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"Humanitárius település" címet nyert Sülysáp
A Magyar Vöröskereszt által 2007-ben alapított
címet első alkalommal érdemelte ki Sülysáp és
egy évre kapta meg a jogot a cím viselésére.
A díjat 2019. május 23-án a Biatorbágyi Juhász Ferenc
Művelődési Központban Katus Norbert alpolgármester vette
át, aki a megjelentek előtt elmondott köszöntőjében ismertette a sülysápi vöröskereszt és az önkormányzat közös erőfeszítéseit.
A "Humanitárius település" cím a Magyar Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit tiszteletben tartó, céljai megvalósításában aktívan részvevő közösségek elismerése.
A cím elnyerése emléklap átadásával jár. A cím megtartása
(második alkalom) emléktábla avatással kerül elismerésre. A harmadik alkalommal az elnyert cím feljogosítja a települést, hogy
határán található üdvözlő tábláin elhelyezze a „Humanitárius település” jelzést.
Horinka László polgármester

Az EP-választás sülysápi eredményei
2019. május 26-án lezajlott az Európai parlamenti képviselők választása.
Az alábbi grafikonon a sülysápi eredmények láthatók. Az országosnál minimálisan
kisebb részvétel mellett az országos átlaghoz képest 8%-kal jobb eredményt ért el a
FIDESZ-KDNP, az ellenzéki oldalról a DK (2.) és a Momentum (3.) pedig kissé gyengébben szerepelt városunkban.

NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA
2019. június 4.
Ünnepi megemlékezés a
sülysápi Szent Istvántemplomnál
Sülysáp Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a
Nemzeti Összetartozás Napja alk almából megrendezésre kerülő városi megemlékezésre

17:00 ór ától szentmise
Szent István-templomban

a

17:45-től ünnepi megemlékezés a Trianon-Bástyánál
Beszédet mond:
Kecser István képviselő
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Esőmenők a 13. Sülysápi Futónapon!
Május 5-én a 13. Sülysápi Futónapon közel 300 futó – óvodásoktól a nyugdíjas korosztályig – gondolta
úgy, hogy eső ide, eső oda, márpedig rajthoz áll! Már az óvodások rajtja előtt is látszódott, hogy ezen a
napon az eső sem állhat újtában egy jó hangulatú futónapnak.
A versenyt eddig soha nem látott érdeklődés előzte meg. Az előnevezők
száma elérte a 350 főt, a felnőtt futamok száma több mint meg kétszereződött az eddigi átlaghoz képest. Két
távnál le is kellett zárni hamarabb az
előnevezés lehetőségét. Örvendetes
hogy a korábbi évekhez képest több
sülysápi indulója is volt a versenynek
a gyermek kategóriák mellett mind
a kezdők- újrakezdők, a 3,7; 10,7
km, valamint a félmaratoni távokon
egyaránt. A létszám növekedésben nagy
szerepet játszott a versenyre készült
igényes egyedi érem elkészítése is, amit
ezúton is köszönünk Horinka László
polgármester úrnak, aki a félmaraton
távot is teljesítette.

ban tehették próbára magukat és gyűjthették a próbák sikeres teljesítéséért járó
A hagyományoknak megfelelően a dél- pontokat, melyeket labdákra válthatták
előtti programban a korosztályos fu- be a végén. Az eső ellenére is voltak bátor
tások a gyermekváltók és a családi fu- jelentkezők, akik teljesítették a Sülysápi
tás izgalmas versenyt hoztak, majd 12 Gyerekfoci Egyesület által összeállított
óra előtt valamivel a két leghosszabb feladatsort.
és egyben a legnépszerűbb 10,7 km és
félmaraton távok együttes rajtja követ- A nap végén, 150 érem és oklevél, 30 serkezett.
leg, három távra 150 befutóérem, labdák
és más ajándékok kerülnek szétosztásra.
A 10,7km-en kimagasló eredmény- A Tartsd a Tempót csapata külön megnyel lett az abszolút verseny győzte- lepetéssel készült és megajándékozta a
se Dósa Kornél (Tápiószecső), akinek legtöbb időt pályán töltő versenyzőket.
41:18 perc kellett a táv teljesítéséhez. A
hölgyeknél a budapesti Lovas Brigitta A sülysápi osztályok közül egy alsós és
szintén kiváló 48:10 perces idővel ért egy felsős osztályt, akik a legmagasabb
célba. A félmaraton leggyorsabbja a létszámmal vettek részt a programon,
gyömrői Vágó Gábor, és Mohácsi Judit tortával, valamint az önkormányzat
lett.
támogatásával iskolai csoportos mozijegy csomaggal motiváltuk. Az oviAz önkormányzat a kezdetektől támo- sok három csoportja szintén az önkorgatja a sülysápi futónapokat, mégis ta- mányzat támogatásaként egy-egy játék
lán most éreztük legerősebben, amit csomagot kapott.
szerettünk volna már elérni a kezdetektől, hogy a város magáénak érezze a ver- Gratulálunk a teljesítőknek!
senyt. Anélkül hogy kértük volna helyi
magánszemélyek, több civil szervezet, a
helyi Tartsd a Tempót nevű helyi futó
közösség vette ki részét és népszerűsí- Köszönjük önkéntes segítőink munkáját,
tette a versenyt saját eszközeikkel és a Sülysáp Város Önkormányzata, a Szent
közösségi felületeiken.
István Általános Iskola, a Wass Albert
Művelődési Központ támogató együttA már nem sportoló gyerekek a meg- működését.
szokott ’’7PróbásGézengúz’’kiegészítő
program keretében, ügyességi játékok2
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Köszönet a Tápió- vidék polgárőrszervezeteinek, az útvonalbiztosításban, a
Mentő 911 eü. biztosításban végzett
közreműködésért. Petrik Zoltánnak
(Váci ABC) a Tápió+ magazin (Szóró
József, Veroczki József), a Dark Timing
Sportidőmérés, a Virág– Ház Építő Kft,
a Galéria Nyomtatvány Nagykáta; Kis
Kókai - a Vendéglátó; Kissné Kis Anna;
László Krisztián; a Tápióság Pékség támogatását. Kele Károly, Surman Zsolt,
Schmidt Zoltán Kókai Balázs kerékpáros felvezetők és zárók munkáját. A Sülysápi Gyerekfoci Egyesület,
a Sülysápi Sportegyesület; a Tartsd a
Tempót csapatának együttműködését és mindenkinek, aki valamilyen
formában hozzájárult a rendezvény
megszervezéséhez!
Köszönjük az érintett település rész lakóinak, az ott közlekedők megértő türelmét a rendezvénnyel okozott kényelmetlenségek elviselését.
A verseny részletes befutó és eredménylistája megtalálható a Tápiómenti
Tömegsport Alapítvány weboldalán a
www.tapiomenti-tomegsport.hu felületen.
Keress minket a facebookon! https://
www.facebook.com/tomegsport
Tápiómenti Tömegsport Alapítvány
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„Virágos óvodánkért” programhét a
Sülysápi Csicsergő Óvodában
Az idén új kezdeményezésként szerveztük meg óvodáinkban április 8-12 között udvaraink virágosítását
a szülők aktív közreműködésével. Felhívásunkra nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett, melynek során
számtalan egynyári és évelő növényt, bokrokat, fákat, virágföldet kaptunk. Akadt olyan ügyes apuka,
aki virágládákat készített fából, kreatív anyukák, akik udvari dekorációkat alkottak, de nagyon sokan
vették ki a részüket a növények
ültetésében, tereprendezésben,
ágyások kialakításában, ágyásszegélyek vásárlásában, elhelyezésében.
A gyermekek és az óvodák dolgozói nevében hálás köszönetünket fejezzük ki a
szülőknek minden nemű támogatásért,
felajánlásért.
Köszönjük szépen Sülysáp Város
Önkormányzata részéről felajánlott
pénzösszeget, melyből virágládákat,
eszközöket, virágföldet és egyéb szükséges dolgokat tudtunk vásárolni.
Örömmel tölt el bennünket, hogy ennyi
lelkes és gondos, lelkiismeretes szülő
van az óvodáinkban, akiknek nem csak
fontos, hogy gyermekük virágos környezetben nevelődjenek, hanem tesznek is azért, hogy ez megvalósuljon.
Bízunk benne, hogy a jövőben is ilyen
jól együtt tudunk működni egy közös
cél érdekében.
A „Virágos óvodánkért” programhét
célja megvalósult: esztétikusabb, színesebb udvaraink lettek, melynek gyermek-felnőtt egyaránt örül.
Köszönjük a programban részt vevőknek, hogy ezáltal segítették óvodai nevelésünk színesítését, hiszen környezetünk
szépítésével, megóvásával is alakítjuk
gyermekeink ez iránti igényét- nekik
példát mutatunk, velük együtt tevékenykedünk.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük óvodánk valamennyi dolgozójának,
hogy megszervezték, lebonyolították és
részt vettek a programban.
Varga Renáta óvodapedagógus
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Csicsergő nap a WAMKK-ban
Idén március 30-án rendeztük meg a hagyományos Csicsergő-napunkat, mellyel immáron 10. éve ünnepeljük meg településünk
óvodáinak névadó napját. Évről-évre nagy számban vesznek részt a csicsergő ovisok és családtagjaik ezen a napon, most sem
volt ez másképp.
Intézményünk vezetője, Ráczné Tóth Rita köszöntővel fogadta a vendégeket, majd felkonferálta a Mesés Óvónők mesejátékát,
amely ezúttal a „Ki van a kosár alatt?” címet kapta. Minden évben erre a napra íródik egy-egy vadonatúj színdarab, melyet elsőként a sülysápi csicsergő óvodások láthatnak ezen az ünnepségen, s melyet mindig kitörő örömmel fogadnak.

Sorrendben az elmúlt évek meséi az alábbiak voltak:

-

2010. Ki- mit- tud az erdőn

-

2011. Kié a virág?

-

2012. Erdei történet

-

2013. Palacsintás király

-

2014. Kacor király

-

2015. Piroska és a farkas

-

2016. Ludas Matyi

-

2017. A Szívtelen csiga

-

2018. No de kié a hegedű?

Legújabb mesénk alapforgatókönyvét, szövegkönyvét is
Barta Zsuzsanna írta, majd mindegyikünk hozzátette a
maga személyiségét, ötleteit. A jó hangulatú próbák során
így vált kerek egésszé a mesejáték.
A szereposztás a következőképpen alakult:
-

Bodri: Barta Zsuzsanna- Zsuzsi óvó néni

-

Cirmi cica: Kókai Lászlóné- Móni óvó néni

-

Gágogi: Lomenné Kiss Ildikó- Ildi óvó néni

-

Kecskebecske: Olasz Katalin- Katus óvó néni

-

Nyulambulam: Tarnai Lászlóné- Marika óvó néni

-

Tyúkocska: Kőrizs Tünde- Tündi óvó néni

-

Zizi: Varga Renáta- Reni óvó néni

-

Züzü: Varga Sándorné- Zsófi óvó néni

A hangosításban, a díszletek rendezgetésében nagy segítségünkre volt Zárda Norbert, aki további ötleteivel gazdagította az előadásunkat. Hálásan köszönjük neki!
Továbbá köszönetünket fejezzük ki a WAMKK intézményvezetőjének, hogy rendezvényünknek, előadásunknak helyet adott.
Örülünk neki, hogy évek óta jól tudunk együttműködni a művelődési központ dolgozóival.
Vannak közöttünk olyan óvónők, akik a kezdetektől fogva szerepet vállalnak a mesékben, mondhatni oszlopos tagjai a társulatnak. A tizedik mesével és sokadik előadással a hátunk mögött szinte már egyáltalán nem izgulunk egy-egy fellépés alkalmával.
Annál izgatottabban várjuk a gyerekek reakcióit a mese láttán. A csillogó tekintetekből, a hangos nevetésekből, a mese történetéből adódó időnkénti izgatott várakozásból arra a következtetésre jutottunk, hogy megint sikerült a gyerekeket elvarázsolnunk
a mesénkkel. Jó érzéssel töltött el bennünket, amikor őszinte örömmel fedezték fel a gyerekek a színpadon óvónőjüket, s ennek
önfeledten hangot is adtak.
4
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Mindig igyekszünk olyan történetet feldolgozni, amely az
óvodáskorúak számára kedvelt figurákat vonultat föl. Fontos
szempont a mesék fonalának szövése folyamán, hogy a történetek könnyen érthetőek, egyben mókásak, humorosak legyenek.

Szívbéli köszönet a támogató szülőknek, családtagoknak, ismerősöknek!

A Csicsergő-nap záróakkordjaként az óvodák ajándékkal kedveskedtek a gyerekeknek, s lehetőség adódott a mese szereplőivel, „színészeivel” való közös fotózásra is. Több gyerek örömJelmezeinket, díszleteinket továbbra is magunk készítjük, mel fogadta, hogy a mesében megkedvelt szereplővel állhat föl
melyben segítségünkre vannak óvodánk többi dolgozói is. a színpadra egy fénykép erejéig.
Köszönet illeti őket azért is, amiért a szomszédos településeAz előadás előtt, alatt és után megtekinthető volt a művelődéken való fellépéseink idején helyt állnak az óvodáinkban.
si központ előterében kiállított gyerekrajzok sokasága, melyet
Az ezévi Csicsergő-napon is lehetőség adódott a szülők szá- óvodáink gyerekeinek legjobban sikerült alkotásai közül válomára, hogy pénzbeli adományaikkal támogassák óvodánk gattunk ki a teljesség igénye nélkül.
Sülysápi Csicsergők Közhasznú Alapítványát. Ezek az adományok, illetve a felajánlott adók 1 %-ai teszik ki az alapít- Bízunk benne, hogy a jövőben is hasonlóan vidám délelőttöt
vány bevételének egy részét, amit tovább gyarapítunk a Mesés tölthetünk a gyerekekkel és családjukkal a Csicsergő-napon.
Óvónők vendégszerepléseiért kapott pénzösszegekkel. Az ala- Abban biztosak vagyunk, hogy gyerekszeretetünkből, lelkesepítványhoz befolyt összegből az óvodák, azon keresztül köz- désünkből, humorunkból ki nem fogyván mi, Mesés Óvónők
vetlenül a gyerekek részesülnek. Innen is kerülnek minőségi mindent megteszünk a cél érdekében.
eszközök, játékok, bútorok és kiegészítők a csoportokba, udvarokra.
Varga Renáta óvodapedagógus
a Mesés Óvónők társulat tagja
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Múl(t)6-atlan

Épületek és lakóik
Hevesy-k astély és Hevesy György

Sülysáp sápi településrészének egyik
kastélyában Hevesy György, Nobel-díjas
kémikus élt családjával száz évvel ezelőtt. A tudós háza jelenleg a tudás háza,
iskolaépület. A diákok nap, mint nap azt
a küszöböt lépik át, amelyet a tudós is
sokszor átlépett egykor, azon a folyosón
mennek, ahol ő is járt. Ez a tudat az iskola diákjainak a tudás eredetét, kiinduló
Farkas Ödön óri laka
pontját jelentheti, ahova érdemes belépni, és ily módon a tudós szellemi bűvkö- A Hevesy család a kastélyt az 1900-as
rébe kerülni, bízva abban, hogy talán a évek elején vásárolta meg. Gyakran jöttek ide a családtagok. Állandó, helynyomdokába léphetnek.
beli személyzetük is volt. A másoAz épület: Hevesy-kastély
dik világháború miatt a tulajdonosok
Svédországba települtek át. Kastélyukat
Tápiósápon
a megszálló német, majd orosz katonák
A kastély1840 körül épült klasszicista vették birtokukba, az ott talált könyvrités romantikus stílusban. Építője nem kaságokat elégették. Az értékes bútoroismert. Két L alakú épületből állt, me- kat, porcelánokat a falusiak széthurcollyeket a díszes kapuzat kötött össze. A ták a háború után.
kapuzat falában mindkét oldalon fali
oszlop fogja közre a félköríves bejáratot, A tudós háza a tudás háza lett
melyben kétszárnyas vasrácskapu nyílik.
A kaputól jobbra a lakóépület, balra a Az épület állapota ettől fogva évtizedegazdasági épület állt. A lakórész az utca kig csak romlott. Működött benne mozi,
felől földszintes, a déli szárnya emeletes, kultúrház, klubhelyiség, cukrászda, tszsík mennyezetű.
iroda, zöldségüzlet, sportöltöző, a tsz a
gazdasági épületet lóistállónak is haszFarkas Ödön úri lakaként szerepelt az nálta. Málló vakolat, beázások jelezték,
építmény a XIX. század végén. A Farkas hogy az államosított, jobb időket megélt
(Kisvárdai) család Szabolcsból szárma- kastély felújításra szorul.
zott, címeres nemeslevelét III. Ferdinánd
király adományozta 1629-ben. E család Egyik részét 1980-ban az akkor még 2.
leszármazottja volt Farkas Ödön, pénz- számú Általános Iskola tanulói vették
ügyi főtanácsos, tápiósápi földbirtokos, birtokukba. Az akkor induló két napaki családjával együtt Tápiósápon élt, itt közis csoportnak, ebédlőnek és tornaszülettek gyermekei is.
szobának adott helyet az egykori kúria.
Közben felújítások, korszerűsítések sora
tette egyre használhatóbbá az épületet. A felújítások mellett bontásra is sor
került. A régi L alakú gazdasági épületet lebontották, és helyére új, kétszintes
iskolát építettek. Ide költözhetett 1996ban a később Szent István nevét felvevő
intézmény. A Hevesy-kastély lakószárnya továbbra is az oktatást szolgálja, tanteremnek, könyvtárnak, ebédlőnek, tornaszobának, öltözőknek ad helyet.

Farkas Ödön címere: kékben, felugró
természetes farkas, szájában bárányt
tart. Sisakdísz: a pajzsalak növekvően.
Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.
6
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Gimnáziumban érettségizett kitűnő
eredménnyel. Tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen folytatta, majd
a Berlini Műegyetemen és a Feiburgi
Egyetemen tanult kémiát. Freiburgban
filozófiát és biológiát is hallgatott, s itt
szerzett doktori fokozatot is. „Nyolc különböző ország tudományos intézeteit

Hevesy György
látogattam.” – írta ifjú koráról a magyar
arisztokrata. Kezdetben csak kedvtelésből kutatott, később azonban kora minden jelentős kutatójával kapcsolatban
állt.

Kutatásait félbeszakította az első világháború kitörése miatt. A Monarchia
hadseregében teljesített katonai szolgálatot magyar katonaként. A háború befejezését követően Niels Bohr meghívására
a koppenhágai laboratóriumban végzett
kitartó kutató munkát, melynek eredményeként felfedezte a Mengyelejev-féle
periódusos rendszer 72-es sorszámmal
jelölt elemét, melyet hafnium névre keresztelt. Ez meghozta számára a sikert.
További termékeny évek következtek:
Hevesy György
kifejlesztette a röntgenfluoreszcenciás
analitikai módszert, és a radioaktív izoHevesy György (szül. Bischitz György) tópok alkalmazásával a növények és álgazdag polgári család nyolc gyerme- latok anyagcsere-folyamatainak vizsgáke közül ötödikként született 1885. latát is elkezdte. E módszer alkalmazása
augusztus 1-jén Budapesten. (A csa- nélkül a mai orvostudomány már elképlád neve nemesítés folytán 1904-ben zelhetetlen lenne.
Hevesy-re változott.) György az iskoláit szülővárosában kezdte el, a Piarista
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A radioaktív nyomjelzést közérthetően
így magyarázták: „A kisbárány nyakába
csengőt akasztanak, hogy annak hangja nyomra vezessen, ha az állat elkóborol. A repülőgépeket kivilágítják, erős
villogó fényekkel látják el, hogy pályájukat nyomon tudják követni az égbolton. Milyen jó lenne, ha egyes atomokat
is meg tudnánk jelölni, hogy útjukat a
természetben megfigyelhessük. Hevesy
György két megoldást is talált erre. …
Keverjünk a megfigyelésre kiszemelt
anyag atomjai közé azonos kémiai tulajdonságú, de sugárzó atomokat, akkor

azok radioaktív sugárzása jelzi az adott
anyag vándorlási útját.”
A második világháború alatt is dolgozott, majd családjával Stockholmba települt. 1944-ben a „radioaktív izotópok
indikátorként való alkalmazásáért a kémiai kutatásban” indoklással neki ítélték a kémiai Nobel-díjat.
1959-ben az izotópok békés felhasználásáért megkapta az Atoms for Peaace
Awards, (Az atom békés felhasználásáért) kitüntetést. Különösen büszke volt
arra, hogy megkapta a Copley Medalt,
amivel kapcsolatban ezt nyilatkozta: „A
közönség azt hiszi, hogy egy kémikus
számára Nobel-díj a legnagyobb kitüntetés, amit tudós elnyerhet, de nem így
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van. Negyven-ötven kémikus kapott
Nobel-díjat, de csak tíz külföldi tagja
van a Royal Societynek és ketten (Borh
és Hevesy – a szerk.) kaptak Copleyérmet.” Gazdag munkásságát jelzi, hogy
közel húsz egyetemen választották díszdoktorrá és számtalan kitüntetést kapott felfedezéseiért.

Hevessy-kastély és templom”. (Berlin
Max Planck Intézet archívum)

Hevesy György Tápiósápon

második világháború előtt, mert Hevesy
Hanna a barátnője volt. Beszélt arról
is, hogy Hanna testvére az a bizonyos
Nobel-díjas Hevesy György, s vele is találkozott Tápiósápon, de akkor még nem
volt Nobel-díjas tudós. A Nobel-díj híre
Tápiósápra a közemberek számára évtizedekig nem érkezett meg. A világháború
és az utána következő évtizedek politikai
viszonyai másra terelték a figyelmet.

Az 1990-es évek elején kolléganőmmel,
Borbás Ágotával az iskola történetét
kezdtük kutatni. Az anyaggyűjtés során
a Hevesy-kastéllyal kapcsolatban valaki
azt javasolta, hogy dr. Wallner Györgyné
tápiósülyi nyugalmazott tanítónőt ke1966. július 5-én halt meg Freiburgban. ressük fel, ő sokat tud beszélni róla és az
2001-ben a család kívánságára szülő- ott lakókról is. Wallnerné, Zsuzsi néni
városában, Budapesten, a Fiumei úti elbeszélése szerint egy igen pazar berenNemzeti Sírkert akadémiai parcellájába dezésű, elegáns úriház lehetett a kashelyezték hamvait örök nyugalomra.
tély. Elmondta, hogy gyakran járt ott a

Hevesy tápiósápi tartózkodását számos innen írt levele örökítette meg. Az
1910-es és 20-as években az idillikusan
békés falucskában álló kastély és a körülötte lévő park nyugalma vonzhatta ide. Gyakran érkezett a turai, Ybl
Miklós által tervezett kastélyból hintón,
de a tápiósülyi vasútállomásról is hintó vitte a sápi kúriába. Testvére és lánya
megnyilvánulásaiból tudjuk, hogy szerette a sápi kastélyt, szívesen dolgozott,
tartózkodott ott. Levelek útján szervezett tudományos találkozókat, előadásokat. Több archívumban, levéltárban
őrzik leveleit, közöttük azt, amelyiket
Tápiósápról küldött Panethnek 1925ben. A képeslap felirata: „Tápiósáp,

A rendszerváltást követően egyik nap a
napköziben helyettesítettem. Dél körül
nagy fekete autó állt meg az iskola előtt.
Egy idősebb hölgy és három úr szállt ki
belőle. Az udvarra érve az igazgatót keresték. Sem ő, sem a helyettese nem voltak az iskolában. A hölgy bemutatkozott, hogy ő Hevesy Hanna, s valamikor
7
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régen sokat tartózkodott itt. Kérdezte,
hogy benézhetnek-e az épületbe? A napközi ebédlőjébe érve nagyon tetszett neki,
hogy a megterített asztalokon terítők,
porcelán tányérok, rozsdamentes evőeszközök várják ebédre a gyerekeket. A kisebb tanteremben azt mondta, hogy ez
volt az ő hálószobája, s a két kis faldarab
a volt fürdőszoba falának a maradványa.
Benéztünk a tornaszobába és végezetül
elmondta, nagyon örül, hogy egykori
kastélyuk iskolaként szolgálja a falu ifjúságát. A látogatás feltehető célja a kastélyról való lemondás lehetett.
2003-ban az Önkormányzat úgy határozott, hogy a Hevesy-kastély falára emléktáblát állít Hevesy György tiszteletére,
mely hirdeti, hogy”ifjú korának jelentős részét ebben az épületben töltötte”,
itt munkálkodott Tápiósápon a Nobeldíjas tudós. Az iskolás gyerekek évente
megkoszorúzzák az emléktáblát

A Hevesy park
A kastélyt az 1884-ben készült térképen
már úgy ábrázolták, hogy hatalmas park
veszi körül, mely magába foglalta a jelenlegi sportpályát is. A park néhány részlete pár régi képeslapon most is látható. A
botanikai különlegességeket is tartalma-

zó kertben tó, szökőkút, rózsalugas szolgálta a lakók pihenését, kikapcsolódását.
Az óriási platán és egy mocsári ciprus
napjainkban is enyhíti árnyékával a nyári hőségben alatta megpihenőket. A hatalmas tulipánfák a sportpálya építésekor,
az 1950-es évek végén áldozatul estek.
Toló lapos traktorokkal egyenesítették
ki a talajt, a fölösleges földet elhordták.
Ekkor telepítették át a kastély jobb szélénél lévő Szentháromság szobrot is a Szent
István templom mellé. A patak túloldalán lévő parkrészben az 1950-es, 60-as
években a vad aljnövényzet egyre jobban
elburjánzott. Nem volt már kertész, aki
gondozza, ápolja a díszkertet. Amikor az
1970-es években Lázár Istvánnét választották meg az iskola szülői munkaközössége elnökének, ő gondolt egy nagyot: ez
a terület játszótérnek lenne a legmegfelelőbb. Lázárné akkor az ORION gyárban dolgozott. Az ottani szakszervezeti
tagoktól, vezetőktől kért segítséget, akik
jöttek is. A helyiekkel együtt kapát, csákányt, fűrészt ragadtak és az elvadult
növényzetet kiirtották, utakat betonoztak, homokozót kerítettek. Társadalmi
munkában készítették el az űrhajót, földgömböt formázó mászókákat, hintákat,
ping-pong asztalokat, padokat is, ezzel
létrehozva a község akkor

még egyetlen játszóterét. Az évszázados
fák lombja alatt napközben a kisebbek,
délután és este a nagyobbak tölthették
kellemesen idejüket.
Az idő vasfoga és a rendszeres használat sem kímélete a játszóteret. Nem felelt
meg már az időközben belépő EU-s szabályoknak sem, ezért az önkormányzat a
park felújítását, rendbetételét határozta
el. 2007 végére elkészült az új szabályoknak is megfelelő, színvonalas játszótér és
egy új fahíd a Tápió fölött, hogy az iskolából, óvodából könnyebben megközelíthető legyen. Sokan kapcsolódhatnak ki,
pihenhetnek a megszépült területen.
A park árnyas, ősi fái alatt vidáman játszók, pihenők vagy a kastély ajtaján belépők közül alighanem kevesen gondolnak
arra, hogy száz évvel ezelőtt ugyanezen
fák lombja alatt, a kastély lépcsőin egy
tudós járt-kelt. Lesz-e, van-e az itt tanulók közül valaki, aki e tudós lábnyomain
járva nyomdokaiba lép?
Irodalom: Kovács Lászó Hevesy György
(Szombathely 2000)
Zemen Pálné
https://www.facebook.com/Múlt6-atlan

A KŐ-KÉP
Érdekes titokra derült fény a napok- lopot építettek, három oldalon fülkés faban!
ragással, a negyedik oldalon mély, képnek helyt adó bevéséssel. Talán most
Egy baleset következtében megsérült a értelmet nyert a „Kőkép” elnevezés.
Kiskókai utca és a Fő út találkozásánál
álló „Kőkép”. Mivel régóta foglalkozom Az oszlopra később téglából magasíSülysáp történetével, és már 18. századi tás készült, egy kis fülkét alakítottak ki,
források is említik ezt a – jelenleg – Szűz amibe már szobrot helyeztek.
Mária-szobornak helyt adó kis fülkés
oszlopot, többször gondolkodtam már Jelenlegi információim alapján leginazon, hogy miért is nevezik Kőképnek. kább a 17. század végére datálhatjuk az
Se nem kő a szó szoros értelmében, se eredeti kőoszlopot, de akár régebbi is lenem kép...
het. Igyekszünk pontosan meghatározni
majd az eredetét és a funkcióját, és anAmikor viszont nemrég a megrepedt va- nak megfelelően hozunk majd döntést
kolatot közelebbről megvizsgáltam, ér- arról, hogyan állítsuk helyre az oszlopot.
dekes, faragott kő felületre lettem figyelmes. Ezért eltávolítottuk a teljes vakolást Érdekes időszaknak nézünk elébe...
és az utólag melléfalazott lábazatot az
Katus Norbert
oszlop alsó feléről.
Nagyon régi, valószínűsíthetően a
Kisboldogasszony-templom eredeti, gótikus faragott kövei bukkanhattak elő,
amiből valamikor egy alacsonyabb osz8
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Felmerült már a kérdés, hogyan tudna
tenni környezete megóvása érdekében?
Gyűjtse szelektíven csomagolási hulladékát!

Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. a
környezettudatosság jegyében, a közszolgáltatás keretein belül, Ügyfeleink
kényelmi szempontjait szem előtt tartva,
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést
is végez.

Ne botránkozzon meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokat összeöntjük! Az összegyűjtött csomagolási hulladékokat válogatóműveinkbe szállítjuk,
ahol megtörténik a frakciók utólagos
külön válogatása. A frakciók együttes
gyűjtésének egyrészt gazdaságossági
Ez azt jelenti, hogy 2 hetente össze- okai vannak, illetve a korábban a gyűjgyűjtjük az ingatlanok elé, sárga színű tőszigeteken alkalmazott frakciónkénDTKH-s emblémás zsákokban kihelye- ti különgyűjtés csekély mértékben vazett szelektív csomagolási hulladékot lósult meg, ezért minden esetben így is
(papír, fém, műanyag, tetrapack).
szükséges volt az utólagos válogatás!

is. A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek elősegítik,
hogy több csomagolóanyag férjen a zsákokba, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!
Most beszéljük arról is, mit ne tegyünk!
NE tegyünk a SÁRGA zsákba üveget,
használt papír zsebkendőt, szalvétákat,
felvágottak csomagolását, hungarocellt,
CD-lemezt, magnó- és videokazettát,
egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl.
nejlonharisnya), ezek a kommunális
edénybe kell, hogy kerüljenek!

A szükséges SÁRGA színű DTkH
emblémás
zsákokat
térítésmentesen biztosítjuk, melyek bármelyik
Ügyfélszolgálatunkon beszerezhetőek,
illetve, ha az első alkalommal bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban kerül
kihelyezésre a szelektált hulladék, úgy
a következő gyűjtési alkalomra cserezsákként biztosítjuk Önnek!

Kiöblítve?! IGEN!

Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?

Különösen fontos mozzanata ez a gyűj- Segítse munkánkat, csak az újratésnek, mivel ugyanabba a zsákba kell hasznosításra alkalmas hulladékokat
rakni az összes szelektíven gyűjtött hul- gyűjtse szelektíven!
ladékot (vagyis a műanyag, a papír és a
fém együtt) és ha más anyagokkal szeny- Ne aggódjon, hamarosan rutinná válik!
nyeződnek, sajnos nem hasznosíthatóak
újra!
Ha elsőre nem is sikerült megjegyeznie a
gyűjthető hulladékfajtákat, akkor sincs
Az sem elhanyagolható szempont, hogy probléma! SÁRGA zsákunkra rányomotthon sem büdösödnek a zsákban az el- tattuk, milyen hulladékok kerülhetnek
szállítás időpontjáig.
bele.

Egyes flakonokat, ételes dobozokat és
olajos palackokat elvileg el kellene mosogatni, mielőtt a zsákba kerülnek.
Sokakban megfogalmazódik, hogy a
mosogatással azonban vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a környezetünknek. Vagy mégsem? Nem azt várjuk
el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán
azt, hogy makacs szennyeződések ne leEddig egyszerűen hangzik, és ez a gya- gyenek benne/rajta. Elég, ha például a
korlatban is ilyen egyszerű! Járjuk kör- mosogatás végén a mosogatóvízben átbe, a szelektív gyűjtést, hogyan végezzük öblítjük, vagy szükség szerint szivaccsal
jól!
eltávolítjuk a szennyeződéseket!

• papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek
és kozmetikai cikkek papírdobozai,
színes és fekete-fehér újság, szórólap,
prospektus, irodai papír, füzet.
• műanyag (kiöblítve, laposra taposva):
színes- és víztiszta PET palack, kupak
(üdítős, ásványvizes), kozmetikai és
tisztítószerek flakonjai (pl: samponos,
öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok,
• fém- és italos kartondoboz (kiöblítve,
laposra taposva): fém italos doboz (pl:
üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej
és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz
Higgye el, jól megférnek egymás mellett!

Kissé elcsépelt szlogen, de tapossa
laposra!
A gyűjtés másik, ugyancsak nem elhanyagolható momentuma, hogy lehetőség szerint a zsákba a lehető legkisebb
térfogattal helyezze el a műanyag palackokat, flakonokat, dobozokat! Lapítsa
ki az italos kartonokat, a palackokat

A színes és színtelen öblös üveg (italos
üveg) elhelyezésére keresse a településen
kihelyezett üveggyűjtő konténereket!
Köszönjük!
Amennyiben mégis előfordult, hogy
szennyezett vagy szelektíven nem gyűjthető hulladékot helyezett a szelektíves
zsákba, az utólagosan a válogatás során
a hasznosítható anyagoktól elkülönítve,
a háztartási hulladékokkal együtt került
ártalmatlanításra!

Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a környezet megóvása! Gyűjtsünk
együtt!
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a www.dtkh.hu oldalon tájékozódhat. További kérdések esetén
Ügyfélszolgálataink elérhetőségein állunk szíves rendelkezésére!
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Ökölvívó gálának adott otthont városunk
2019. május 18-án, a Vörösmarty
utcai tornacsarnokban került sor a
Feja Box Promtion által szervezett
"Harcosok Ligája" rendezvénysorozat sülysápi eseményére.

deti ellenfele lemondani kényszült a
találkozót. Attila egyre jobb formában van, így a második menetben
T.K.O-val feladásra kényszerítette
Czene Lászlót.

Ezúttal tehát Sülysápon csaptak
össze amatőr és profi ökölvívók a
Feja Boksz Promotion által rendezett Harcosok Ligája rendezvénysorozat keretében.

Sülysáp városa immár másod ízben adott otthont ökölvívó gálának. Horinka László polgármester
és Katus Norbert alpolgármester
úr személyesen is részt vett a rendezvényen és minden szükséges
támogatást biztosítottak a kiváló
szervezéshez. Polgármester úr külön köszöntötte a helyi ökölvívó
egyesület vezetőjét Lantos Gyulát,
az est egyetlen női amatőr versenyzőjét, a születésnapos Nagy-Szabó
Júliát (Nagy „Csonttörő” János tanítványát) és a Magyar Ökölvívó
Szakszövetség
elnökét,
Erdei
„Madár” Zsoltot is. A korábbi amatőr és profi világbajnok Erdeit közelgő születésnapja alkalmából egy
tortával is meglepték a szervezők,
valamint a 15 évvel ezelőtt első ízben megvédett világbajnoki címéről
is megemlékeztek.

A magyar amatőr öklözők ezúttal a
svéd csapat kiválóságaival szálltak
ringbe. A Lantos Gyula által vezetett Tápiómente Ökölvívó Egyesület
ifjú reménységei, Bácsics Rajmund
és Zuró Zsolt hozták is a kötelező
győzelmet, ám a többi mérkőzés során a svéd bokszolók bizonyultak
jobbnak, így összességében az amatőr csapattalálkozót 5:2 arányban a
svédek nyerték. A gála legjobb magyar versenyzője Bácsics Ramjund
lett, legjobb külföldi pedig Hampus
Broman. Külön köszönet illeti Seres
Attilát, a Vecsési Boksz Klub elnökét, az amatőr csapattalálkozó megszervezéséért.
Az esten hét profi és 3 bemutató mérkőzést is láthattunk, köztük
egy WBU cirkálósúlyú világbajoki
címmérkőzést, melyet az angol Lee
Jones nyert T.K.O-val a harmadik
menetben Horváth Balázs ellen. A
sülysápi születésű, korábbi amatőr válogatott nehézsúlyú Kálmán
Attila is szorítóba lépett a helyi közönség előtt, de sajnos csak bemutató mérkőzést játszhatott, mert ere-

Összességében elmondható, hogy
az élvezetesebb mérkőzéseket
ezen az estén elsősorban az amatőrök vívták, de reméljük, hogy a
Harcosok Ligája következő, június
29-i nagyvenyimi állomásán a csehek elleni csapattalálkozót már a
hazai versenyzők nyerik.
SHF

A Magyar Posta Zrt.
Központ Területi Igazgatóság
Budapest 10 postára és körzetébe (X. kerület )
Budapest 70 postára és körzetébe (VII. és VIII. kerület)
Budapest 72 postára és körzetébe (V. kerület)

KÉZBESÍTŐ
munkakörbe,
rész- vagy teljes munkaidőben munkatársakat keres.
A meghírdetett postahelyeink a vasúti megállóhely
közelsége miatt, a Budapest - Újszász-Szolnok
vasútvonalról könnyen megközelíthetőek:
Budapest 10 posta – Kőbánya felső vasútállomás,
Budapest 70 posta és Budapest 72 posta –
Keleti pályaudvar vasútállomás.
A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• kerékpározni tudás kerékpáros kézbesítő munkakör
betöltése esetén,
• ,,B” kategóriás jogosítvány,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés: megegyezés szerint
Részleteket a munkavégzés helye szerint a következő
kapcsolattartók adnak:
Budapest 10 posta ( X. kerület)
Kubovicsné Leveles Erika - tel: (30) 772-1403,
Email: Kubovicsne.LevelesErika@posta.hu
Cím: 1102 Budapest X. Kőrösi Csoma sétány 5.
Budapest 70 posta ( VII. és VIII. kerület)
Kubovics Gábor - tel: (30)771-1478
E-mail:Gabor.Kubovics@posta.hu
Cím: 1087 Budapest VIII. Verseny utca 3.
Budapest 72 posta ( V. kerület)
Hetesi Imréné - tel: (30) 771-1865
E-mail: Hetesi.Imrene@posta.hu
Cím: 1087 Budapest VIII. Baross tér 11/c.

REJTVÉNY

A szavak betűinek sorrendjét megváltoztatva a Sülysápi Értéktár egyik
értékét kapjuk.

SZÉN MŰSZÍV ÁTSZED MÁRIS

A megfejtést kérjük ertektar@sulysap.hu email címre július 15-ig elküldeni. A helyes megfejtők között 5 db új Sülysápi értékeink képes
albumot és egy sülysápi népzenei CD-t sorsolunk ki. Jó versenyzést
kívánunk!
A márciusi szám megfejtése: Kisboldogasszony-templom
Sülysápi értékeink képes albumot nyertek: Baranyi Anikó, Martoncsik
Levente, Fehér Gábor, Franyó Géza, ifj. Gulyás András. Sülysáp népzenei
CD-t nyert Reng Eszter.
A nyeremények a Városházán vehetők át 2019. június 15-ig.

Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu
oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. Az állásra pályázó a
jelentkezésével elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát
megismerte.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar
Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:0110-042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a
jelentkezésben megadott adatait az álláshirdetésben meghirdetett
pozíció – az álláspályázat időszakában felmerülő másik betölthető pozíció
– betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. A megadott
személyes adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig
kezeli. Ebben az időszakban az állásra pályázó megkeresésre kerülhet
az éppen aktuálisan betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is. A
jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban
a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen
kérheti. Hozzájárulását a jelentkezőnek bármikor korlátozás nélkül joga
van visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott
adatkezelés jogszerűségét.

Helyi Értéktár Bizottság
www.posta.hu
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Rövid hírek
Május elejétől átmenetileg
nem használhatjuk a Malom
utcai sportpályát
A következő hetekben megújul a Malom
utcai füves sportpálya: 8 millió forintos sporttámogatásból új gyepszőnyeget
alakítanak ki és megnövelik a pálya vízlevezetési képességét is.

Az elvégzendő munkák megkívánják,
hogy a pályát az új gyepfelület megerősödéséig ne használjuk, ezért arra kérünk mindenkit, hogy további tájékoztatásig a Malom utcai pálya használatát
mellőzzék!
A pálya felújításához szükséges pénzügyi forrást – ami összesen mintegy
8 millió Ft – a Sülysápi Gyerekfoci
Egyesület TAO pályázaton az MLSZ-nél
elnyert támogatása, a szükséges önrészt
pedig Sülysáp Város Önkormányzata
biztosítja.
Horinka László polgármester

A Malom utcai sportpálya gyepfelülete
és talaja a rendszeres öntözésen és nyíráson kívül más kezelést nem igazán kapott az elmúlt 30-40 évben. Talán emiatt
is érkezett el az ideje egy alaposabb felújításnak. Továbbá amiatt is, mert a pálya elveszítette a nedvszívó képességét,
és már egy kisebb eső után is tócsákban
áll a víz a felületen.

Megújult a Hevesy park gyalogos hídja
Április végére mind a tartószerkezete,
mind a járófelülete és korlátja is megújult a Hevesy parkban található gyalogos hídnak.

2019-ben is meghirdetik azt a programot, amely többek között a diákok
későbbi versenyszférában való elhelyezkedését segíti és hozzájárul munkatapasztalat-szerzésükhöz. Ebben
a 16-25 év közötti nappali tagozatos diákok vehetnek részt. Idén – az
önkormányzati diákmunka mellett
– megjelenik a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén is
a diákok idényjellegű foglalkoztatási
lehetősége.
A diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén
programban a célcsoportba tartozó
személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb
napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kapcsolódó
szociális hozzájárulási adó együttes
összegének 75 %-át térítik meg a foglalkoztató részére legfeljebb 2 hónap
időtartamra. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg
arányosan csökken.
A program 2019. június 1-jétől 2019.
augusztus 31-ig tart, amelynek keretében kötelezettséget a 2019. július 1.
és 2019. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet vállalni.

Az ideális megoldás nyilván a teljes
gyepfelület gyors cseréje (gyepszőnyegezés) lenne az altalaj szükséges előkészítését követően, azonban az ehhez szükséges pénzügyi fedezet hiányában ezt
nem lehetett bevállalni.
A felületkezelés egyszerűbb formájára kerül ezért sor: vegyszeres permetezéssel a gyomnövények eltávolításra
kerülnek. Gyepszellőztetéssel az elszáradt növényi részeket leszedik a felületről, majd következik a „lyuggatás”, azaz
a pálya felületén 15-18 cm mélységben
2-3 cm átmérőjű tüskékkel, 10-15 cmes raszterben lyukakat fúrnak. A lyukak kvarchomokkal kerülnek feltöltésre
(ezek a homokkal feltöltött lyukak biztosítják majd a víz hatékony levezetését). Ezt követi a teljes felület felülvetése sport fűmaggal, öntözése, gondozása,
majd nyírása a megerősödésig, illetve a
felület megfelelő tápanyag-utánpótlása
(műtrágyázás).

„Nyári diákmunka 2019”

A faszerkezet az évek alatt nagyon elkorhadt, és a folyamatos rongálások sem
tettek jót a 2007-ben, közösségi munkával megépített hídnak.
A városüzemeltető Kft. (TÁVÜSZ Kft.)
munkatársai fém tartószerkezetet, teljesen új fa padlózatot és korlátot alakítottak ki, így remélhetőleg tovább fogja
majd szolgálni az arra járókat. A szükséges anyagok költsége közel kétszázezer
forint volt.
Kérünk mindenkit, hogy óvjuk ezeket
az értékeinket is! Köszönjük a városüzemeltető Kft. munkatársainak lelkiismeretes munkáját!
Katus Norbert alpolgármester

A Nagykátai Járásban részletes tájékoztatás, információ a járási hivatal
foglalkoztatási osztályától kérhető.
(Tel: 06 29/440-380, e-cím: nagykata.
foglalkoztatas@pest.gov.hu)
Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
járási hivatalvezető

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak - különösen kollégáinak -, akik
Dobos Józsefet utolsó útjára elkísérték és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
11
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Idén is jól sikerült a Városi Majális
2019. május 1-jén kissé borús időjárással indult a nap, de szerencsére délutánra kellemes napsütéses tavaszi
idő lett, kedvezve a szabadtéri programunknak.
Iván Judit Ciróka mondókás foglalkozásával indult a műsor, majd következett
a májusfa díszítés, amiben számos gyerkőc segédkezett. A májusfát a Sülysápi
Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjai állították a helyére. Ezután további gyerek
programok következtek a színpadon,
Csicsi Bohóc megnevettette, a bűvész
pedig ámulatba ejtette a gyerekeket.
Közben a főzőcsapatok is megmérettették magukat és sok finomság készült a
zsűri számára. Az első díjat a „3P 6CS és
egy kis P” nevű lelkes csapat babgulyása vitte el. Második helyezést a sülysápi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület különleges
pörköltje, harmadik helyet pedig a sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
csülkös pacalja nyerte.
Délután a zenéé és a táncé volt a főszerep
a színpadon. A Barátság Nyugdíjas Klub
két vidám táncot mutatott be. Ezután
következtek a szépséges hastáncos lányok Dia és Nitus valamint a Siri Bastet
Orientális Táncsoport. Majd a sülysápi
Hagyományőrző Pávakör mutatkozott
be egy dalcsokorral.

lalkoztatták a gyerekeket különböző
kreatív alkotások készítésével.

Népijátéktár-nak, a Család- és gyermekjóléti Szolgálat tagjainak, Zemenné
Jurás Katinak és a helyi vöröskereszt
Köszönjük minden résztvevőnek, csa- csapatnak, a sülysápi Önkéntes Tűzoltó
ládnak, főzőcsapatnak, kézműveseknek, Egyesületnek, Sebes Istvánnak és Szalai
nézelődőknek, hogy eljöttek városi ma- Istvánéknak a zenés ébresztőt, és minjálisunkra és velünk töltötték ezt a szép denkinek, aki segített, főként Sülysáp
Város Önkormányzatának, hogy létrejötavaszi napot.
hetett ez a rendezvény!
Köszönjük az összes fellépőnek, hogy
Lászlóné Dósa Nikoletta
színesítették programunkat. Valamint
– intézményvezető
köszönet a TÁVÜSZ Kft-nek, a

Ezután a színpad Nagy Dyna táncosaié,
a Vision Companyé volt. A fiatal lányok
igazi pörgős, lendületes tánc showal szórakoztatták a közönséget.
A tánc után következett Csilóné Szász
Mónika aki hazai slágereket énekelt
és végül fellépett nálunk a Long Story
Short! nevű fiúbanda, akik elhozták a
kétezres évek amerikai hangulatát poppunk stílusú fiatalos rock zenéjükkel.
A gyerekek egész nap ingyen használhatták az ugrálóvárakat, játszhattak a
Népijátéktár játékaival, részt vehettek
arcfestésen, kipróbálhatták festékcentrifugát és az íjászkodást is. A röplabda
pályán röplabdázhattak is az erre kedvet
érzők a sülysápi SE Röplabda csapat eszközeivel.
A család- és gyermek jóléti szolgálatos
lányok pedig a kézműves sátorban fog12
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Kedves régi és új vásárlóink!
Szeretettel várunk mindenkit egy kis turizásra a
Tesco üzletsorán lévő

HASZNÁLTRUHA KÜZLETÜNKBE!
Krém extra minőségű ruhák szoknyák blúzok, farmerok.
Női, férfi pólók, bermuda nadrágok, nyári strand ruhák,
melegítők, hálóingek, köntösök.
Fürdőszoba szőnyegek, lepedők.
Jelenleg futó akció: bébi és gyermek ruhák 200.Géprongy csomagra rendelést az üzletben felveszünk
választási lehetőséggel.

Érdemes hetente benézni. Heti akció frissítés. Csütörtökön áru frissítés!
Géprongy csomagra rendelést az üzletben felveszünk választási lehetőséggel.

Álláslehetőség
A sülysápi városüzemeltető, a TÁVÜSZ Kft. munkatársakat keres FŰKASZÁS munkakörbe.
Jelentkezés, érdeklődés: Balogh Levente ügyvezető 06-30-536-72-52.

FOLYAMATOS KEDVEZMÉNYEK!
KERESSEN BIZALOMMAL!

AKKUMULÁTOR SZAKÜZLET
Továbbra is nyitva!
2241 Sülysáp (Szőlősnyaraló)
Bercsényi u. 2.
Nyitva:
H: 17:30 - 20:00
K-P: 16:30 - 20:00
Szo: 8:00 - 13:00
Telefon: 06-30-949-3845, 06-29-435-817
13
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IMPRESSZUM - Sülysápi Hírforrás
A szerkesztőség a leközölt cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal. Kiadó: Sülysáp Város Önkormányzata. ISSN 2063-9740
Sportrovat: Kulturális rovat: Lászlóné Dósa Nikoletta (wamk@sulysap.hu) | További szerkesztők: Zemen Pálné | Olvasószerkesztő: Pallaginé Cseri Sára |
Tördelés: Varga Zoltán
Cikkek, írások, hirdetések leadása elektronikus úton a hirforras@sulysap.hu e-mail címen. Tel.: +36-30/989-2501 | hirforras@sulysap.hu Nyomdai munkák:
Tápió Nyomda Kft., Tel.: +36-20/982-1180

BÁDOGOS SZAKÜZLET
Sülysáp, Határ u. 20.
Tel/fax: 06-29-435-578
Mobil: +36-20-448-69-40

31-ES ÉTKEZDE
Sülysáp, Pesti út 65.
Kedves Vendégeink!
A menü 690.-Ft
B menü 790.-Ft
Sülysápon ingyenes házhoz szállítással.
Emeleti különtermünkben vállalunk cégek és magánszemélyek részére rendezvényeket, fogadást,
születésnapi bulit.
Hidegtálak készítését vállaljuk kiszállítással is.
Hűtőkonténer bérbeadás!
Nyitva tartás: H-P 06-18-ig
Tel: 06-20-913-1819, 06-29-745-593

Függő ereszcsatornák és tartozékaik
Bádogos táblalemezek: alu, horgonyperforált stb.
Szegélylemezek: hajlat, orom, falszegély.
Kibúvók, kéményszegélyek, villanypapucs.
Ács, bádogos szerszámok.
Szegek, csavarok, tető-kiegészítők.

Ács-tetőfedő-bádogos munkák kivitelezése:
+ 36-20-9684-155
Nyitva tartás
H: 8-14 K-P: 8-17, Szo: 8-12

14
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Új családi házaink:

Új lakások,és passzívház is leköthetők teljeskörű hitel ügyintézéssel.
Csok 15+10

Sülysápon szabadón álló családi házaink:
1 ház:78m2 2 szoba

akciós ár:33.580.000Ft

2 ház 84m2 3 szoba

akciós ár 35.740.000Ft

Még 5% áfával

3 ház 104m2 4 szoba 2 fürdőszoba 42.940.000Ft

Egynyári növények
muskátli akció!
Vágott virágok, száraz
csokrok és díszek széles
választéka

Utolsó darab!!!!!
Esküvők díszítése –
menyasszonyi csokortól a
komplett dekorációig!

k

Tervezés,Generálkivitelezés,Építőanyagok A-Z-ig

Akció!

Leier 38 N+F tégla 460 Ft/Db készletről.Hőszigetelő rendszer akció!Eps 80 lap 5cm 1050Ft ,Készleten!
Műanyag redőny 6.900Ft/m2 Kombi redőny 13.000Ft/m2
60x60cm Nyíló-bukó ablak 20.768Ft,60x90 cm Nyíló-bukó ablak24.225Ft
90x120cm Nyíló-bukó ablak 35.405Ft,120x120cm Nyíló-bukó ablak 43.439Ft
100x210cm Tömör díszbetétes főbejárati ajtó bejárati szárnyból 155.445 Ft
Eps 80 hőszigetelő lap 185FT/cm/m2, Tégla,cserép,térkő,cement,csempe,zsalúkő,gipszkarton Akció!
Nézze meg honlapunkat

www.viraghazepito.hu, www.facebook.com/viraghazepito
Megközelíthető: 31-es Fő út Benzinkúttól 300m-re a kanyarban Budapest irányába
2241 Sülysáp, Pesti út 75. Telefon: 06 29/435-834 E-mail:info@viraghazepito.hu
Nyitva: H-P: 8:00-18:00 Sz: 8:00-16:00 V:8:00-14:00

Cserepes növények,
ajándéktárgyak, kaspók,
vázák
Kegyeleti
csokrok, koszorúk készítése,
rendelése kiszállítással
Dísznövények, tuják, évelők,
sziklakerti növények virágföld
minden fajtához,
tápoldatok,műanyag cserepek,
nádszövet, tófólia, kertészeti
kellékek
Mészáros Terézia: 06 30/
366-2693

Matematika, kémia, ﬁzika

2-12. osztályosok egyéni korrepetálása,
érettségire felkészítése közép és emelt
szinten
Sülysáp, Dózsa György utca 73.
Köbliné Kiss Erzsébet magántanár
06-29-43-66-26 vagy 06-30-50-30-325

sos.matek@freemail.hu

Kárpitos
Kárpitozott bútorok készítését és javítását vállaljuk, rövid határidővel!
Közel 600 féle szövetből választhatnak!
Ingyenes szállítás és felmérés!

Munkhart István,
06-29-435-237, 06-30-211-7394
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Hirdetés feladása: 06-29-635-445, hirforras@sulysap.hu,
A következő lapzárta időpontja: 2019. június 14.
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