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„Isten áldja a magyarokat”
Trianonra emlékeztünk
2019. június 4-én, a Szent István-templom előtt álló ország- A Skravanek Gábor plébános által bemutatott szentmisét
zászlónál tartottuk a Nemzeti Összetartozás napi megem- követően Horinka Dóra lépett elsőként a mikrofonhoz, aki
lékezésünket.
Wass Albert: Üzenet haza című versének elszavalásával nyitotta meg a városi megemlékezést.
Kecser István képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnöke, a mintegy százfős hallgatóság előtt elmondott ünnepi szónoklatában az alapos történelmi áttekintés
mellett saját felelősségünket és feladatunkat is kiemelte a magyar nemzet összetartozásának elősegítésében. Részlet a beszédből:

Kecser István a magyarok egymás iránti felelősségét hangsúlyozta

„Mi, akik itt az anyaországban az élet számos nehézsége mellett
sem éltünk át hasonlókat, mint elszakított nemzettársaink, valószínűleg el sem tudjuk képzelni, hogy mit jelent, hogyan hat,
és mit eredményez generációkon keresztül kisebbségben, időnként kifejezetten fájdalmas hátrányokat szenvedve és másodrendű emberként kezelve élni.
▶ 3. o.

Pedagógusainkat köszöntötte
az önkormányzat
2019. július 4-én este immáron második alkalommal, pedagógusnap
alkalomából,
vacsorára hívta a helyi intézményekben dolgozó pedagógusokat Sülysáp Város
Önkormányzata a Wass
Albert
Művelődési
Központba.

Horinka László polgármester köszöntőjében elmondta: bár szervezetileg már nem
kötődik az önkormányzat az általános iskolákhoz, mégis egy közösséget alkotunk,
ezért a bölcsőde és az óvoda nevelői mellett természetesen iskoláink pedagógusait is
megilleti a helyi vezetés köszönete és elismerése.
KN

Sülysápon ismét
Horinka László lesz
a FIDESZ-KDNP
polgármesterjelöltje az
októberi önkormányzati
választáson.
A Fidesz sülysápi helyi alapszervezete június 6-i ülésének döntése alapján
Horinka Lászlót javasolja az októberi önkormányzati választáson polgármesterjelöltnek - jelent meg a FIDESZ
Sülysápi Alapszervezetének Facebookoldalán júniusban.
Polgármester úrral ebből az apropóból
kérdeztük a jelenleg zajló fejlesztésekről
és közeljövő lehetőségeiről, terveiről. Az
interjút a 3. oldaltól olvashatják.
SHF
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„Van még tehát bőven tennivaló (...), így elégedettségről nem beszélhetek.”

Interjú Horinka László
polgármesterrel

▶ Trianonra emlékeztünk... folytatás a
címlapról

Számunkra természetes, hogy anyanyelvünkön beszélhetünk, tanulhatunk és
érthetjük a környező világot, hogy gyermekeinket magyarként, magyarul és magyarnak nevelhetjük, hogy gyermekeink
a mi őseink szellemi és fizikai hagyatékát
tekinthetik szilárd alapnak a saját életük
építményéhez.

Horinka Lászlót javasolja az októberi önkormányzati választáson A mai nap üzenete: ne feledkezzünk meg
polgármesterjelöltnek a helyi FIDESZ alapszervezet. A nagyedik azokról, akik nem élhetnek ebben a szaciklusát tervező városvezetőt kérdeztük a jelenleg zajló fejlesztésekről badságban!
és közeljövő lehetőségeiről, terveiről.
Polgármester úr! Már az idei újévi
interjúban is jelezte, ismét megméretteti magát az októberi önkormányzati választáson. Júniusban a
helyi FIDESZ alapszervezet is támogatásáról biztosította. Jelenleg nem
is hallani még más polgármesteri indulókról. Lefutott a meccs?
Több mint három hónap van még az
októberben esedékes önkormányzati
választásig. Jelenleg valóban nem
értesültem még egyetlen leendő
ellenjelöltről sem, de ez nem jelenti
azt, hogy nem is lesz ilyen. A korábban
négy-, újabban már ötévente esedékes
választás jó alkalom arra, hogy valós
visszajelzést kapjon a hivatalban
lévő vezető, legyen az polgármester,
vagy önkormányzati képviselő. Ez
a visszajelzés több szempontból is
fontos, szükség van rá.
Idén is ajánl képviselőket a választóknak? Változhat-e a testület összeállítása?
Természetesen megvannak azok a személyek, akikkel jól tudok együtt dolgozni,
akikkel eredményeket tudok elérni, akikkel könnyen megtalálom a közös hangot.
A korábbi választások alkalmával ezen személyek közül ajánlottam néhányat a választók figyelmébe, kérve az Ő támogatásukat is. Ez idén sem lesz másképp. A nyolc
képviselői helyre nyolc jelöltet fogok ajánlani. Az öt évvel ezelőtti névsorban lesz
változás, mivel van olyan képviselő, aki nem kíván újabb öt évet vállalni és nem indul az őszi választáson.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy felelősek vagyunk értük, egymásért, és hogy
sorsunkat ennek a felelősségnek viselése, vagy elutasítása alapvetően határozza meg. (…)

És most innen, fizikailag távolról, de lélekben fülbe súgva mondom a határainkon kívül élő magyar testvéreinknek:
Kérünk Titeket, imádkozunk és teszünk
azért, hogy ha elszakítottak is vagytok,
semmiképpen ne érezzétek eltaszítottnak
magatokat a magyar nemzetből!

Azt akarjuk, hogy tudjátok, a kétségtelenül létező nemzetek feletti álmokat dédelgetők mellett sokan, többen
vagyunk mi, akik ma az anyaországban élvezett anyagi és szellemi javainkat készek vagyunk megosztani Veletek,
méghozzá minden mellettetek élő javára
is, mert azt akarjuk, soha ne múljon rajtunk, hogy ne születhessenek a trianonihoz hasonló döntések!

És igen: azt akarjuk, hogy maradjatok
magyarok ebben a lassan mindent felolvasztó világban! Hiszek abban, hogy egy
ilyen, sokat szenvedett és sok kegyelemben részesülő nép, mint a miénk, példát
Zajlik az új egészségügyi központ építése, de valóban több projekt előkészítése is fo- mutathat a világnak. A MA lehetőségei,
lyik a háttérben.
kegyelme a miénk, éljünk vele!”
Számos beruházás valósult meg az elmúlt években, komoly, százmilliós pályázati
támogatásokat nyert el Sülysáp. Az első félévben viszont még csak előkészületekről
hallhattunk. Mik vannak folyamatban, mik várhatóak a következő időszakban?

Még a nyár folyamán pályázati pénzből megújul a Dózsa György utca középső sza- Beszédét követően az óvónők Csicsergő
kasza, ahol a 1,5 méter széles, térburkoló kőből épülő járdát kiemelt szegély választja Kórusa két énekkel színesítette a kora
majd el az új aszfaltburkolattól.
esti megemlékezést, amit a Szózat és a
Székely Himnusz közös eléneklése zárt
A Hevesy parkban és a már korábban elbontott almáskerti játszótér helyén új játszó- le.
Katus Norbert alpolgármester
terek épülnek LEADER forrás felhasználásával augusztus-szeptemberben. ▶ 4. o.
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A Kisboldogasszony-templomnál, illetve a sülyi temetőnél
parkoló létesül, amit önerőből kívánunk megvalósítani.

számolva mintegy 2 milliárd forintra volna szükség ahhoz,
hogy az úthálózatunk mindenhol aszfaltburkolatot kapjon,
és a korábban összetákolt aszfaltcsíkokat kiszélesítsük, megSzintén önerőből néhány utca aszfaltozását is tervezzük, leg- erősítsük. Ez azonban még nem tartalmazza a hiányzó járdák
később kora ősszel. Az Akácfa, a Váci Mihály, a Nap és a Zrínyi építési költségét, ami további 4-500 millió forint. Van még teutca előkészítése zajlik, de tartok tőle, hogy az építőipari ma- hát bőven tennivaló ezen a területen, így elégedettségről nem
gas költségek miatt végül szűkíteni kell majd a listát.
beszélhetek.

Pályázati forrásból a Dózsa György utca
alsó szakaszán járdaépítést tervezünk.
Bízom benne, hogy hamarosan megszületik a döntés, és még ezt is meg tudjuk valósítani az idén.
Szintén pályázati pénz felhasználásával folyamatban van egy gréder adapter beszerzése is. Ez az eszköz a nyár közepén érkezik meg várhatóan, és a zúzottkő borítású
utak egyengetését, javítását fogjuk tudni
elvégezni vele. Az a terv, hogy még a nyáron minden ilyen utcát elegyengetünk.

„A Hevesy parkban és a
már korábban elbontott
almáskerti játszótér
helyén új játszóterek
épülnek LEADER forrás
felhasználásával augusztusszeptemberben.”

Ugyanakkor, ha a lehetőségeink felől nézem ezt a területet, akkor akár elégedett
is lehetnék, hiszen az elmúlt években számunkra elérhető pályázati forrásokat sikerült maximálisan kihasználni és a lehető
legtöbb pénzt elnyerni az útjaink rendbetételéhez.

Sajnos a közfoglalkoztatási programunkban már tavaly sem tudtunk járdát építeni, hiszen - és ez örömteli tény - nagyon
sokan a közmunka helyett már találtak
maguknak állást a nyílt munkerőpiacon. Itt szeretném felhívni a sülysápiak figyelmét az önkormányzatunk által évek
Még mindig a helyi úthálózat és a járdák állapotát jelöli meg, óta működtetett lakossági járdaprogramra, aminek a lényege,
mint a legfontosabb fejlesztési irány. 2015-ben készült el a hogy ha egy lakos szeretné az ingatlana előtt megépíteni a járváros útfejlesztési koncepciója. Elégedett az eddigi eredmé- dát, a város biztosítja hozzá a szükséges anyagot. Preferáljuk,
nyekkel?
ha több szomszéd összefogva él ezzel a lehetőséggel, mert így
egybefüggőbb szakaszok alakulhatnak ki. Ezzel kapcsolatban
Sajnos valóban még mindig a legfontosabb tennivaló az út- és bizalommal keressék fel a polgármesteri hivatalt!
járdaépítés.
Szúnyoggyérítés történt, ami leginkább a hajnali órákban
Legalábbis én így látom. Bár a legtöbben az utakon, járdá- feltűnő, alacsonyan szálló repülőgépek látványában és hangkon mérik le egy település „fejlettségét”, mégis tudatában kell jában öltött testet. Eddig még sosem történt ilyen Sülysápon.
lennünk annak, hogy egy város működése és élhetősége nem Most mi indokolta ezt a döntést?
csak ebből áll. Oktatási-nevelési intézményeink összességében
jó állapotúak, több épületünk teljesen megújult, ami nem ke- A májusi rendkívüli mennyiségű csapadék következtében jevés pénz és energia ráfordításával történhetett meg. A város lentősen megnőtt a pangó vízfelületek nagysága, ami kedvepénzügyei stabilak, nincsenek kifizetetlen számlák, fizetések. zett a szúnyogok szaporodásának. Ez nem csak nálunk volt
Minden háziorvosi, gyermekorvosi és véígy, lényegében országos problémáról bedőnői helyünk be van töltve, nem kell más
szélhetünk. A szúnyoghelyzet is lényegételepülésekre járni az alapellátás elérése ér- „Bár a legtöbben az utakon,
ben elviselhetetlenné vált. Bizonyítja ezt
dekében. Évente milliókat költünk csak a
az is, hogy a sülysápi beavatkozást követőjárdákon mérik le egy teleközterületi és külterületi hulladék elszállíen
Kókán, Úriban, Tápiószecsőn, Mendén,
pülés »fejlettségét«, mégis
tására, hiszen ez is fontos része egy város
Szentlőrinckátán, Tápiószelén, Nagykátán
tudatában kell lennünk anéletének. A szerencsére szép számmal jelen
is sor került szúnyogirtásra, pedig ezeken
nak, hogy egy város műkölévő helyi civil közösségeink támogatása is
a településeken sem volt ilyen korábban.
szükséges. És elég sok pénzbe kerül példá- dése és élhetősége nem csak Örülök annak, hogy a környező települéul a gazdasági területünk közművesítése is,
sek is elvégezték ezt a munkát, mert így taebből áll.”
ami viszont a hosszú távú pénzügyi stabililán eredményesebb lehet a szúnyoghelyzet
tásunk és önállóságunk garanciáját jelenti.
kezelése, mintha csak Sülysápon történt
És az élhető településhez nálunk hozzátartozik egy viszonylag volna beavatkozás. A csapadékos és meleg időjárás viszont
nagy és bőséges kínálattal bíró helyi piac léte is, ahol a koráb- kedvez a szúnyogok újraszaporodásának.
bi sártengert megszüntettük, új épületet építettünk, és jövőre újabbal gazdagodik a tér. Még sorolhatnám ezeket, csupán Jó ütemben halad az új egészségház építése. Mikorra készül
azért, hogy lássuk, nem csak aszfaltozásból áll egy város élete, el, és mik lesznek az első lépések azután?
és a rendelkezésre álló saját és pályázati forrásainkat minden
területen megfelelő módon kell elosztanunk.
Úgy látom magam is, hogy az építési ütemterv szerint halad az
építkezés. Október végén telik le a kivitelezésre rendelkezésre
Visszatérve az utakra: a 2015-ben elfogadott koncepció alap- álló határidő. Most úgy látszik, hogy készen lesz határidőre,
ján haladtunk az elmúlt években, és a fontosabb gyűjtő utak talán még kicsit hamarabb is. Az első beköltözők terveim
aszfaltozására, illetve újraaszfaltozására koncentráltunk. Ezek szerint a védőnők és a gyermekorvosok lesznek, majd sorban
túlnyomó többségét elvégeztük ugyan, de még mindig sok la- a többi terület, de ezt még egyeztetnünk kell az érintettekkel.
kóutca vár aszfaltburkolatra. Számításaim szerint mai árakon
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Régóta van már szó a Kistelegre, Jakabszállásra és
Sándorszállásra vezető külterületi út rendbetételéről. Mi a
helyzet ezzel?
Mintegy százmillió forintot nyertünk el az EU Vidékfejlesztési
Operatív Programja keretében a Kistelegre, Jakabszállásra vezető utak zúzottköves kiépítésére. A jogilag rendelkezésre álló
közterület szélessége nem elegendő ahhoz, hogy az út megépüljön. Helyenként csak 2-2,5 méter szélességű terület ál rendelkezésre. Megkerestük tehát az érintett szomszédos ingatlanok tulajdonosait, hogy az építkezéshez szükséges területet
engedjék át az önkormányzatnak. Egy-két kivételtől eltekintve a tulajdonos partnerek voltak ebben, de sajnos az 1-2 kivétel elég volt ahhoz, hogy jelentősen megakassza az építkezés
folyamatát. Velük szemben sajnos kisajátítási eljárást kell indítanunk, hogy az út megépülhessen. E miatt sok-sok hónap
„csúszást” sikerült összeszedni az előzetes tervekhez képest.
A szőlősnyaralói patakmeder rendbetételére is nyújtottak be
pályázatot. Reménykedhetnek ebben a Szőlősnyaralón élők?
A pályázatunk elbírálása még folyamatban van, de az előzetes információim alapján van okunk reménykedni. Várhatóan
néhány héten belül megszületik a döntés és pozitív döntés esetén ennek a beruházásnak is megkezdjük az előkészítő munkálatait.
Nemrég megújult a Dózsa György utcai óvodaépület, és egészen szép látvány fogadja az arra járókat az a műemléki környezet. A helytörténeti gyűjtemény épületét mikor tervezik
hasonló módon rendbe hozni?
A helytörténeti gyűjtemény külső homlokzatának felújítására nyújtottunk be a közelmúltban egy LEADER pályázatot. Amennyiben sikeres lesz a pályázatunk, úgy ez az épület

is megszépülhet kissé, és méltóbb körülmények fogadhatják
majd a látogatókat. Erről a pályázatról várhatóan néhány hónap múlva születhet döntés, majd azt követően kezdődhet
meg a kivitelezés.
A 31-es út áldatlan állapotaival kapcsolatban napi szinten
érkeznek jelzések, vélemények. Hogy áll a felújítás terve és a
régen várt sülysápi körforgalom ügye?
A 31-es út felújítását Czerván képviselő úr jelenleg a
legfontosabb feladatának tekinti. A magdolnai sorompótól
Mendéig terjedő útszakasz (szélesítést nem tartalmazó)
felújítása mintegy 8 milliárd forintba kerül. Képviselő
Úrtól úgy tudom, hogy az ország jövő évi költségvetésében
tervezésre került az összeg és bízhatunk abban, hogy 2020ban végre megújul az útszakasz.
SHF

Hivatali igazgatási szünet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Sülysápi
Polgármesteri Hivatal 2019. július 1-jén és 2019. július
8-12. között igazgatási szünet miatt ZÁRVA TART.
A zárva tartás alatt az elhunytak anyakönyvezését a temetkezési szolgáltatón keresztül kérjük intézni.
Illetve a fentiekre tekintettel a hulladékszállító szolgáltató DTKH NZrt. július 9-ei ügyfélfogadása kivételesen a könyvtárban, a Szent István tér 7. szám alatt lesz.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Tisztelettel, dr. Tóth Krisztina jegyző
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Múl(t)6-atlan
A parasztházak kulturális örökségünknek ugyanúgy részei,
mint a templomok vagy a kastélyok. A XX. század közepéig évszázadokon keresztül ezek az épületek határozták meg
Tápiósüly és Tápiósáp utcaképét is. Az 1950-es évektől kezdtek
átalakulni, megújulni, így városunk hagyományos építészeti
arculata, kulturális örökségünk ezen része napjainkra majdnem teljesen eltűnt. Az utcákon járva a régi kort idéző épületet már alig-alig találunk. Egyszerűségüket, békéjüket őrzik a
képeslapok és a hajdani családi fényképek.
Az egykori parasztházak magukon viselték a környező vidék
jellegzetességeit. Az átalakulás a 2. világháború után következett be, amikor az épületek mind külsőleg, mind belsőleg teljesen átformálódtak. Megváltozott az építőanyaguk, méretük
és az épületek kivitelezése is. Napjainkban csak szigorú előírások és tervrajzok betartásával lehet építkezni. Régen elegendő
volt egy telek is, tervezőre sem volt szükség, a házépítést abból oldották meg, ami a környéken előfordult. A leggyakoribb
építőanyag a helyben található agyag, vályogföld, fa, szalma
és a nád. Összefogott a nagycsalád, szülők, testvérek, sógorok,
rokonok, szomszédok, jöttek a helybeli mesteremberek vagy
ezermesterek, és kezdődhetett a munka.

Épületek és lakóik:

A par asztházak
amit agyaggal mázoltak és piros vagy sárga homokkal szórtak
föl. A napi takarításkor csak vízzel fellocsolták és felsöpörték.
Az alábbiakban Siska Rozália néprajzi dolgozatából idézzük
fel a Tápiósüly, Gőzmalom (most Malom) utca 238. szám alatti ház külső és belső leírását. Siska Rozália az édesanyja vis�szaemlékezéseit vetette papírra, aki 1905 és 1914 között lakott
Zakar Jánosné házában.
„A ház a Gőzmalom utcára nyíló kétszárnyas nagykapun és
az e mellett lévő kiskapun át volt megközelíthető. Ezek fából
készültek. A házon kívül évszám; monogram, tulajdonos neve
elöl kint, fölül szerepelt. … A ház falára kívül, az utcai fronton
tettek keresztet.” A ház előtt virágoskert, az udvaron gémeskút, pince és gyümölcsfák sorakoztak. A lakóházat követték
az ólak. „Az árnyékszék vagy „reterát”az ólak után következett.
Veteményeskertként használták a telek ház mögött elterülő részét. Krumplit, babot, tököt, konyhakerti növényeket termesztettek itt. A telek végén két diófa volt. A kaszáló egészen vasúti
sínekig terjedt.”
Az épület teljes hosszában gang, folyosó futott. „A gang kiképzése tulajdonképpen a ház tetőzetét képező nádtető meghos�szabbítása volt. Oszlopok eleinte nem tartották. Nyitott volt.”

Nagymamám mesélte, hogy „a szüleitől kapott újtelepi telken
(napjainkban Szent Imre, Deák Ferenc, Árpád, Losonci utcák)
1929 telén kezdődött el a házépítés azzal, hogy felfogadtak helybeli lovas kocsis gazdákat, akik 1-2 nap alatt odafuvarozták a
szükséges agyagot a helyi agyagbányából. Tavasszal karókkal
kijelölték a ház helyét. Az agyagot törekkel, apró búzaszalmával összekeverték, vízzel megnedvesítették, majd a karókkal kijelölt helyre rakták kb. 50 cm szélességben és kb. 90 cm magasságban. A falat addig rakták egyre magasabbra, amíg az el nem
érte a kívánt magasságot. Általában 3 réteget raktak egymásra.
1-1 réteg az időjárástól függően 1-2 hétig száradt. Amikor a nedves agyag kiszáradt, fűrésszel kivágták az ajtók és ablakok szélét. A fal tetejére gerendákat raktak, amit deszkával borítottak
be, erre pedig nedves agyag került. A tetőhöz a faanyagot a saját erdőből hozták, az ablakokat, ajtókat a helyi asztalosmester
készítette. Az ő házukat már cserép fedte, de ekkor még akadt 1.kép: Hosszú parasztház
szép számmal nád és zsúptetős ház is a faluban. A falakat egyenesre faragták majd kívül belül sárral betapasztották és fehérre
meszelték. A kemencét a konyhából fűtötték. A következő télen,
1930-ban a búza kicsírázott és kizöldült a falban, de már a sajátjukban laktak.”

Még száz évvel ezelőtt az ország minden tájához hasonlóan Tápiósülyben és Tápiósápon is hosszú házat készítettek,
melynek nagysága függött a család anyagi helyzetétől. A módosabbak hosszabb házat, több gazdasági épületet építettek,
a szegények összehúzódtak egy szoba-konyhában. A sárfalú
épületetek 80-90%-a leggyakrabban három helyiségből állt:
szoba, konyha (pitvar), kisszoba vagy kamra. Az első szobát
nagyháznak, a hátsó szobát kisháznak nevezték. A bejárat a
konyhából nyílt. Itt kapott helyet a nyitott kemence, és innen
fűtötték a szobában lévő kemencét is. A konyhából lehetett
bejutni baloldalon a nagyszobába, jobbra a kisszobába vagy 2. kép Paraszt gazda és háza
kamrába. A helyiségek padozata döngölt agyagos föld volt,
6
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„Nagyszoba, két ablakkal a Gőzmalom utcára …mennyezete gerendás volt….Padozata mázolt, sárga homokkal felhintve …a
szükséges anyagot a sülyi „Hegy”-ből vették… 4 hetenként mázoltak… Fából készült ablakkeret barnára volt festve. Az ablakban télen a „beszedett” muskátli volt. A szoba berendezéséhez
a következők tartoztak. Ágy… elrendezése: a szoba egyik-egyik
oldalán… úgynevezett magasra vetett ágy volt szokásban… az
ágyra szalmazsák került, erre díszes lepedőt tettek, szélét kilógatták. A díszes lepedő felett 3-3 párna volt, ezeken félbehajtott dunna…. (Az un. „tiszta szobában” nem aludtak.) Az ágy
alatt… szakajtót tartott… rendszerint tyúkot keltetni… Sublót:
ezt a leányok férjhez menéskor szüleiktől kapták… tetején edények, porcelán dísztárgyak voltak. Olyan edények, amelyekből
„évente egyszer” ettek, pl. esküvőkor vagy nagy vendégségkor.
Ugyancsak itt voltak elhelyezve szentképek is…”

Ilyen zsúpfedeles parasztházban több nemzedék is élt, kisebbnagyobb felújításokkal 100-200 évig is szolgált a család otthonául. Évente két alkalommal, húsvétra és búcsú előtt végeztek
nagytakarítást, amikor megtapasztották a lemálló vakolatot
és a kisebb repedéseket is kijavították, majd kívül-belül fehérre meszelték. A zsúptetőt a tél beállta előtt ellenőrizték, s ha
szükségessé vált, duggattak bele kézzel csépelt rozsszalmát.
Igyekeztek rendben tartani a házat, az udvart és a ház előtti
útszakaszt is. Sülysápról a tiszta, rendezett, fehér falú házak
képét őrzi a népi emlékezet.
A tsz-ek megszervezése hozott nagy változást a két falu építészetében, életében az 1950-es évek végén. Az addig mezőgazdaságból élők többsége az iparban helyezkedett el. A megváltozott körülmények megváltoztatták a lakásokat is. A hosszú
ház első szobájához először még egy szobát építettek, majd
„kockaházak” készültek. Egyre kevesebb állatot tartottak, így
a gazdasági épületek sora fölöslegessé vált. Lebontásra kerültek az istállók, disznóólak és tyúkólak. A nyári konyhákra is
hasonló sors várt. Régen minden gazdasághoz tartozott egy
darabka szőlő, amiből bor készült. Manapság a szőlőskerteket
már nem igen művelik, a zöldségféléket boltban, piacon veszik
meg, tehát pincére sincs szükség.

3. kép Sublót és vetett ágy
„Mária-szobor volt a sublóton. Lóca a két ágy közötti falrészen…
Asztal a lóca előtt állt. Tükör »minden háznál volt« a két ablak
között… A tükör a falon előre volt döntve … Óra volt mindenkinek… A Háziáldás szövege az ismert: »Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke, Hol béke, ott áldás, Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten, ott szükség nincsen.«… A szoba világítása petróleumlámpával történt … Állóka is volt fából, kerek lyuk volt a közepén, abba állították a kisgyereket. Különös tisztelettel volt a
falu népe Kossuth Lajos iránt is. Kossuth-kép általában minden
paraszt családnál volt. A szoba ablakán volt csipkeszerű függöny, amit nádszálra fűztek föl.
4. kép Búbos kemence

A konyha… földtől plafonig tányérokkal volt tele. Ezeket búcsúból, vásárból ajándékba kapták… A konyha hátul nyitott volt,
kéménybe szűkült, ezt vindovni-nak hívták. Ebben tartották a
lábast. Ez 3 lábu vasszerkezet volt, alatta tüzet raktak…Még
káposztát is főztek benne… A tálas a vindovni előtt volt a konyhában, az ezen lévő tányérok leesését egy léc gátolta. A konyha
gangra nyíló ajtajára akkor tettek gyolcsfüggönyt, ha sok volt
a légy.”1

Napjainkra igen megváltozott az épített környezetünk, elődfalvaink építészeti arculata. A parasztházakkal együtt a berendezési tárgyak is a múltunk részei lettek. Utóbbiakból néhány darabot a helytörténeti gyűjteményben is láthatunk még.
A sorozat következő részében Sülysáp lakóiról olvashatunk.
Irodalom: 1Siska Rozália néprajzi dolgozata (felkutatását
Szűcsi Csabának köszönhetjük)
Zemen Pálné
https://www.facebook.com/Múlt6-atlan
Értéktár rejtvény

Rejtvényünkben a Sülysápi értékeink egyikét olvashatjuk a székely-magyar ősi rovásírás
jelkészletével. Ne feledjük, hogy ez az írás jobbról balra olvasandó! A rejtvény megfejtését
2019. augusztus 15-ig várjuk az ertektar@sulysap.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között
5 db új Sülysápi értékeink képes albumot és egy sülysápi népzenei CD-t sorsolunk ki.

Áprilisi számunk helyes megfejtése: Sülysáp csillagvizsgáló

Sülysápi értékeink képes albumot nyertek: Dr. Jámbor Lilla, Varróné Kovács Szilvia, Gerő
Tamásné, Dr. Fábián Gábor Péter, Kohajda Ferencné.
Sülysápi népzenei CD-t nyert: Pákozdi Eszter.
A nyeremények a Városházán vehetők át augusztus 31-ig.
Jó rejtvényfejtést kívánunk!
Értéktár Bizottság
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Aktív sülysápiak a 8. Tápiómenti Maratonon!
2012-ben indult útjára a TTA nyolc Tápiómenti települést A verseny alatt elhasznált energiákat az általános frissítők
érintő programja, a 42 km-en át vezető Tápiómenti Maraton, mellett frissen csapolt sörrel, lilahagymás zsíros kenyérrel, és
amely térségünk legszebb és legnagyobb kihívását adó részére, egy tál babgulyással tölthették újra a résztvevők. A Gardena
a Gödöllői-dombság délnyugati részére kalauzolta el az egyéni gombai frissítőponttal és párakapuval, a célban kerékpár mofutókat, a távot csapatban teljesítőket és a két keréken rajthoz sóval segítette a táv teljesítését.
állókat egyaránt.
A verseny sikeres teljesítői Sülysáp és Nagykáta önkormányzaMint minden páros évben, a mezőny ezúttal is Sülysápról in- tai támogatásának köszönhetően, a hagyományoknak megfedult Horinka László polgármester úr köszöntőjét és rajtjelét lelően idén is egyedi befutóérmet vehettek át a célban.
követően, majd Úri, Gomba, Bénye, Káva, Pánd és Tápióbicske
érintésével Nagykátán a Városi Sportcsarnokhoz érkeztek a Az eredményhirdetés keretében 96 db érem és 65 db oklevél,
versenyt sikeresen teljesítők. Az idei befutók között idén is 15 db serleg került kiosztásra a versenyzők között.
számos sülysápi lakosnak tapsolhattunk:
Gratulálunk a helyezetteknek és minden teljesítőnek!
A két fős váltóban - ahol fejenként egy-egy félmaraton várta a
résztvevőket – Gulyás Anikó és Kozár Rita 4:16:52 órás idővel Köszönjük önkéntes segítőink munkáját, Sülysáp Város
győztesként ért célba a hölgyek versenyében. A 4 fős település- Önkormányzatának és a Wass Albert Művelődési Központnak
váltóban Sülysáp városát képviselte a Mányi Zsombor, Mányi- támogató együttműködését. Köszönet a Sülysápi Rendőrőrs
Marekkel Ildikó, Béres László, Horinka László összetételű csa- állományának, a Tápió-vidék polgárőrszervezeteinek az
pat, akik remek, 4 órán belüli idővel másodikként teljesítették útvonalbiztosításban, valamint a Mentő 911 eü. biztosítása 42 km-t (3:51:50). A 4 fős bicogó váltóban állt rajthoz Szabó ban végzett közreműködését. Petrik Zoltánnak (Váci ABC)
Zsolt. A szintén sülysápi Deák Andrea, Király Bernadett (Úri), a frissítéshez, Walter Attilának a szállításhoz, a Tápió+ maSchneider László (Vecsés) és Szabó Imre (Isaszeg) társaságá- gazin (Szóró József, Veroczki József) videóhoz, Varga József
ban a 4 fős váltóverseny 3. helyét szerezte meg.
Zoltán fotózáshoz nyújtott támogatásért, Somodi Ottónak és
Somodi Olivérnek a sör biztosításáért és kulturált csapolásáA Tápiómenti Maratonra évről évre azokat is szívesen vár- ért, és mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a
juk, akik kevésbé kedvelik, vagy nem éreznek elég erőt, felké- rendezvény megszervezéséhez!
szültséget a táv egyéni vagy csapat szintű lefutására. Nekik a
kerékpártúra jelenthet megfelelő kihívást és sportolási lehe- A verseny részletes befutó és eredménylistája megtalálhatőséget. Idén a kerékpárosok között több sülysápi célba érke- tó a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány weboldalán a www.
zőt is köszönthettünk. Csík Márton, Józsa Eszter, Csík Emese, tapiomenti-tomegsport.hu felületen.
Ocsovainé Benkó Angelika, Földi Péter, Ocsovai Frigyes,
Ocsovai Márton, Józsa Mónika, Salvári Zoltán, Salvári Judit, Keress minket a Facebookon! https://www.facebook.com/
Salvári András sikeresen teljesítették a távot.
tomegsport
Tápiómenti Tömegsport Alapítvány
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Teljesítménytúrák Sülysápon
Április 6-án, egy év kihagyás után újra megrendezésre került a Tápió-vidék legrégebbi, és egyik legnépszerűbb
teljesítménytúrája, a Mackó túra. Majdnem tökéletes időjárási körülmények mellett, 140-en teljesítették a
Sülysáp és Mende közötti két táv valamelyikét. A túra főszervezőjét, Seprős Viktort kértem meg, hogy beszéljen
egy kicsit erről a túráról.
- Mit is jelent pontosan a teljesítménytúra, és ez miben különbözik például attól, ha valaki egymaga kisétál a környékbeli halastavakhoz?
A teljesítménytúrázás Magyarországon az 1980-as évek elejétől jelenlévő, egyre népszerűbb tömegsportrendezvény. A természetjárás egy olyan formája, mely során a szervezők által
kijelölt útvonalat a megadott szintidőn belül, ellenőrzőpontok
érintésével kell teljesíteni. Kérdésed második felére válaszolva,
a futóversenyekhez – például a Sülysápi futónap – tudnám hasonlítani. Ha valaki egyedül elmegy futni a saját örömére, az
is más, és az is, amikor ezt szervezett keretek között teszi, és
még jutalmat is kap érte.
- Amikor túrázásról esik szó, nekem egy hegyvidéki, erdős,
különböző felfestett turistajelzésekkel tarkított kép ugrik
be először. Laikusként kérdezem, itt, a környékünkön van
ennek létjogosultsága? Vannak kijelölt turistautak? Vannak
olyan úticélok, ahová érdemes elindulni?
Igen, sokakban az a kép él, amit te is említettél. Viszont a
Tápió-vidéknek rengeteg olyan természeti értéke van, amelyet igenis érdemes felkeresni. A sápi halastavak környéke,
a Forrói forrás, vagy a szecsői Ürgés tanösvény, hogy csak a
legközelebbiekből említsek néhányat. Egyre több turistajelzést újítanak fel, újabb kiadású, frissített térképek kerülnek a
boltokba a Gödöllői-dombság ezen részéről, és ezek nagyban
megkönnyítik a túrázók dolgát, valamint segítik a túraszervezők munkáját.

Seprős Viktor

tül, egy-két kisebb-nagyobb megszakítással minden évben,
általában tavasszal mindig megrendezésre került. Tavaly egy
túra után beszélgettem Ferenccel, és akkor azt mondta, hogy
különböző okok miatt ők már nem tudják tovább folytatni a
szervezői munkát, viszont nem szeretné, ha ez a hagyomány
megszakadna. Felajánlottam a segítségemet, amit ő örömmel
fogadott, és az idei évtől már mi visszük tovább a szervezést.
- Változtattatok valamit a korábbi évek túráihoz képest?

Megtartottunk szinte mindent a régi, jól megismert „mackó
túrás” dolgokból. A logó és a kitűző ugyanaz maradt, a rajthelyen és az útvonalon praktikussági szempontból egy nagyon
kicsit változtattunk. Elindítottunk a 25 kilométeres mellett
egy 15-ös távot is azok számára, akiknek a 25 kilométer egy
kicsit sok lett volna. Utólag ez jó döntésnek bizonyult, mivel
- Hogyan ismerkedtél meg ezzel a sporttal? Mi motivál vala- az indulók 60 százaléka a rövidebb túrát választotta.
kit, hogy a részvételen kívül túraszervezéssel is foglalkozzon?
Még az általános iskolában – kb. 25 évvel ezelőtt – kezdődött
minden. Csiszár Béla tanár úr havi rendszerességgel szervezett kirándulásokat – úgynevezett „bakancsos túrákat” – az
ország különböző tájaira, hegyvidékeire. Ezeken a rendszerint egy-két napos, nem túlságosan hosszú és megerőltető, de
azért valamennyi felkészültséget igénylő túrákon találkoztam
először a turistautakkal, tanultam meg térképet olvasni, és itt
döntöttem el, hogy ezt később is szeretném valamilyen formában folytatni. Azóta több, mint 100 teljesítménytúrával a
lábamban úgy éreztem, szedtem össze annyi tapasztalatot az
évek során, hogy akár szervezőként is kipróbáljam magam.
Ismerem a környéket, a családom és a barátaim szívesen jönnek segíteni, és ahogy észrevettem, mindig van igény hasonló
rendezvényekre.
- Most az áprilisi Mackó túra apropójából beszélgetünk. - Milyenek voltak a visszajelzések a résztvevők irányából?
Mesélj erről pár szót!
Akivel én beszéltem, mindenki pozitívan nyilatkozott. Tudni
Az idei volt a 17. Mackó túra. Az elsőt 1996- ban szervezte kell, hogy az interneten, a teljesítménytúrázók honlapján
Hartmann Ferenc és csapata, és azóta majd 25 éven keresz- meghirdetett túra volt, ezáltal nem csak a környékről, hanem
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az ország távolabbi pontjairól is jöttek túrázók. A többségük - Aki nem volt még hasonló túrán, annak mondj egy pár szót,
meglepődött, hogy Budapesthez ilyen közel, ennyire szép tá- hogyan is zajlik! Milyen hasznos tanácsot tudnál adni az injakkal találkozhat az ember. Itt szeretném megköszönni Kisné dulóknak?
Kiss Annának, a városi konyha vezetőjének a bőséges ellátmányt, amit a túra végén tudtunk adni a beérkezőknek. Sokan Reggel, indulás előtt a rajtban – Wass Albert Művelődési
meglepődtek, hogy még a célban is finomságokkal vártuk a Központ előtt – mindenki kitölt egy regisztrációs lapot, majd
megfáradt túrázókat.
a nevezési díj befizetése után kap egy térképvázlatot és egy
útvonal leírást, ami alapján be kell járnia a választott távot.
- Úgy tudom, idén a városnapra is készültök valamivel.
Útközben a résztvevők érinteni fognak több ellenőrző pontot,
ahol a pontőrök egy pecséttel igazolják, hogy a kijelölt útvonaÍgy van. Augusztus 17-én harmadik alkalommal szervezzük lon teljesítették az addigi szakaszt. Mi a túráinkon különösen
meg a Városnapi Teljesítménytúrákat. Három távon – 13 km, figyelünk arra, hogy ezeken az ellenőrzőpontokon mindenki23 km, 33 km – tehetik próbára magukat a vállalkozó kedvű nek adjunk valami kis ellátmányt, kalóriapótlást, gyümölcsöt,
indulók.
csokit, üdítőt stb…A Piactéren, a célban pedig oklevél, kitűző
és egy tál meleg étel várja majd a beérkezőket.
- Kiknek ajánlod, hogy induljanak el például a Városnapi túrán?
Tanácsként azt javasolnám, hogy mindenki a saját erőnlétének megfelelően válasszon távot. Általában a rövidebb, 13Hatalmas közhely, de fiataloknak és idősebbeknek, egyedül 15 kilométeres túrákat mindenki, különösebb felkészültség
vagy társasággal, bárkinek, aki érez magában egy kis kitartást nélkül tudja teljesíteni 3-4 óra alatt. Az ennél hosszabb távok
és szereti a természetet. Különösen a sülysápiakat szeretném azoknak valók, akiknek már van valamennyi tapasztalatuk,
ösztönözni az indulásra, nekik féláron van a nevezés, az ál- és gyalogoltak már egyszerre 20 kilométernél többet. A nyátalános iskolásoknak pedig ingyenes. Igyekeztem az útvona- ri melegben pedig rendkívül fontos a megfelelő mennyiségű
lakat úgy kijelölni, hogy azok is találjanak benne újdonságot, folyadékbevitel. Mint már mondtam, mi ezt is biztosítjuk útakik ismerik településünket és környékét.
közben, de azért mindenki hozzon magával elegendő innivalót az útra. Várunk mindenkit szeretettel, a részleteket pedig keressék itt a Sülysápi Hírforrásban, a plakátjainkon és a
Facebookon.
SHF

Határtalanul!, avagy Legendák nyomában
Erdélyben a hetedikesekkel
Előzmények, előkészítés

Az előző évekhez hasonlóan a Határtalanul! program keretében mi is beadtuk a pályázatunkat, hogy hetedikes diákjainkkal elutazhassunk Erdélybe. Nagyon örültünk, mikor
megkaptuk az értesítést a nyertes pályázatról, így megkezdődhettek az előkészületek. Az utazás előtti hónapokban több
előkészítő órát tartottunk, illetve közös szülői értekezletet a
Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola hetedikes diákjaival, szüleikkel és a leendő kísérőkkel: Hidvégi Melinda igazgatóval, György Hunor tanár úrral, Bálint Sándor tanár úrral
és feleségével. Az első előkészítő alkalmunkat a Wass Albert
Művelődési Központban tartottuk, amelyen Katus Norbert
Erdélyről szóló előadását is meghallgathattuk.

1. nap, utazás

néztük meg, és tanultunk egy népdalt is. Vacsora után elfoglaltuk szobáinkat, és lezártuk a napot.

2. nap

Reggeli után egy nagyon izgalmas napunk kezdődött. Első
úticélunk a Békás-szoros volt. Útközben megálltunk a
Pongrácz-tetőn, ahonnan csodaszép kilátás tárult elénk.

A Békás-szoros a Keleti-Kárpátok legszebb, legnagyobb szurdokvölgye. Káprázatos látványt nyújtottak az út fölé magasodó sziklafalak és az Oltár-kő, melynek tetején egy nagy kereszt
látható. Ezután a Gyilkos-tónál álltunk meg. A tó igazi természeti csoda, keletkezéséről pedig egy szomorú mondát ismertünk meg az idegenvezetőnktől.

Reggel korán gyülekeztünk az iskola előtt. Miután mindenki Estefelé nagyon izgalmassá vált a programunk, mert lehemegérkezett, tanáraink ellenőrizték az iratainkat, majd neki- tőségünk adódott medvelesen részt venni. A helyi vadőr és
vágtunk a mintegy 14 órás utunknak.
két segítője vezetésével egy erdei tisztás szélén álló faházhoz
mentünk. Nagyon csendben kellett elfoglalni a helyünket a
Rövid pihenők után első megállóhelyünk Nagyszalonta volt, házban. A tisztást egy nagy üvegablakon keresztül figyeltük.
Arany János szülőhelye. Itt a költő életéről szóló kiállítást néz- Sokáig vártunk, de nem hiába, mert egyszer csak megjelentek
tük meg a híres Csonka toronyban. A látogatás végén tisztele- a macik. Félelmetes és érdekes volt egyszerre, hogy a hatalmas
tünk jeléül elhelyeztünk egy koszorút Arany János emléktáb- medvéket testközelből nézhettük. Soha nem fogjuk elfelejteni
lájánál. Menet közben láthattuk a Tordai-hasadékot is.
ezt az élményt.
Késő este érkeztünk meg szálláshelyünkre, Zetelakára.
Vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak minket: finom
házikaláccsal kínáltak, majd a helyi néptánccsoport előadását
10

Este még sokáig emlegettük a medvéket a játék és sportolás
közben.
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3. nap

Utolsó este a helyi kisiskolásokkal találkoztunk. Átadtuk az
Reggeli után ismét buszra szálltunk. Először Csíksomlyóra, ajándékainkat, és mi is kaptunk egy kis műsort, finom fánkot
a híres Mária-kegyhelyre vezetett az utunk. A helyiek már ajándékba.
nagyon készültek a hétvégi pápalátogatásra, mi azért felmentünk a Kissomlyó és a Nagysomlyó közötti nyeregbe, a 5. nap
Hármashalom-oltárhoz is. Ezután megkóstoltuk a borvizet, Sajnos elérkezett az utolsó napunk. Reggel nagyon korán kelmajd bementünk a kegytemplomba, és megpihentünk egy ki- tünk, reggeli után búcsút vettünk szállásadóinktól, és nekicsit a csíksomlyói Szűz Mária-szobor előtt.
vágtunk a hosszú hazaútnak. Először Székelykeresztúron álltunk meg. A Gyárfás-kúria kertjében áll az a körtefa, ahol a
Következő úticélunk Gyimesbükk volt, a régi Magyarország legenda szerint Petőfi Sándor az utolsó estéjét töltötte. A sza1000 éves határa. Az1897-ben épült 30-as számú vasúti őr- badságharc költőjéről a Fehéregyháza melletti emlékműnél
ház valaha a Magyar Királyi Államvasutak legkeletibb őrháza is megemlékeztünk. Megálltunk még Segesváron is, ahol rövolt, ma vasúttörténeti kiállítás van benne. Az őrház mögött vid sétát tettünk a középkori várban. Utolsó megállóhelyünk
egy omladozó lépcsősort láttunk, amely az egykori Rákóczi- Körösfőn volt. Megnéztük a fatornyos, festett kazettás men�várhoz vezetett fel. Az őrház mellett álló határkőnél tartot- nyezetű református templomot, majd sétáltunk még egyet a
tunk egy kis megemlékezést, elhelyeztük koszorúnkat, majd főutcán, s elindultunk Magyarország felé.
felsétáltunk a Kontumáci kápolnához, melynek helyén állt a
Gyimesek első katolikus temploma.
A mendei iskolásoktól Berettyóújfalun köszöntünk el, miután
a vendéglőben elfogyasztottunk egy finom uzsonnát.
Hazafelé megálltunk még Homoródfürdőn egy borvízforrásnál, majd egy méhésznél, aki bemutatta nekünk a méhészetét, Késő este értünk az iskola elé, ahol már nagyon vártak minket
és megkóstolhattuk a különféle mézeket is.
a szüleink.
Nagyon elfáradtunk estére, de vacsora után azért még kipró- Nekünk nagyon tetszett a kirándulás, csodálatos volt a táj, jó
báltuk, hogyan kell kürtős kalácsot sütni parázson.
volt új emberekkel megismerkedni. Reméljük, hogy lesz még
lehetőségünk elutazni Erdélybe.

4.nap

Utolsó előtti napunkon is sok látványossággal teli program
várt minket. A délelőtt az emlékezés jegyében telt: meglátogattuk Szejkefürdőn Orbán Balázs síremlékét, melyhez 14 Ezúton is köszönjük Sülysáp Város Önkormányzatának és az
székelykapun át vezetett az út, majd megálltunk Farkaslakán, úri Happy Chocolates Factory Zrt.-nek, hogy ajándékaikkal
Tamási Áron síremlékénél. Kis pihenő és a kirakodóvásárban hozzájárultak programunk megvalósításához.
való nézelődés után Parajdra mentünk a sóbányába. A földFerenc Petra 7. a, Rockenstein Luca 7.b, Szőnyi Rita 7.
alatti kaland után Szovátára utaztunk. A Medve-tó partján
b, Varga Viktória 7. b, Borics Gabriella, Nagy Péter
sétáltunk, majd pihenésképpen fagyiztunk. Hazafelé megálltunk Korondon, mely a fazekas mesterségről híres település.
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Szeretettel várunk minden természetet szerető és sportolni vágyó sporttársat

2019.augusztus 17 - én (szombat) megrendezésre
kerülő teljesítménytúráinkra
Rajt: Wass Albert Művelődési központ
Cél:Piactér
33 km-es táv:
Indulási idő : 6:30 - 8:00
Nevezési díj: 1000 Ft
Szintidő: 8 óra
Útvonal: WAMK -Várakpuszta - Sándorszállás - Tabacsinszka - Szent
György hegy –Sárga sáv jelzés - Forró forrás - Hrabina hegy – Piactér
23 km-es táv:
Indulási idő: 6:30 – 8:30
Nevezési díj: 800 Ft
Szintidő: 6 óra 30 perc
Útvonal: WAMK -Várakpuszta -Sándorszállás - Tabacsinszka - Szent
György hegy - Forró forrás - Hrabina hegy – Piactér
13 km-es táv:
Indulási idő: 6:30 - 9:00
Nevezési díj: 700 Ft
Szintidő: 5 óra
Útvonal: WAMK - Várakpuszta - Sándorszállás - Besnyői dűlő - Piactér

Sülysápi lakosoknak a nevezési díjból 50 % kedvezmény. A
túrákon az általános iskolások ingyen vehetnek részt.

Főrendező: Seprős Viktor
Tel: +36-70 312-9236
email: seprosviktor@gmail.com
www.tturak.hu
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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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Kiadó nyaraló Hajdúszoboszlón
Hajdúszoboszlón nyaraló kiadó a
fürdőhöz közel.
Parkolási lehetőség az udvarban.

Érd.: +3630-430-4450
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
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Függő ereszcsatornák és tartozékaik
Bádogos táblalemezek: alu, horgonyperforált stb.
Szegélylemezek: hajlat, orom, falszegély.
Kibúvók, kéményszegélyek, villanypapucs.
Ács, bádogos szerszámok.
Szegek, csavarok, tető-kiegészítők.

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

Még 5% áfával

2 ház 84m2 3 szoba

akciós ár 35.740.000Ft

Átadás:2020.03 hó

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 210 FT/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. július 26.

