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Sülysápi Városnap 2019
Idén is lesz városnap 2019. augusztus 17-én, szombaton!

ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT!

Sülysáp Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezi a
sülysápi városnapot a Piactéren, immár 5. alkalommal.
Szerencsére évről évre egyre többen látogatnak ki a piactéri városnapra, bízunk benne, hogy ez idén is így lesz, mert most is nagyon színes és tartalmas programokkal
készülünk.

Reggel 6:30-tól indulnak a városnapi teljesítménytúrák,
Seprős Viktor szervezésében.
Majd 9 órakor kezdődik a főzőverseny, egészen 13 óráig
tart majd.
A főzőversenyre augusztus 12-ig lehet jelentkezni a dosa.nikoletta@sulysap.hu email
címen. Nevezési díj nincs, bármilyen étellel lehet nevezni.
Programjaink 11 órától indulnak, innentől kezdve lehet kipróbálni, igénybe venni
a különféle játékokat.

Rengeteg családi és gyermek programmal készülünk!

2019.
AUGUSZTUS 17.
Sülysápi Városnap: szórakoztató
és családi programok a piactéren
déltől késő estig
15.00 ünnepi köszöntők, helyi
elismerések átadása a Piactéren!

2019.
AUGUSZTUS 20.

11.00 Szentmise hazánkért
a Szent István-templomban,
kenyérszentelés

LEGYÜNK MINÉL
TÖBBEN!
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Lesznek ugrálóvárak, kézműves sátor, arcfestés, kisebbeknek
totyogó sátor, nagyobbaknak logikai sátor. Lesz eruobungee,
rodeo bika, dodgem, a polgármesteri hivatal melletti parkban
pónilovaglás.
Egész nap lehet majd (11:00 – 20:00 óra között) gokartozni az
ELEKTROMOS GO-KART pályán, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Lesz HANGOLÓRA INTERAKTÍV ZENEI SÁTOR, ahol
számos hangszert kipróbálhatnak a gyerekek.
Selfieautomatánkkal és kiegészítő kellékekkel vicces képeket,
és ezzel maradandó emlékeket készíthetnek vendégeink.
Ezeken kívül lesz kézműves vásár, ahol helyi és környékbeli
kézművesek kínálják portékájukat.
A színpadi programunk 11:30-tól indul a nagyszínpadon és éjfél után ér véget, de közben a tűzijáték sem maradhat ki, ami
22:00 órakor indul.
17:30-tól fellép a KÁLLAY SAUNDERS FEAT. THE
MIDDLETONZ egy élő koncerttel, majd
20:30-tól FENYŐ MIKLÓS ÉLŐ KONCERT lesz táncosokkal, vokállal és jobbnál jobb rock and roll slágerekkel!
Kisszínpadunk is lesz, ahol 16:30-tól FABÓK MANCSI
BÁBSZÍNHÁZA lép fel, A halhatatlanság országa című bábjátékkal. Majd 19:00-tól ugyanitt a kisszínpadon látható lesz a
Goldance Táncsoport, valamint a hastáncos lányok.
Késő délután lesz sörivó, valamint rodeobika-verseny és még
számos lehetőség a szórakozásra.
Bővebb információ:
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
2241 Sülysáp, Szent István tér 7.
dosa.nikoletta@sulysap.hu 06-30/164-1169
facebook.com/wass.kozpont
Szeretettel várunk mindenkit augusztus 17-én, 11:00 órától a
Piactéren!
Lászlóné Dósa Nikoletta
intézményvezető - WAMKK

TERVEZETT PROGRAM
6:30 - tól városnapi teljesítménytúrák Seprős Viktor szervezésében
9:00 – 13:00 Főzőverseny
11:00 órától indulnak a játékok (GO-KART, eurobungee,
rodeóbika, ugrálóvárak, kézműves és játszó sátrak,
pónilovaglás, stb…)
11:30 – 12:00 Köszöntés, programismertetés
12:00 – 13:00 „Jó ebédhez szól a nóta!” Szénási Tivadar és
zenekara, valamint a Sülysápi Hagyományőrző Páva Kör
dalcsokorral
13:00 – 13:10 Barátság Nyugdíjas Klub
13:40 – 14:30 Long Story Short! pop-punk zenekar
14:30 – 15:00 Főzőverseny eredményhirdetése
15:00 – 15:45 Városi ünnepség: díjak, elismerések átadása
Mázás Jázmin sülysápi népdalokkal
Polgármesteri köszöntő
15:45 – 16:30 Operett műsor Kecskeméti Róberttel és
Szeredy Krisztinával
16:30 - 17:30 KISSZÍNPADON: Fabók Mancsi Bábszínháza
- A halhatatlanság országa
17:30 – 19:00 Kállay Saunders feat. The Middletonz élő
koncert
19:00-20:30 KISSZÍNPADON: Goldance Tánccsoport
Dia&Nitus hastáncduó és a Siri Bastet Orientális
Táncsoport
Sörivó verseny, Rodeóbika-verseny
20:30 – 22:00 Fenyő Miklós élő nagykoncert
22:00 – 22:15 Tűzijáték
22:15 - 00:30 Spigiboy és Spy the Ghost „DJ Show”
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt!
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Jól halad a Dózsa György utca felújítása
Július közepén kezdődött, és várhatóan szeptember elejéig
tart a Dózsa György utca középső, legrosszabb szakaszának
felújítása.

emelkedése miatt (a másfél évvel ezelőtti tervező költségszámítás 70,8 millió Ft volt) sokkal több önerőt kellett hozzárendelni a fejlesztéshez. Az ebből adódó jelentős önerőt, mintegy
56,8 millió forintot a város saját költségvetéséből finanszíSülysáp még a tavalyi évben pályázott meg 67,3 millió forin- rozza.
tos hazai pályázati támogatást a 859 méter hosszú szakasz
felújítására, valamint új járda építésére.

A városvezetés döntését két szempont határozta meg: a rendelkezésre álló keret ugyan csak a teljes út egy részének felújítására elegendő, azt viszont a legrosszabb állapotú szakaszra
fordítják. Fontos volt, hogy a Szent István Általános Iskola, a
Csicsergő óvoda ottani tagóvodája, de a Szent István-templom
megközelítése is főként ezen az útvonalon történik, ami jelentős forgalmat generál ezen az útszakaszon. A felújítás mellett új, kiemelt szegéllyel védett, széles járda is épül. (A Dózsa
„alsó” szakaszán haladó járda hasonló felújítására tavasszal
egy másik pályázatot is beadtunk. Ez a Vasút utcai új járdát
kötné össze a most megépülő középső szakasszal. Nyertes pályázat esetén a vasútállomástól egészen a Szent István Általános
Iskoláig új, széles járdán juthatnának el a közlekedők.)

A helyi buszjárat július 25-től egészen a befejezésig mindkét
Az út átlagos szélessége 5,1 méter lesz, amit egyik oldalon a irányban a Kossuth Lajos utcán közlekedik a sápi buszforkiemelt szegélyű járda (1,5 méter szélességben), a másik ol- duló és a Vasút utca között.
dalon süllyesztett szegély határol majd.
A munkafolyamatok mostani előrehaladása alapján szeptemA közbeszerzésen a legkedvezőbb ajánlatot adó nyertes cég ber elejére várható a beruházás befejezése.
(Útkorona Építő és Szolgáltató Kft.) 124,1 millió forintért
Katus Norbert alpolgármester
vállalta a munkák megvalósítását. Az építőipari árak jelentős

Két játszóterünk újul meg hamarosan
Őszre megújul az almáskerti és a Hevesy parkban található
játszóterünk is.
Az almáskerti részen (Táncsics és Csokonai utcák között)
már részben el is készült az új játszótér július végére, ami
őszre nyeri el végleges formáját. Itt már tavaly elbontottuk a
régi, tönkrement (tönkretett!) fa játszótéri eszközöket, valamint a rendszeresen problémát okozó királydinnye miatt a játékok körüli területen a felső talajréteget is eltávolítottuk, amit
hamarosan termőfölddel és füvesítéssel pótolunk.
A közvilágítást koncentrálttá alakítjuk, valamint terveink szerint térfigyelő kamera és kerítés is kerül a játszótérre a jövőben, megelőzve, visszaszorítva a rongálásokat, egyéb rendbontásokat. A környezetet ősszel tovább parkosítjuk, hogy egy
kellemes közparki terület alakuljon ki. A teljes rendezettségig Az elbontott, de még javítható és használható eszközöket
mindenkitől türelmet és megértést kérünk!
felújítást követően a Kastélykertbe telepítjük át, ahol ezekkel kibővül majd a mostani játszóterünk.
A Hevesy parkban augusztus végén kezdődnek a munkálatok. Az összes fa eszközt elbontjuk, és ugyancsak fémszerke- A két játszótér eszközeinek megújítása 19 millió forintba
zetes játékokra cseréljük. Várhatóan a szeptember 21-én meg- kerül, aminek közel 80%-át LEADER forrásból, 20%-át önrendezendő Mackó fesztiválon fogjuk felavatni itt a megújult erőből biztosítja Sülysáp Város Önkormányzata.
játszóteret.
Katus Norbert alpolgármester
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Tisztelt Sülysápiak!

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

Mint azt már a híradásokból
megtudhatták, Áder János
köztársasági
elnök
2019.
október 13-ra tűzte ki az
önkormányzati választásokat.
Ezúton is buzdítok mindenkit arra,
hogy éljen majd szavazati jogával,
és vegyen részt a helyhatósági
választásokon októberben.
Mint korábban már bejelentettem,
újra
megmérettetem
magam
polgármesterjelöltként,
hiszen
rengeteg olyan feladatot látok a
város életében, amiben még van mit
tennünk.

Ahhoz viszont, hogy egy polgármester
hatékonyan tudja végezni feladatát,
támogató
képviselő-testületre
van szüksége. Nem szabad hagyni,
hogy egy esetleges viszálykodásban
lehetetlenné váljon a városépítő
munka.
Ezért idén is a választók figyelmébe
ajánlok nyolc képviselőjelöltet, akik
különböző látásmóddal és habitussal
ugyan, de mégis együtt, csapatként
tudnak dolgozni.

A
következő
képviselőjelöltjelölteket ajánlom ezennel tisztelettel
figyelmükbe: Balog Mónika, Cseri
Péter, Farkas Ferenc, Katus Norbert,
Kecser István, Munkhártné Szántai
Márta, Seprős Viktor, Süli Richárd.

Kérem, hogy támogassák majd
ajánlásukkal a jelölteket és
jómagamat
is,
valamint
a
választáson
tüntessenek
ki
bennünket szavazatukkal is!
Tisztelettel:
Horinka László polgármester
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Épületek és lakóik:

Múl(t)6-atlan

Sülysápi emberek
Anyakönyv – forog a film

A Sülysápi Hírforrás előző lapszámának olvasói a parasztházakból kaptak némi ízelítőt, most a parasztemberek sokszínű
életébe pillanthatunk be.

Az anyakönyv egy plébánia, egyházközség vagy település írá-

Városunk területe igen régen lakott. A török időben elnéptelenedett, de a törökök kiűzését követően igen gyorsan benépesült. Tápiósülybe magyar, Tápiósápra szlovák (tót) anyanyelvű
jobbágyok települtek. A 18-19. században a földművelésből élő
parasztemberek éltek itt a legtöbben. A termőföldön termesztett növényekből és állattartásból gondoskodtak néha nem kis
létszámú családjuk megélhetéséről. „A paraszt földhözragadt
ember. Úgy köti a föld, amelyből kinőtt, mint a fát és a virágot.”
(Erdei Ferenc) A föld megmunkálásán kívül azonban szinte
minden falusi ember értett a gazdasági és a ház körüli eszközök, szerszámok elkészítéséhez is.

Magyarországon a hivatalos állami anyakönyvezés 1895. október 1-jén kezdődött meg, ezt megelőzően az egyházak vezették

sos nyilvántartása, amelyet a születésekről, házasságkötésekről, illetve halálesetekről vezetnek. Egy-egy ember születési
és halotti anyakönyvi bejegyzése, mint egy film első és utolsó kockája. A kettő között forog a film, éli az ember az életét.
Itt-ott felbukkan néhány kocka még róla: bekerül a házassági
anyakönyvbe is, majd gyermekei születésekor ismét a születési
anyakönyvbe, de mint már szülő. Ez az a hely, ahol földesúrúr
és szolga békén megférnek egymás társaságában, az egyik sorban a jobbágy, a másikban a földesúr.

1703. megyei összeírás: jobbágy
zsellér
özvegy
1715.évi országos összeírás: jobbágy
zsellér
1728.évi összeírás: családfők száma
1744. összeírás
Az első népszámlálás adatai (1784-1787)

ház
lakos
nemes
paraszt
örökös
zsellér

1869
1900
1930

Tápiósüly
51
13
1
26
4
61

Tápiósáp

85

73

172
1169
2
114
94
105

117
677
0
79
70
56

1018
1539
2504

1469
2019
3197

12
37

A táblázat az újratelepülés utáni évektől az 1930-as évekig ad képet a két falu lakosságáról.
A paraszti társadalom nem volt egységes. A módos, földes gaz- az anyakönyveket. A katolikus egyháznak e korban kimagasdáktól a földnélküli, vagyontalan zsellérekig rétegződött. A 20. ló szerepe volt, ezért az anyakönyvezés is a feladatai közé tarszázadban egyre nőtt a földnélküliek száma és ezzel párhuza- tozott. 1866-ig az evangélikusok adatait is a katolikus anyamosan egyre többen kerestek munkát, megélhetést az iparban. könyvekben vezették.
A táblázat számadatainál azonban lényegesen többet tudhatunk meg városunk lakóiról az egykori helyi anyakönyvek tanulmányozásával. A számok nevekké, sorsokká szelídülnek,
de előfordulhat, hogy egy-egy rég elfeledett családi história is
előbukkan a kusza betűk tengeréből.
6

A római katolikus anyakönyvek nyelve döntően latin, néhány rövid időszakban (1844-1849, 1890-es évek) azonban
áttértek a magyar nyelvre. A helységek nevét és néha a vezetékneveket is latinosították (Süliensis=sülyi, Sapiensis=sápi,
Szantovszkij=Szántai). A bejegyzéseket kézzel, mártogatós
lúdtollal, házilag készült tintával írták, ezért sok helyen alig
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látszik, kifakult, nehezen olvasható.
A korai anyakönyveket nem rovatok
szerint, hanem folyamatosan vezették,
napok és hónapok szerint. A keresztelést, a házasságkötéseket és haláleseteket eleinte egy könyvben vezették,
majd külön-külön könyvet nyitottak
ezeknek. Később oszlopokba rendezték az adatokat, majd a 19. század elejétől előnyomtatott anyakönyveket is
használtak. 1852-től az anyakönyvekben megjelent a „megjegyzések” rovat
az anyakönyvi adatok javítása, a vezetéknév megváltoztatása, halottá nyilvánítás, a születés vagy halál körülményei számára.

tortanító, korcsmáros, kovácsmester,
kerékgyártó, varrónő, molnár, kályhamester, csizmadia, bognár, államhivatalnok, kántor, iparosnő, vincellér, hentes, kőműves mester, jegyző,
gazdatiszt, szabómester, kintornás,
komornok, ácsmester, vasúti mérnök,
vasúti állomásfőnök, tanító, jegyző,
és nemes. Néhány foglalkozás mára
már kihalt, feledésbe merült vagy fölöslegessé vált a technika fejlődése révén, egyik-másikra pedig máig is lenne igény.

A
tápiósülyi
Kisboldogasszonytemplom plébániájának anyakönyvei
1724-ben kezdődnek. Ezt megelőzően Úriban történt az anyakönyvezés,
ahol 1700-tól kezdték el vezetni. A
sápi Szent István-templom plébániájának anyakönyvei 1745-ben kezdődnek. Ezt megelőzően először Úrihoz,
majd Tápiósülyhöz és Isaszeghez is
tartozott.

Születési anyakönyv
Pillantsunk bele először a tápiósülyi
anyakönyvbe! Az első bejegyzés 1724.
… 16-án történt. Egy leányt kereszteltek,
Andrea Szalaj és Anna Juhász gyermekét, a keresztszülők Martino Polednik
és Maria Szlovacsko. Megtudjuk még,
hogy a gyermek Sápról való (eleinte
még több a sápi bejegyzés, mint a sülyi). Ekkor még, mint látjuk, igen kevés
információt tartalmazott a bejegyzés, a
gyerek születésének napját nem is tudhatjuk, csak a keresztelésének napját
ismerjük, de ismeretes, hogy a hozzátartozók igyekeztek minél előbb megkeresztelni a csöppséget, ezért általában 1-2 napos korában már keresztvíz
alá tartották. Nem ritka a 8-10-12 gyerekes család.

A tápiósülyi anyakönyv 1. oldala és első
bejegyzése

Az 1870-es évek végétől a származási helyet is bejegyezték. Néhány
közeli vagy távoli helyiség közülük:
Cegléd, Úri, Monor, Üllő, Tápióság,
Ecser, Losonc, Dány, Trencsén, Pánd,
Seregélyes, Tápió-Szentmártonkáta,
Tápióság, Isaszeg, Ócsa, Péczel,
Gomba, Bicske, Mende, Gyömrő,
Mihályi, Mezőtúr, Berzence, Tóalmás,
Czinkota, Bécs, Budapest, Hévíz,
Veresegyháza, Belényes, Moór, Péteri,
Jászberény, Tura. Előfordult, hogy csak
a megyét írták be: Somogy, Nógrád,
Komárom, de szerepel Olaszország és
Bohémia is származási helyként.
Igen gyakori volt az ikerszülések száma. 1865-1894-ig huszonöt esetben
fordult elő, szinte minden évre jutott.
Hármas ikrek is születtek néhány
esetben.
A házasságon kívül született gyereket törvénytelennek jegyezték be,
vagy a „rá következő házasság által
törvényesíttetett” megjegyzéssel törvényesítették.
A anyakönyvben találkozhatunk
Dózsa vezetéknevűekkel is. Siska
Rozália néprajzi dolgozatából azt is
megtudhatjuk, hogy a Gőzmalom
(ma Malom) utcában élt egy Dózsa
Ferenc nevű ember, akiről „annyit
hallott, hogy a történelemből ismert
Dózsa György leszármazottjának tudták és tartották.”

A 19. századtól a születési anyakönyv
tartalmazza a szülő(k) foglalkozását
is, ezáltal jobban betekinthetünk a falvaink lakóinak életébe. A legtöbbjük
A „Megjegyzés” rovatból egy érdekes
neve mellett a plebejus, közrendű, föld- A tápiósápi születési anyakönyv első bejegy- körülmény olvasható ki. A Budapest
műves, zsellér, napszámos, béres, cse- zése: 1745. július 28-án Stephanus gyermek, – Szolnok vasútvonal megépülését
szülei: Andreas Svitek és Cathar. Blanar,
léd bejegyzés áll, de gyakori a juhász,
(1882) követően megszaporodott a
csősz, kanász, tehenész, lovász, gulyás, keresztszülők Pauly Simon és Maria Micsei. szülési turizmus (napjaink szóhaszharangozó, czigány, téglavetőnő, vasnálatával élve). Több bejegyzés melúti szolga, vasúti őr, szakácsné, szollett áll, hogy „a gyermekszülés végett
ga, házaló, markotányos bejegyzés is.
Akadt néhány rézműves, kertész, kán7

Sülysápi Hírforrás

az anya ideiglenesen ide költözött”. A legtöbb ilyen újszülöttet
törvénytelennek jegyezték be.

Házassági anyakönyv
A házasultakat Tápiósülyben 1730-tól, Tápiósápon 1787-től
vezették. Kezdetben csak a dátum, a menyasszony és vőlegény
neve, az 1770-es évektől az életkoruk is, 1830-tól pedig már
a szülők neve is szerepel a násznagyok, tanúk nevével együtt.
Általában 18 és 20 év körül keltek egybe a fiatalok, de előfordultak kirívó esetek is.

Országos összeírás
Az 1715. évi 57. törvénycikk foglalkozik az országos összeírással. A községeknél össze kellett írni a jobbágyokat, zselléreket,
taksás nemeseket, szabadosokat. A törvénynek megfelelően az
összeírás megtörtént Sülyben és Sápon is. Az adózók neve:

Sülyben: Michael Szepesi; Andreas Kertesz; Michael Varga;
Laurentius Csontos; Paulus Gomori; Benedictus Kertész;
Andreas Mányi; Gasparus Bobák; Paulus Macska; Joannes
Kacsór id.; Martinus Pinter; Stephanus Dinnyes; Martinus
Kurdis; Jacobus Vacsik; Mathias Vacsik; Georgius Szabó;
Halotti anyakönyv
Emericus Tári; Stephanus Budi; Joannes Thott; Michael
Benkó; Benedictus Gerőcz; Michael Kacso; Albertus Cseri;
A halotti anyakönyvek is igen beszédesek, sok mindent meg- Andreas Csuka; Joannes Thuri; Paulus Thari; Paulus Lendvai;
tudhatunk egy-egy családról belőlük: ki, hány évig élt, milyen Albertus Gomori; Georgius Bozoki; Joannes Kiss-Kacsor;
betegségben halt meg, szülőre vagy házastársra is vannak uta- Petrus Thótth; Stephanus Macska; Martinus Csabi; Martinus
lások. Különösen magas volt a gyermekhalandóság az 1800-as Kis; Jacobus Budi; Albertus Juhász; Paulus Sigri; Andreas
évek második felében a járványoknak, a közegészségügy alul- Thoth; Paulus Benkó;
fejlettségének köszönhetően. Egy család számára legfontosabb
érték a gyerek, egy gyermek halála pedig a legnagyobb tragé- Sápon: Joannes Suranyi; Thomas Sztari; Sebastianus Kolál;
dia a szülőknek. A gyermekhalál ekkoriban a mindennapok Joannes Thótth; Sebastianus Farkas; Thomas Szántay;
része lett. Néhány megdöbbentő adat:
Georgius Cserni; Georgius Barin; Martinus Szecsai; Petrus
Kiss; Valentinus Pekni; Stephanus Moricz; Michael Kanya;
Georgius Borbely; Andreas Lengyel; Paulus Palyinkás;
Georgius Ocsovai; Nicolaus Vesseli; Stephanus Kánya;
1868. X. és XI. hónapban 14-en születtek és közülük 13-an 1-2 Benedictus Nagy; Joannes Beres; Georgius Greskó; Joannes
éves korukig meghaltak.
Likó; Georgius Németh; Andreas Kosstolnik; Georgius Szabó;
Martinus Polednyik; Martinus Kokaj;
Az 1900-ban született 66 gyermek közül 18 meghalt 1,2,3,4
évesen.
Családkutatás, mint új hobbi
Az anyakönyv 1-1 oldalára 10-15 újszülöttet írtak be, és nem Felnőttként felvetődik bennünk a kérdés: Kik voltak az ősevolt ritka, hogy a 80-90%-uk még csecsemő korában elköltö- ink? Hol és hogyan éltek? Mivel foglalkoztak? Melyik külső
zött az élők sorából.
vagy belső tulajdonságunkat, hajlamunkat örökölhettük tőlük? Ez néha egészségi szempontból is fontos lehet. Az anyaElőfordult, hogy szüléskor az anya és a gyermek is meghalt.
könyvek, összeírások segítségével mindenki kutathatja őseit,
amit az utóbbi években az internet igen megkönnyített, hisz
Egy különösen tragikus családi dráma történt 1915-ben, ami- nem kell levéltárakba utazni, az otthonunkban kereshetjük
kor egy gombamérgezésnek az anya és három gyermeke is ál- gyökereinket. (Bérkutatók több százezer forintért teszik meg
dozatul esett.
helyettünk.) Én körülbelül 20-25 éve foglalkozok családunk
kutatásával. Először a legidősebb családtagok elbeszéléseiMegtörtént, hogy egy házaspár mind a 7 gyereke meghalt.
nek alapján az élő családi emlékezet határáig, az utóbbi években egy internetes keresőprogrammal azonban eljutottam az
Az elhunyt gyerekeket Sülyben és Sápon is az ún. gyerekteme- 1600-as évekbe is. Szabó a vezetéknevem, ezért ez az ág külötőben temették el.
nösen érdekelt. Üknagyapám, Szabó Ádám 1839.XII.5-én született (én is december 5-én születtem) és volt neki egy ikertestA halva született vagy nem sokkal a szülés után elhunyt gyer- vére: Éva. (Tréfásan mondhatjuk tehát, hogy Ádámtól – Évától
meket a bábaasszony keresztelte meg.
származik a családunk.) Ezen az ágon tovább mentem és eljutottam a 10. ősömig, aki Georgius Sabo 1638.IV.5-én született
Szlovákiában, és 86 éves korában halt meg Tápiósülyben.
Az elhunytak átlagéletkor a magas gyermekhalandóság miatt
igen alacsony volt. 1800-ban Sápon 27,3 volt, 1850-ben csak
23,5, 1900-ban pedig mindössze 19,5 év. A leggyakoribb halálokok gyerekeknél a sorvadás, gyengeség, torokbaj, felnőtteknél az öregség és a sorvadás, de a tüdőbaj is szedte áldozatait.
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Azt mondják, hogy a törzsökös sülyiek, sápiak között mindenki rokon egymással, ezért engedtessék meg, hogy családunk
felől közelítsek ehhez a feltevéshez. A felmenőim vezetéknevei
közül néhány kb. az 1700-as évek elejéig visszamenőleg: Szabó,
Nagy, Kovács, Szűcsi, Dinnyés, Antalicz, Szepesi, Berényi,
Juhász, Kecser, Thuri, Benkó, Molnár, Mészáros, Bugy, Bud,
Macska, Csikós, Tóth, Tari, Thuri, Gönczi, Cseri, Dobos,
Bozóky, Farkas, Fazekas, Acsai, Csordás, Gazsi, Lesti, Minko.
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A férjem sápi születésű, apja Zemen Isván, anyja Horinka
Erzsébet. Nézzünk innen is néhány őst: Horinka, Magyar,
Németh, Kiss, Ocsovai, Hostyinszki, Szántai, Trepák, Polenyik,
Verovszki, Almási, Seprős, Molnár Bense. Az ágak néhol ös�sze is fonódnak. Azt hiszem bizonyítottnak vehető a feltevés.

A sülysápi emberekről szóló történetünket kezdtük a számokkal, majd folytattuk a betűkkel, közben ismereteink róluk egyre bővültek. De a számok és betűk rengetegénél is van mélyebb
ismeret, az emberi szó. Idősebbek! Merjenek régi családi fényképeket megmutatni, történeteket elmesélni a fiataloknak!
Fiatalok! Merjetek kérdezni az idősektől, hogy ha eljön az ideEzek az anyakönyvek igen nagy kincseink. Múltunkat, gyöke- je, tovább tudjátok adni!
reinket tartalmazzák. „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazZemen Pálné
dagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” – írta Babits Mihály. Ahogy egy fát a gyökérzete rögzít a
https://www.facebook.com/Múlt6-atlan
földhöz, látja el tápanyaggal, úgy bennünket is a gyökereink,
őseink kötnek városunkhoz, népünkhöz. Napjainkban ez különösen aktuális, ezért ápoljuk, óvjuk gyökereinket!

Értéktár - Rejtvény
A 44 betűs, kiterjesztett magyar ábécé betűit számoztuk meg. A számokat betűkre
cserélve Sülysápi Értékeink egyikét olvashatjuk.
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31,37,20,31,2,28,15, 26,30,26,21,18,1,19,2,5

_

_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

A rejtvény megfejtését 2019. szeptember 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.
Májusi számunk helyes megfejtése: Szirtes Ádám színművész.

Sülysápi értékeink képes albumot nyertek: Varróné Kovács Szilvia, Farkas Erika, Kis Ildikó,
Sárási Lászlóné, Zemen Réka.
Sülysápi népzenei CD-t nyert: Dóczy Erika.
A nyeremények a Városházán vehetők át szeptember 30-ig.
Jó rejtvényfejtést kívánunk.
Értéktár Bizottság

Ideiglenesen változik a helyi buszjárat útvonala
Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy a Dózsa György ut- építkezés befejezéséig, várhatóan szeptember elejéig (amiről
cán zajló út- és járdaépítési munkák miatt 2019. július 25. hasonló módon tájékoztatást adunk) a helyi járat a Kossuth
csütörtöktől a helyi buszjárat mindkét irányban a Kossuth Lajos utcán közlekedik.
Lajos utcán közlekedik.
Az ideiglenesen kijelölt megállókban történő fel- és leszállás
Az útbontási munkák és az új járda építése miatt a buszköz- során tapasztalt esetleges kellemetlenségekért minden utaslekedésben jelentős várakozások alakultak ki, így a menet- tól elnézést és megértést kérünk!
rendet nem tudták tartani, valamint az építkezéssel érintett
Sülysáp Város Önkormányzata
szakaszon a fel- és leszállás is nehézségekbe ütközik. Ezért az
9
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SACSE és az IOAA
Augusztus 2. és 10. között Magyarországon, pontosabban Keszthelyen és Hévízen rendezik a XIII. Nemzetközi
Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiát (angolul röviden
IOAA). A Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgáló egyre nagyobb és fontosabb szerepet vállal a természettudományos
oktatásban, így a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai
Diákolimpia magyar csapatának felkészítésében is.
Az elmúlt évben egyik egykori olimpikonunk, Világos Blanka
(olimpiai bronzérmes) az idei kerettagoknak kötetlen felkészítő hétvégéket szervezett a csillagdában, ahova a kiváló minőségű ég és a jó megközelíthetőség miatt többen is rendszeresen elcsábultak. A csillagda távcsövei kifejezetten ideálisak az
égboltismeret és távcsőkezelés gyakorlásához, nappal pedig az
épületben kényelmesen lehet a verseny elméleti részével foglalkozni. A csapat java része számos alkalommal ellátogatott
ezekre a hétvégékre, és ezzel rengeteg gyakorlati tapasztalatot szerzett. Közvetlenül az éles, augusztusi megmérettetés
előtt is rendeztünk két ilyen alkalmat, melyek a csapat versenyszintre történő felpörgetését szolgálták annak érdekében,
hogy a maximumot tudják nyújtani élőben. Ezen felül itt, a
csillagda udvarán készítették el a diákok július 16-án az olimpia szerves részét képező kulturális estéjén bemutatandó gulyásleves-főzési videójukat is, melyet a fogyatkozó Hold fényénél elköltött vacsora követett.

ni, hiszen a távcsöves gyakorlati tapasztalat elengedhetetlen
ehhez a feladathoz, ezt pedig igen kevesen tudják nyújtani.
Emellett azonban Világos Blanka a pontozók csapatát fogja erősíteni, másik két régebbi olimpikon tagtársunk, Kalup
Csilla és Dálya Gergely pedig az egyik magyar csapat csapatvezetője lesz.

Elengedhetetlen ezen felül a versenyzőknél fiatalabb generáció
oktatása is, hiszen a lelkesedés elültetése a gyerekekben egyre
fontosabb feladatává válik az ismeretterjesztésnek, mivel manapság sajnos egyre nehezebb tartósan megfogni a gyerekeket a természet csodálatos mivoltával. Ez a szemléletformáló
tevékenység később is hasznukra válik, még ha nem is ezen a
pályán fognak továbbtanulni. Éppen ezért a csillagda – immár
a jászberényi szakkörhöz hasonlóan – a helybéli általános iskolások számára is tart szakkört. Bízunk benne, hogy a lelkes
társaság nagy részét tényleg megérinti a természettudományok, főleg a csillagászat szépsége.
A csillagda tehát valóban a nemzetközi olimpiai csapat felkészítésének, és a magyar csillagászati oktatásnak egy fontos
központjává vált, köszönhetően a lelkes tagtársak segítségének, és a kiváló adottságoknak.

Ha sikerül befejeznünk és üzembe helyeznünk az új csillagvizsgálót, melyben a Magyar Tudományos Akadémiától kaJúlius 2. és 8. között tartottuk a magyar olimpikonok idei nyá- pott fél méter átmérőjű távcső kap majd helyet, a fiatal csilri felkészítő táborát. Ennek helyszínéül a SACSE által működ- lagászaink akár kisebb méretű tudományos kutatásokat is
tetett jászberényi csillagász szakkör, és a jászsági csillagászat- folytathatnak majd az egyesület keretein belül.
oktatás szíve, a jászberényi könyvtár adott helyet. Ennek során
számos sikeres hazai kutató és szakmabeli hallgató, doktorjelölt vezetett foglalkozásokat, ezzel egy egyhetes intenzív elméleti- és gyakorlati képzést kaptak a fiatalok. A jászberényi felkészülést irányító, vezető, segítő tízfős stáb között ott találjuk
a SACSE-ból Kalup Csillát (ELTE csillagászhallgató, többszörös volt olimpikon), Világos Blankát (többszörös volt olimpikon), Dálya Gergő asztrofizikust (a gravitációs hullámokkal
foglalkozó LIGO kutatószervezet tagja, volt olimpikon) és
Fodor Antalt (SACSE elnök). A felkészítésen túl azonban volt
még egy kiemelkedően fontos állomása is az edzőtábornak,
méghozzá a 13 fő kerettag közül a 10 fős végső csapat összeállítása. A szokásos 5 fős csapat mellett idén a hazai rendezés
jogán az ország még egy csapatot indíthat, így került be végül
10 fő a kiutazó csapatba.
Egyesületünkből Rajmon Imola sikeres szereplésével bekerült a magyar olimpiai csapatba, így idén is lesz olyan diák,
aki képviseli a SACSE-t a nemzetközi versenyen, így ez már
megszakítás nélkül a 6. ilyen év, már-már hagyomány. A megmérettetésen 48 ország körülbelül 250 diákja vesz majd részt,
ezzel a verseny történelmében ez lesz az eddigi legnagyobb
méretű.

Büszkeségeink! Világos Blanka háromszoros olimpikon
2016 (olimpiai dicséret) -2017-2018 (olimpiai
bronzérem), Rajmon Imola egyszeres olimpikon
2019, Kalup Csilla kétszeres olimpikon 2014 - 2015

A szervezéshez komoly háttérsegítség kell, hiszen országunk- Addig pedig szurkoljunk a magyar csillagász olimpiai csapatnak kell kiállítani a verseny elméleti feladatsorát, az összes nak, hogy minél nagyobb sikerrel vegyék a XIII. diákolimpiai
diák megoldását helyben kell lepontozni, valamint az éjsza- megmérettetést!
kai távcsöves észlelés során egyszerre 80 távcsőnél is helyt kell
SACSE
állni. Egyesületünk főleg az utóbbiban tud segítséget nyújta10

Sülysápi Hírforrás

Az

Kutyatartók
figyelmébe!

ÉGETÉS SZABÁLYAI
Sülysápon
Felhívjuk minden lakosunk figyelmét, hogy

Tudta-e, hogy a vad az állam tulajdona?
Tudta-e, hogy a földtulajdonosok közössége a Sülysápi
Szent Hubertus Vadásztársaságnak szavazott bizalmat
a vadászati tevékenység folytatására, amit a Vadászati
Hatóság szabályoz és ellenőriz?
Tudta azt, hogy a vadgazdálkodás azt jelenti, hogy a vadon
élő állatok élőhelyét, életkörülményeit, a takarmányozással, állományának szabályozásával segítenünk kell, mivel
elvettük, szűkítettük életterüket?
Tudta-e, hogy, vannak Magyarországon olyan térségek,
ahol az ottani falvak világhírűek lettek, mert a vadgazdálkodásukat a világ elismeri?
Tudta-e, hogy a faji sokszínűség a tudatos emberi környezet
bizonyítványa, mivel olyan mértékű az emberi beavatkozás, hogy a természetes egyensúly állapota elképzelhetetlen?
Tudta-e, hogy a magántulajdon védelmét a törvények úgy
szabályozzák, hogy az erdőtulajdonos engedélye nélkül az
erdő területére nem léphet idegen, így a turista és a kutyasétáltató is korlátok közé szorult?
Még nagyon sok kérdést feltehetnék, de amiért szükségesnek tartom írásom közzétételét, az a vadgazdálkodás kérdése, azon belül a sűrűség kialakításának módja, a csapdázás és az ezzel összefüggő felelős állattartás kérdése.
A róka és az aranysakál két olyan faj, amit a vadon élő állatok és az emberek érdekében is szabályozni kell, mivel kártételük jelentős, és több veszélyes vírust is terjesztenek (pl.
veszettség).
A hatósági előírásokat Vadásztársaságunk igyekszik betartani, ezért él a törvény által biztosított vadászati módokkal,
beleértve a csapdázást is.

kerti avart égetni kizárólag a március 15-től május
31-ig, valamint a szeptember 1-től november 15ig terjedő időszakokban lehet – az ünnepnapok
kivételével – péntekenként 8.00-19.00-ig!
Aki szabálytalan égetést tapasztalnak, kérjük,
haladéktalanul tegyenek bejelentést ügyfélfogadási
időben a Polgármesteri Hivatalban, azon kívül a
mezőőrség telefonszámán (+36-30-725-91-22).

ELADÓ HÁZ
Eladó Sülysápon, a Magdolna utcában, 98 m2-es,
földszintes 3 + 1 SZOBÁS összkomfortos családi ház.
A telek mérete: 1640 m2.
A ház helyiségei:
Utcára néző két 18 m2-es SZOBA, udvarra néző 12,5
m2-es SZOBA.
Tágas, 11,4 m2-es étkező helyiség, 7 m2-es KONYHA,
4 m2-es FÜRDŐSZOBA-WC, zuhanyozóval, 8,6 m2-es
ELŐSZOBA, 3,9 m2-es gardrób, 3,3 m2-es kamra
A szobákban parketta, a többi helyiségben kerámia
burkolat van.
FŰTÉS: A lakásban gáz CIRKÓFŰTÉS és melegvíz
ellátás van. A gazdaságos fűtést vegyes tüzelésű
kazán is biztosítja
UDVAR: A ház mellett 27 m2-es gazdasági épület
van. A garázs és a gazdasági épület között elkerített
tyúkudvar került kialakításra.
PARKOLÁS: A ház mellett 20 m2-es garázs van.
A HÁZAT BÚTOROZOTTAN ADJUK EL.
(Természetesen, ha a vevő nem kéri a bútorokat, vagy
azok egy részét, a házat kiürítve adjuk át)
Irányár: 26 millió Ft
Érdeklődni lehet: 06-20-479-9001 Habóczki Gusztáv
E-mail: gusztav.haboczki@gmail.com

A csapda nem válogat, megfogja a kóbor macskát, kutyát,
de a póráz nélkül sétáltatott kedvencet is.
Nagyon fontos tehát a figyelmet ráirányítani a felelős állattartásra, főleg ha „családtag” a kis kedvenc, de kicsit csavargó és még mi is segítjük a póráz nélküli rohangálását.
Vigyázzunk négylábú társainkra, ahogy mi is próbáljuk
óvni és védeni a vadon élő állatokat!
H-K. István
A Sülysápi Szent Hubertus Vt. nevében
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KÓBOR OPTIKA ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!
Tisztelt sülysápi lakosok!
2019. 08. 05. 26 év után kiköltözöm az SZTK-ból. Az OTP és a szakrendelő közé Szent István út
17. alá. Itt várom, illetve várjuk fiammal és az Ö csapatával leendő és régi vásárlóinkat. Kóbor
Optika néven. Mint ismeretes Önök előtt a szakrendelőben az utóbbi időben már nem írták föl a
dioptriákat, így arra gondoltunk, hogy ha kibéreljük ezt a gyönyörű üzletet akkor egy komplettebb
szolgáltatást fogunk tudni nyújtani.
Mindettől függetlenül szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy rendszeresen két évente
menjenek el szemészeti szakrendelésre és nézessék meg szemüket. Utána nálunk a Kóbor
Optikában tudnak látásvizsgálatra időpontot kérni és a megfelelő dioptriát, mi írjuk majd fel.
Nagyon fontos a megfelelő dioptria használata, mert ha nincs kikorrigálva, akkor szemlencsénket
folyamatosan dolgoztatjuk, amire szemünk válasza lehet pirosodás, könnyezés esetleg fejfájás.
Tudjuk, hogy nem olcsó egy szemüveg készítése, de mi próbálunk olyan ajánlatot adni Önöknek
ami versenyképes és minőségben is megfelelő. Lencse gyártónktól ehhez kapunk támogatást, aki
Essilor alapanyagból készítik a lencséket hasonlóan hozzánk családi vállalkozás keretein belül.
Minden hónapban kisorsolunk üzleteinkben 2-2 pár napfényre elsötétülő lencsét.
Ezenkívül meghirdetjük Iskolakezdési akciónkat, ami már-már összenőtt a Kóbor Optika nevével.
Komplett szemüvegkészítése esetén, minden diáknak ingyen adjuk +-0,00 +-6,00-ig 2cyl-ig
tartományban lévő raktári 1,5-ös lencsénket kemény és antireflex réteggel. Az 1,800,- Ft munkadíjat
kell csak kifizetni, ám aki verssel vagy rajzzal kedveskedik nekünk, melyben az optikánk szerepel,
annak a munkadíjat is elengedjük. A remekművek alkotói automatikusan részt vesznek egy
facebook-os szavazáson, ahol az első három lesz díjazva 5-10-15 ezer forintos vásárlási
utalvánnyal. A tavalyi nyertesek és műveik a cikkben láthatók gratulálunk nekik.
ISKOLA KEZDÉSI AKCIÓ 2019.08.15-től 2019.09.30-ig tartani
Köszönöm figyelmüket várjuk Önöket az alábbi helyeken.
Gyömrő, 2230. Szent István út.17. OTP-mellett
Tel:0670430 92 26
Nyitva 2019. 08. 05.-től
H.-P.:9-18
Szo.: Zárva

H.-P.: 9-18
Sz.: 9-12

Facebook: Kóbor Optika Gyömrő

Facebook: Kóbor Optika

I. helyezett
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Budapest 1173 Pesti út 146
Tel: 256 76 28

II. helyezett

III. helyezett
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A BMSZC Pataky István Híradásipari és
Informatikai Szakgimnáziuma felvételre keres
1 fő iskolai laboráns/oktatástechnikust és 1 fő
takarítót.
Bővebb információ: kozigallas.gov.hu, illetve
Babosa Antal igazgató, 30/910-4971

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

Sülysápi Hírforrás

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

Sülysápi Hírforrás

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. augusztus 23.

