom középpontja pedig „eltolódik” a sorompó irányába. A Lövölde utca közvetlenül nem köthető be a körbe,
mivel a szabvány szerinti ívek nem kialakíthatók a területen,
ezért a Lövölde utca a Kápolna utcába fog becsatlakozni és
onnan lehet majd rácsatlakozni a 31-es útra. Az autósbolt,
a munkaruházati üzlet megközelítését pedig egy Budapest
irányából egyirányú szervizút fogja biztosítani, amely a Lövölde utcára fog rácsatlakozni.
A körforgalom három ágát gyalogosátkelők keresztezik
majd, a piac területére közvetlen lejárók épülnek. A már
említett szervizút és a Lövölde utca környezetében néhány
parkoló is létesül majd.
Horinka László, polgármester

Hirdetés

Dugulás
elhárítás
CsőKamerázás
WC, padlóösszefolyó, mosdó,
kád, zuhanyzó, piszoár,
mosogató
Hívjon
és m egye k!
Budapesten,
és Pest megyében.
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK

A kommunális hulladékszállítás az egész településen csütörtöki napokon történik.
Csomagolási hulladékgyűjtés a következő időszakban:
2022. június 9. és 23., 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!
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés a közeljövőben:
2022. június 23-án, csütörtöki napon lesz.
Az üveg gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on
történik!
Ingatlanonként lehetőség van évente kétszer lomtalanítást (3 m3/alkalom mennyiségben) is igényelni az
53/500-152 telefonszámon.
SH infó
Hirdetés

ed ő
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ácS- SzAkkÉpzetetrek
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lAptÓ

• cserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet,
ereszcsatorna
javítása, cseréje

A

iG
A tető

Alpin technikávA
technikáv l

kedvező árAk!
istván és társai

06-30/919-4694
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ÚJABB TESZEDD! MOZGALOM – ÚJRA TISZTASÁG
A település önkéntesei évente többször is tesznek azért, hogy az őket körülvevő
környezet tisztább, szebb és élhetőbb legyen. Eleve nem ők azok, akik bárhol is
szemetelnek, azonban nekik köszönhető, hogy a város egyes részei megtisztítulnak
a mások által otthagyott hulladéktól. A legutóbbi szemétszedő akció május 8-án
zajlott, a következő időpontra pedig továbbra is várják az újabb jelentkezőket.

A

z elmúlt 10 évben több tízezer ember ragadott zsákot és gyűjtötte
az illegálisan lerakott szemetet az
egész országban a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akcióban.
Csak tavaly közel 3000 tonna hulladéktól tisztították meg az országot, most
pedig tovább folytatják – Sülysápon is. A
településen rendszeresen megszervezik
az akciót, melyre bárki jelentkezhet, aki
késztetést érez arra, hogy egy szebb és
tisztább környezetben éljen.
Sülysápon május 8-án, vasárnap szedték a szemetet, országszerte pedig az
egész hét folyamán több mint 1000 találkozási ponton és több mint százezer zsákba gyűjtötték az önkéntesek az elhagyott
hulladékot. Érdemes regisztrálni és figyelemmel kísérni a szemétszedés hivatalos
időpontjait, hogy a következő alkalommal
még hatékonyabban folyjon a munka.

– A közfoglalkoztatottainkkal napról napra takarítjuk a közterületeket, de
annak ellenére, hogy ők ezt napi szinten folytatják, újra és újra termelődik a
szemét – kezdte Horinka László polgármester. – Vannak kihelyezett kamerák
is, melyeket éppen az illegális hulladék
lerakásának megakadályozására telepítettünk. Volt is arra példa, hogy a kamerák segítségével sikerült visszakövetni
az elkövetőt és számon lehetett kérni.
Nem tudom, mikor fogunk megérni arra,
hogy tisztában legyünk vele, a hulladék
eltüntetése pénzbe kerül. Fizetünk a
kommunális hulladék elszállításáért, de
ha alkalomszerűen többlethulladékunk
keletkezik, annak az elszállítását is ki
kell fizetnünk, ennek költsége van. Sokak
számára nem egyértelmű, pedig időt, fáradságot és pénzt is kell fordítanunk arra,
hogy tisztábbak legyenek a településeink

– mondta el a Szórómédia adásában Sülysáp polgármestere.
A sülysápi TeSzedd! akcióból kivette a
részét a település polgármestere mellett
Dr. Molnár Tímea háziorvos és Süli Richárd önkormányzati képviselő is.

Hirdetés

termelői
mézdiszkont

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

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

gyógyNövéNyágyoN
N
érlelt termelői mézek

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

minden
gyógynövényes méz:

1490
Ft/ ½ kg

Virágméz:

990
Ft/ ½ kg

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

Facebook: Mézdiszkont • www.apifito.hu • 06-70/607-4444
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ÁllÁslehetőség sülysÁpon!

A közös, nagyobb háztartások szétválása,
a generációk különélése miatt egyre
nehezebbé válik idős szüleink,
rokonaink felügyelete, ellátása.

S

okaknak állandó aggodalmat jelent, hogy
időben tudomást szereznek-e arról, ha szeretteikkel történik valami baj.
A technika fejlődését azonban ezen a téren is segítségül lehet hívni: a Gondosóra
program jelzőszerkezetével
az érintettek azonnal kapcsolatba léphetnek azzal a kontaktszeméllyel, akitől a leggyorsabban kaphatnak segítséget.
A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre épül.
A korszerű segélyhívó eszközhöz egy országos lefedettségű távfelügyeleti és diszpécserszolgáltatás kapcsolódik. A szolgáltatás
és a jelzőeszköz ingyenes, és Magyarország minden településén
hozzáférhető a hét minden napján és órájában. A program az
emberi élet minőségét, védelmét és biztonságát hivatott szolgálni, elsődleges célja az otthoni és önálló életvitel meghoszszabbítása.
A segélyhívó eszközzel az idős ember minden körülmény között képes jelezni (a készülék karon vagy nyakban hordva mindig
elérhető). Minden jelzésre reagál valaki. A készülék állapotáról
(pl. töltöttség) automatikus jelzést is küld, de önállóan nem cselekszik.
A programhoz alanyi jogon csatlakozhat minden 65. életévét
betöltött magyar állampolgár vagy a felhasználó segítője, akik
ingyenesen igényelhetik a jelzőeszközt.
Az eszköz és a szolgáltatás egy rövid regisztrációs folyamat
után hozzáférhetővé válik.
Regisztráció: https://gondosora.hu/regisztracio/
További információ: https://gondosora.hu/

ÉLETET MENTETTEK
A RENDŐRÖK SÜLYSÁPON
Eszméletlen motorost élesztett újra egy tápiószecsői
járőrpár Sülysápon. Mire a mentők megérkeztek, újra volt
szívverése a balesetet szenvedő sérültnek.
A Tápiószecsői Rendőrőrs szolgálatban járőrei 2022.
május 19-én 20 óra 35 perc körül kapták a riasztást, hogy
Sülysápon egy motoros fekszik az úton.
A szolgálati autó kövér gázzal indult a címre, ahol egy
vérző férfit láttak motorja közelében feküdni. Néhány jól
ismert mozdulat után kiderült, a sérültnek nem volt légzése, pulzusát nem lehetett tapintani. Míg a mentőkre vártak
felváltva láttak neki az újraélesztésnek. Szabaddá tették a
légutat és pumpálni kezdték.
Óráknak tűnő percek teltek el, mire a mellkaskompresszió eredményt hozott, az addig életjeleket nem mutató
férfi pulzusa gyenge volt ugyan, de tapintható. A kiérkező
mentőegység átvette tőlük a további feladatokat, végül az
59 éves, motorjával nagy valószínűséggel – a rajta érezhető erős alkoholszagból következtetve – felborult férfit
stabil állapotban vihették kórházba – olvasható a www.
police.hu oldalon.

gépkezelőt, valamint
építőipari betanított
munkÁsokat
keresünk!
elérhetőség: 06-30/747-0377
Elvárások

Minimum 1 hónap próbaidő,
általános iskolai végzettség.
Szakirányú végzettség előny.

Óradíj

Betanított szakmunkás: nettó 1 600 Ft
Gépkezelő: próbaidő alatt nettó 2 300 Ft,
próbaidő után nettó 2 500 Ft

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

ács- és
KŐmŰvesmUnKáK
Festés, szigetelések, kúpolások,
csatornázások, bádogozás, betonozások, kémények, kerítések,
burkolások, repedt, süllyedt falak
helyreállítása és vegyi injektálása.
Tel.: 06-30/081-2119

Lilla
Liget

Garanciával,
inGyenes felméréssel!
15% Kedvezménnyel!

GONDOSÓRA PROGRAM

Hirdetés

L lla Liget

Lovarda
Lovaglásoktatás

Virágméz

Monoron
családias környezetben
7-től 17 éves korig.

Balázs Lilla
agrármérnök, lovastúra-vezető

06-30/515-3772
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KÖZÖSSÉG

HARMADSZOR VOLT ROMA NAP SÜLYSÁPON
Harmadik alkalommal került megrendezésre a településen a Roma nap, idén a
Kapás udvar adott otthont az eseménynek. Romák és nem romák együtt töltötték
az időt, az érdeklődők betekintést nyerhettek a roma hagyományokba, zenébe és
főzőtudományba, míg a legkisebbeket sok játék és szórakozás várta. Lakatos Pál,
a Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mesélt a nap sikeréről.
– Hányadik alkalommal kerül megrendezésre az esemény?
– Ez a harmadik ilyen Roma napunk,
melyet az önkormányzattal közösen
szervezünk. Nagy segítség volt, hogy
helyszínként ingyen megkaptuk a Kapás
udvart. Nagyon sok egyéb támogató is
jelentkezett, sok felajánlást kaptunk: cégektől és magánszemélyektől egyaránt,
sok nevet megemlíthetnék, de sajnos
nem tudok mindenkit felsorolni.
– Milyen programokkal várták a kilátogatókat?
– A gyerekeknek felállítottunk légvárat illetve csúszdát, lehetett lovaskocsizni, fánkot kaptak és volt ingyen ételosztás volt. A Romano Glaszo együttes
nagyon színvonalas, autentikus zenét
szolgáltatott, ezenkívül részt lehetett
venni vetélkedőn és táncversenyen, valamint főzőversenyen is meg tudta mérettetni magát, aki akarta.
– Hogyan jött az ötlet a Roma nap megszervezésére?
– Az ismeretségi körömben több helyről hallottam, hogy mások is rendeznek
hasonló napot. Ez az integráció szempontjából is nagyon fontos, hiszen ez a
rendezvény nem csak romáknak szól.
Szőlőstelepen a Kastélykertben rendeztük az első ilyet, és már akkor is az volt a
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tapasztalatunk, hogy nagyon jól érezték
magukat az emberek.
– Említette az integrációt.
– Mi, magyarországi romák itt élünk,
ismerjük a többségi társadalom kultúráját, hiszen nap mint nap ez vesz minket
körül. De úgy érzem, hogy a romák kultúrája és identitása nem annyira ismert,
ebből is sajnos sok konfliktus eredhet,
bár szerencsére én úgy látom, hogy Sülysápon nincs ilyen konfliktus vagy csak
nagyon elenyésző. Én azért fektetek minél nagyobb hangsúlyt arra, hogy megismerjék a kultúránkat, hogy jobban el
tudják fogadni egymást az emberek. Mi
elsősorban magyar állampolgárok vagyunk, de a roma kisebbséghez is tartozunk, ez a kettős identitás sokunknál
működik.
– A kultúra mely szeleteit tudják ilyenkor
leginkább bemutatni?
– Elsősorban az autentikus zenénket,
a táncot és a nyelvet mutathatjuk meg a
kilátogatóknak, de a roma ízvilágot a főzésen keresztül, vagy az öltözködést is
jobban megismerhetik, például, amikor
a Romano Glaszo hölgytagjai színpadra
lépnek.
– Mit kell tudni a Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról?

2022. JÚNIUS

Április 8. – a roma kultúra ünnepe

A nemzetközi roma nap felhívja a
figyelmet a romák társadalmi helyzetére is. Az ünnepet hivatalosan
1990-ben, a lengyelországi Serockban, a Nemzetközi Roma Unió
(IRU) 4. Roma Világkongresszusán
alapították a roma képviselők első
nagy nemzetközi találkozójának
emlékére, mely 1971-ben zajlott.
Magyarországon 2012 után erősödött fel a nemzetközi roma nap, azóta egyre gyakoribbak a jeles nap
köré szervezett kulturális programok, események és díjátadók.
– Mi három éve nyertük meg a választást, de az önkormányzat munkája már
csaknem 10 évre nyúlik vissza. Szénási
László több cikluson keresztül vezette
az önkormányzatot. Elsősorban a roma
kultúrát, a hagyományokat próbáljuk
ápolni. Mindig vannak évszakhoz kötődő tematikus programjaink: van, amit
mi szervezünk és van, amihez csatlakozunk. Tavaly például sikerült megnyerni
egy pályázatot, így tarthattunk cigánytánc-oktatást a művelődési házban,
idén pedig valószínűleg ősszel tudjuk
elindítani a romanyelv-oktatási programunkat.
– Ön mióta lakik Sülysápon?
– Tizenhét éve költöztünk ide a családommal Gyömrőről, laktak itt ismerőseink. A Hevesy park, a játszótér, az
óvoda-iskola közelsége és a kispatak
nagyon vonzó volt számunkra, szép házat tudtunk venni, amit felújítottunk.
Nagyon jól érezzük magunkat Sülysápon. Én nem nagyon politizálok, de jó
kapcsolatot ápolunk a polgármesterrel
is, tudunk egymásra számítani. Én is
megteszek mindent, amivel hozzá tudok
járulni a közös munkához. Legutóbb a
Kastélykertben megrendezett majálisra
áthajtottam a pónimmal és ingyen lovagolhattak a gyerekek, azt nagyon szokták szeretni. A Kapás udvarban is kint
voltunk az óvodai rendezvényen. Én ezt
a példát próbálom az emberek felé mutatni: szerintem egy asztalról nemcsak
elvenni kell, hanem rá is kell tenni valamit. Fel kell mutatni valamilyen értéket.

KÖZÖSSÉG

TEMETŐKERTI SÉTA SÜLYSÁPON
„Az emberek felé meg kell mutatni, hogy ők is lehetnek természetvédők”

N

émeth András Sülysáp tápiósápi
temetőkertjébe szervezett természetismereti sétát a természeti örökség megismerése és megóvásának
érdekében, de nem mellesleg azért is,
hogy minden résztvevő jól érezze magát.
Ha elsőre furán is hangzik, másodikra biztosan nem, hiszen András ezzel is próbál
hozzájárulni ahhoz, hogy kiutat találjunk
a társadalmi és ökológiai válságból, hogy
felépítsünk egy szebb és élhetőbb jövőt.
„Ha ez valakinek túl komolyan hangzik,
akkor egy kellemes kis séta vár minket,
amiben megismerünk pár vadvirágot” –
szólt a felhívás.
András a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságához tartozó állami természetvédelmi őrszolgálat egyik tagja. Ez
mintegy 250 kollegát jelent az országban, tíz nemzeti parkra elosztva. Sokan
nem tudják, de a természetvédelmi őrök
fegyverviselésre jogosult hatósági személyek, akik védik a törvény által nevesített természeti értékeket, részt vesznek a
környezeti nevelésben, további feladatuk
a természeti értékek feltárása és ellenőrzése. András szerint nincs két ugyanolyan
napjuk és egyik természetvédelmi őr sem
végzi ugyanazt a munkát, amit a másik.
András magánemberként is hisz benne,
hogy természetet védeni úgy is kellene,
hogy a szakemberek nyissanak az emberek felé, így ő ezt az utat járja civilben is.
– Van egy oldalam: ez az Ember és természet, avagy kicsoda Öko Pató Pál, ahol
rendszeresen kiírom magamból mind a
rossz, mind a jó élményeket. Alapvetően
rossz sztereotípiával idézzük fel, hogy ki
Pató Pál: egy lusta, halogató ember, de úgy
gondolom, nagyon sokszor a természetben az átlagembernek pont elég lenne csak
egy kicsit lustának lennie. Mi, emberek
túlhasználjuk a természet jelentős részét:
a kertünket, az árkainkat lebetonozzuk,

beépítjük, felszántjuk kiirtjuk, a legeltetéssel, trágyázással, túlzott kaszálással,
fűnyírással tönkre tehetjük a különböző
fajok élőhelyét. Ha kimegyünk a sápi forráshoz, gyönyörű gyepmaradványokat és
tölgyeseket találunk, a társadalom pedig
semmi másra nem használja ezt a részt,
mint motocross-pályának – teljesen illegálisan. Az emberek mindezt nem tartják
értéknek – ecsetelte lapunknak.
András életének első két évtizedét Sülysápon töltötte, és most már Zsámbokon
lakik, de itt is ott is jópár éve szemet szúrt
neki, hogy az emberek mindig mindenhol
megállás nélkül nyírják a füvet. Ahogy meséli, idén már eljutottak odáig az önkormányzattal, hogy a városgazdák néhány
foltot mindig meghagynak a füves területeken, ahol biztosan helyet találnak majd
maguknak a különleges fajok.
András szerint a természetvédő nem a
tó partján ülő horgász vagy a túrázó, ennél
ez többet jelent és ezt meg kell mutatni.
A hivatásos természetvédők látják igazán,
hogy az ember milyen kárt okoz a ter-

ÚJABB VÉRADÁS ZAJLOTT LE SÜLYSÁPON
Május 19-ére újabb véradó akciót hirdettek a településen. Az állandó véradók mellett igyekeznek új donorokat
is bevonni, hiszen vérre bárkinek bármikor szüksége lehet. Legközelebb augusztus 18-án lehet csatlakozni a helyi
hősökhöz.
Ha valaki elmegy vért adni, nem egyszer fordul elő, hogy akár már pár napra rá kapja az értesítőt: az általa leadott
vért kiszállították felhasználásra vala-

melyik kórházba. Sajnos sokkal gyakrabban és sokkal nagyobb mennyiségben van szükség vérre, mint amennyien
hajlandóak adni. A mostani váradáson
megjelentek összesen 198 életet tudnak
megmenteni a vérükkel.

mészetben, és sokan rádöbbentek, hogy
ha nem foglalkoznak ezzel, akkor egy idő
után mindenki le fog tiporni mindent. – Az
embereknek meg kell mutatni, hogy ők is
lehetnek természetvédők, ezzel kapcsolatban még sok ötletem van. Korábban
volt már egy temetői sétánk Zsámbokon,
ami sikeres volt, pár évvel korábban pedig
a tápiósági temetőkertben is találkoztam
védett növényekkel, a selymes boglárkával és a pusztai meténggel. Sok ideig nem
kezdtem ezzel semmit, de most eszembe
jutott, hogy éppen most virágzott a selymes boglárka, így azonnal szerveztem egy
villámtúrát másnapra. Összesen 26-an
csatlakoztak, ami fantasztikus ilyen rövid
idő alatt. Azt hallottam hogy tíz-húsz éve
a sülyi temetőben még tavaszi hérics is
virágzott, érdemes lenne oda is szervezni
egy sétát.
András szerint a legtöbb ember már
ún. növényvakságban szenved, ami annyit
tesz, hogy legtöbbünknek fogalma sincs
arról, mi minden él és nyílik körülöttünk.
A városiasodás hatására olyannyira eltávolodtunk a természettől, hogy a legalapvetőbb növényfajokat sem ismerjük fel, az
összes növényt képesek vagyunk egy nagy
csoportba sorolni és még néha arról is
megfeledkezünk, hogy mindegyikük élőlény. András életében a világ megmentése
állandó távlati terv, de azért kisebb lépésekben is gondolkodik.
– Nem egy erős ágazat most a természetvédelem: amikor jön egy 100 milliárdos beruházás, akkor az a fő törekvés,
hogy ne álljunk az útjába. Ez szomorú, de
egy idő után arra jutottam, hogy nemcsak
keseregni kell, hanem sok apró dologgal
előremenni, megfogni a társadalmat, hátha az emberek egy része rájön, hogy mindez érdekli őt. Az igazi távlati cél: minél több
embert ráébreszteni arra, hogy a természettel foglalkozni kell és foglalkozni jó.

Bár a véradás viszonylag ismert lehetőség arra, hogy másoknak segítsünk,
a régióban is rendszeresen szerveznek véradásokat, évente mindössze
párszor engedhetjük meg, hogy en�nyire megterheljük a szervezetünket.
Emellett azonban van más út is, hogy
jót tegyünk, ez pedig a vérplazmaadás. Sokan szinte semmit nem tudnak róla, pedig akár 72 óránként is segíthetünk vele embertársainkon, miközben könnyen lehet, hogy egyszer
nekünk is szükségünk lesz rá.
2022. JÚNIUS
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MÚL(T)6-ATLAN

FEJEZETEK A MÓRA FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRTÉNETÉBŐL
4. fejezet: 1945 után

(Folytatás. Az előző fejezeteket lásd lapunk korábbi számaiban.)

A

II. világháború éveiben csak a harcok átvonulása idején
nem volt tanítás az iskolában, 1945 után azonban egy teljesen új korszak kezdődött az országos, így a helyi oktatásban is.
1946-ban a Vallás és Közoktatási Minisztérium kidolgozta a 6
osztályos helyett a 8 osztályos általános iskola új rendszerét: 1-4.
osztályban osztálytanítós, az 5-8. osztályban szakrendszerű oktatásban. Ezzel megnőtt az általános iskolai tanulók száma, a 3
helyen meglévő 5 tanterem a nyolc évfolyam számára kevésnek
bizonyult, tehát új tantermekkel kellett bővíteni az iskolát. A Kápolna utcában, a plébániától jobbra álló régebben kultúrháznak
használt épületből alakítottak ki 2 tantermet. Ez az épület a köztudatban „kultúrház iskola” néven szerepelt, jelenleg is áll, most
magánlakásként szolgál.
1945-ben a szőlősnyaralói rész szőlőbirtokait felparcellázták,
a szőlő- és gyümölcstermelés apránként visszaszorult, lakóházak épültek a szőlők helyén, ezáltal
a lakosság és a tankötelesek száma
is megnövekedett. 1947-ben vették
oktatási célú használatba az 1900ban épült, ezen a településrészen
található egykori Moller-kastélyt. A
község központjától több kilométerre lakó diákok tanultak itt egyetlen
tanteremben, összevont 1-4 osztályban egészen az almáskerti iskola
1994-es átadásáig.
1948. június 16-án az országgyűlés sürgősséggel tárgyalta az
iskolák államosításáról szóló törvényt, ami magában foglalta az
oktatási intézmények ingó és ingatlan vagyonának és a tantestület teljes létszámának átvételét is. A Vallás és Közoktatásügyi
Minisztérium kíméletlenül végrehajtotta az egyházi iskolák államosítását, teljes egészében megfosztotta őket épületeiktől, felszerelésüktől.
Az épületek az 1960-as évek végéig mit sem változtak. Olajos
padlók, széntüzelésű kályhák, padok, melyeket még a nagyszülők is használtak egykor. A sarokban egy ceglédi kannában víz,
szélöblítéses WC az udvaron,
a 4 épületből 3-nak az udvarán még kút sem volt. Sülysáp
nagy fejlődésnek indult, csak
az iskolák épületei voltak régiek, elavultak. Mindenki
tudta, hogy tarthatatlan körülmények között tanulnak a
gyerekek.
Az 1960-as évek tanítói és tanárai közül néhányan, akik hoszszú évekig oktatták, nevelték Tápiósüly tanulóit: igazgató Kovács
Géza, ig.h. Lukács Erzsébet, Arany Emese, Ádok Mihály, Ádok Mihályné, Diószegi István, Dobosi Sándor, Hegedűs József, Karászi
Dianna, Krecsák Jánosné, Takács József, dr. Székely Sámuel, dr.
Walner Györgyné.
A tantestület 1960-ban egy új, ambiciózus tanítónővel gazdagodott Molnár Istvánné (Szücsi Rozál) személyében. Rozika Tápiósülyben született 1939-ben, itt nőtt föl, itt kezdte a 6 osztályos iskolát, de már azt 8 osztályosként fejezte be. 1957-ben az I. László Gimnáziumban érettségizett, majd Budán végezte el a tanítóképzőt.
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A szíve Tápiósülybe húzta tanítani. 1960-tól alsós tanító, majd matematika szakos tanár, 1970-1982-ig pedig az iskola igazgatója lett.
Ismerte a helyi körülményeket. Elkezdte az iskola történetének
megírását is, de a betegsége és a sors nem engedte befejezni. A
ránk maradt rövid helyzetelemzésből most a leghitelesebb személytől olvashatjuk egy új iskola születésének körülményeit.
„1969-ben nyugdíjba távozott Kováts Géza igazgató, aki 40 évig
volt sülyi iskola igazgatója. 1969 szeptemberében új igazgató jött
Csapó Sándor személyében. Nagyon heterogén testületet talált a
férfi és női kollégák között.
Az iskola teljhatalmú irányítói valójában az ’50-es évek végétől
Lukács Erzsébet és Hódosi Gizella voltak. Lukács Erzsébet 1956-tól
helyettes lett, mikor Kajdy Lajos bácsit börtönbe juttatták. (Szerencsére ő kiszabadult.)
A sülyi iskola valójában 4 épületből állt.
Az alsós gyerekek csak du. jártak iskolába, a felső csak de. Ha
szeptemberben elkezdődött a tanítás, karácsonyig nem lehetett
az alsósnak sehová se menni. Nem beszélve arról, hogy az alsós
gyerekek hideg, piszkos tanterembe jöttek. Az első osztályosok
megszokva az óvodában, leborultak a padra és aludtak. Ha 5 óránk
volt, akkor ½ 6-ra végeztünk és télen már sötét volt, amikor hazamentek.

Nem volt a felsős tanár élet sem rózsás. Órák között a szünetben mindig „úton” volt az épületek között. Szerencséje volt, ha 2
órát egy épületben egymásután tartott. A kulturiskola és az újiskola között kb. 600 m volt a távolság. Ha esett, ha fújt, ha csúszott
mennie kellett.
Ahol egy tanterem volt, ott a váltó tanárt meg kellett várni,
a gyerekek nem maradhattak felügyelet nélkül. A szemléltető
eszközöket hurcolták, meg is rongálódtak. Idővel annyi változás
történt, hogy az alsó tagozat váltotta a felső tagozatot, magyarul
váltott tanítás folyt. Persze ez nem változtatott a helyzeten sokat.
1969 aug. utolsó napjaiban az alakuló gyűlésen tudtuk meg,
hogy az új igazgató Csapó Sándor lett. Az 1969/70-es tanévben
megpróbált tájékozódni. Lukács Erzsébet maradt a helyettese, de
sokat vitáztak. Erzsi néni szeretett volna igazgató lenni, de évei
szerint már nyugdíj előtt állt. Ha Kováts Géza nem 68 éves koráig
igazgató, hanem előbb nyugdíjba megy, akkor lehetett volna.
Ekkor én alsós nevelő voltam, Ifjúságvédelmis, SzM megbízott
és nem emlékszem, hogy még mi, mikor behívtak az irodába és
azt közölték, (az igazgató és valamelyik járási vezető), hogy Erzsi
néni után legyek én a helyettes. Igent mondtam, de csak úgy, ha
elvégezhetem a főiskolát matematika szakon. Beleegyeztek. Az
1970/71-es tanévet már felsősként kezdtem, mert közben Szegedre jártam, felvettek.
Ennek a tanévnek az elején Csapó igazgató arra kért, menjek
vele a Tanácsházára, mert a megyétől jött „Valaki” az új iskola
ügyében. Neki helyismerete nincs, segítsek. Ekkor találkoztam
először az Új iskola ügyével.” (Molnár Istvánné kézirat)
Köszönet Balog (Marcheschi) Mónikának a fényképekért.
Zemen Pálné

ÖNKORMÁNYZAT

ELHUNYT DINNYÉS ÁRPÁD, SÜLYSÁP DÍSZPOLGÁRA
Életének 85. esztendejében, 2022. május 14-én elhunyt
Dinnyés Árpád, Sülysáp Város díszpolgára.
Dinnyés Árpádot Sülysáp Város Önkormányzata 2018-ban az
Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány javaslatára, sok
évtizedes elhivatott nevelőszülői
munkája, példaként előttünk álló
családi élete és áldozatos közösségi és karitatív tevékenysége
elismeréséül díszpolgárrá választotta.
Sülysáp Város Önkormányzata
saját halottjának tekinti, temetése, búcsúztatása 2022. május
19-én volt a sülyi temetőben.
Sülysáp Város Önkormányzata

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Dinnyés Árpád temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély
gyászunkban osztoztak. Köszönet illeti még Sülysáp város polgármesterét,
alpolgármesterét, valamint önkormányzatának képviselőit, hogy segítséget
nyújtottak a méltó megemlékezésben és a szertartás lebonyolításában.
Hálás szívvel, a gyászoló család

Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase
tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.
Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jóllakottan
derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen
enyhe pirosnak, mint a tejbeesett rózsa.
Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, én tudom, hogy te egyszerű
voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit
s gyötrő aggodalmaid horizontján már az eget
nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltől-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság s két
parázsló szemedből sisteregve hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei.
Dsida Jenő – Krisztus

Hirdetés

NAPKÖZIS

LOVASTÁBOR
június 20–24
június 27–július 01
július 18–22
augusztus 01–05
augusztus 08–12
augusztus 22–26
Lehetetlen felsorolni azon pozitív eredményeket, amelyeket fel tudunk mutatni a
gyermek és a ló kapcsolatával. Utódaink az oktatójuktól, edzőiktől magas szinten
sajátítják el a fegyelmet, figyelmet, empátiát, etikát, felelősséget, türelmet,
tiszteletet, sportszerűséget és a helyes viselkedést...
info@lovasbolt.com

+36-30/273-5200

Alsóhegyi Lovas Sportház
2022. JÚNIUS
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KeréKgyártó ügyvédi iroda
POLGÁRI JOG
• Ingatlanjog
• Társasági jog és cégjog
• Követeléskezelés
• Társadalmi szervezetek
• Családjog
• Közigazgatási jog

Szeretettel várom
a kedves ügyfeleket!

Dr. Kerékgyártó Rita
ügyvéd

Iroda: 2241 Sülysáp, Malom u. 34.
E-mail: rita@drkerekgyarto.hu

Tel.:

06-30/655-0782
azonnaL

L!
készLetrŐ

Megérkeztek az új
Piaggio HaszongéPjárMűvek
Piaggio DéL-Pest márkakereskedés és márkaszerviz
1194 Budapest, Hofherr albert u. 38/D
www.piaggiodelpest.hu • ertekesites@piaggiodelpest.hu
+36-1/280-1533, +36-20/318-3760
SÜLYSÁPI HÍRFORRÁS |
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