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Megalakult az új
képviselő-testület

2019. október 24-én tartotta alakuló ülését az újonnan megválasztott
sülysápi települési képviselő-testület és a roma nemzetiségi
önkormányzat testülete is a Wass Albert Művelődési Központ
nagytermében.
A közel százfős hallgatóság előtt dr. Tóth
Krisztina jegyző nyitotta meg az ülést,
majd Gödöny Péter, a Helyi Választási
Bizottság elnöke ismertette a választás
hivatalos végeredményét.

zottságokat is. Az elmúlt ciklusban már
bevált bizottsági struktúra mellett döntött a testület. A személyi összetétel egyhangú döntéssel így alakult: Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság (elnök:
Kecser István - képviselő tagok: Cseri
Péter, Farkas Ferenc - nem képviselő tagok: Hostyinszki Ákos, Mányi Zoltán).
Humán Szolgáltatások Bizottsága (elnök: Balog Mónika - képviselő tagok:
Munkhártné Szántai Márta, Seprős
Viktor, Süli Richárd - nem képviselő tagok: Dósa Krisztina, Mészáros Mónika,
Dr. Popovics László).

Ezt követően a képviselők letették esküjüket, valamint aláírták esküokmányaikat és átvették megbízóleveleiket.
A választáson győztes, immáron negyedik ciklusát megkezdő Horinka László
polgármester eskütétele után rövid beszédében megköszönte a sülysápiak választáson való részvételét, valamint bizalmát az új vezetés felé, kiemelve, hogy
a sülysápiak a folytonosságra szavaztak. Az ünnepi ülést követően került sor a
települési roma nemzetiségi önkorA képviselők ezután a polgármester ja- mányzat alakuló ülésére. A háromfős
vaslatára az alpolgármester személyéről testület elnöke Lakatos Pál, elnökheis döntöttek, aki a következő öt évre is- lyettese Lakatos Szilvia, további képvimét Katus Norbert lett.
selője pedig Lakatos Dzsenifer Anikó
lett.
Sülysáp Város Önkormányzata
Azért, hogy az érdemi munka a lehető
leghamarabb megkezdődhessen, már
az alakuló ülésen megalakították a bi-

Három utca aszfaltozása kezdődött el

Október végén megkezdődött az
Akácfa, Nap és Váci Mihály utcák aszfaltozása.
A közbeszerzési eljáráson nyertes, sülysápi székhelyű Folyamat Kft. végezheti
el az összesen 760 méter hosszon tervezett építési munkákat. Az új utcák átlagos szélességes 4,5 méter lesz, az aszfaltréteg vastagsága 5 cm, az út két oldalán
pedig 1-1 méter zúzottkő padka készül.
Több helyen – szükség szerint – új szikkasztó- vagy vízelvezetőárkokat is létesítenek.
A munkálatok összesen 62,6 millió
forintba kerülnek, a szükséges forrást
Sülysáp Város Önkormányzata teljes
egészében a saját költségvetéséből finanszírozza.
Az útépítés befejezése november végére
várható.
Katus Norbert alpolgármester

MEGHÍVÓ
Szegedi László plébános
2019. november 30-án
szombaton 18 ór ától
tartja gyémántmiséjét
(pappá szentelésének 60.
évfordulója alk almából)
a Kisboldogasszonytemplomban.
A szentmisére mindenkit
szeretettel várunk!
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1956. október 23-ra emlékeztünk
2019. október 23-án, délelőtt 10 órakor a Fáklya emlékműnél emlékezett Sülysáp közössége a 63 évvel ezelőtti történésekre, a forradalomra és szabadságharcra.
A mintegy 150-200 fős érdeklődő közösség a Himnusz közös éneklésével kezdte a megemlékezést, majd ezt követően
Horinka László polgármester ünnepi beszédét hallgathattuk
meg. Polgármester úr többek között emlékeztetett arra, hogy:
„63 évvel ezelőtt, ezekben az órákban lázas reménységben fürdött az ország, kilenc esztendei félelem, szorongás és kétségbeesés után boldogan lélegezte a szabadság levegőjét. 63 évvel
ezelőtt az utcán gyülekező nagyszüleink, apáink és anyáink,
testvéreink és barátaink, ezekben a percekben még nem tudták,
hogy hamarosan golyózáport zúdítanak rájuk.
Még nem tudták, hogy kit, melyik fegyvertelen társukat terítik
le az ÁVH-s orvlövészek golyói. Még nem tudták, hogy a visszaszerzett szabadságot hamarosan kicsavarják a kezükből. Még
nem tudták, hogy szovjet tankok lövik majd rommá otthonukat,
dúlják föl Budapestet. Még nem tudták, hogy százakat gyilkolnak majd le, kínoznak és nyomorítanak meg. Még nem tudták,
hogy olyan gyalázat esik meg a magyar történelmen, hogy fiataloknak a börtönben kell megvárniuk a nagykorúságukat, hogy
utána felakaszthassák őket a szocialista törvényesség nevében.
A 63 évvel ezelőtti boldog órákban még nem tudták, hogy a
pártja és nemzete közül az utóbbit választó miniszterelnököt
tőrbe csalják és felakasztják.
Még nem tudták, hogy a kivégzettek testét majd kátránypapír- A műsort követően az emlékezés virágait, a koszorúkat heba csavarják, s arccal a föld felé vermelik el jeltelen tömegsí- lyezték el a megjelentek. Koszorút helyezett el Sülysáp Város
rokban. Még nem tudhatták, hogy néhány hónap múlva Márai Önkormányzata, a FIDESZ sülysápi szervezete, az Összefogás
azért imádkozik majd, hogy »Mennyből az angyal, menj sietve. Sülysápért Egyesület, a Sülysápi Móra Ferenc és Szent István
Az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között Általános Iskolák, a Csicsergő Óvoda, a Gólyahír Bölcsőde,
hallgatnak a harangok.«
a Gáspár István Humán Szolgáltató Központ, a Központi
Konyha, a Sülysápi Hagyományőrző Pávakör, a Barátság
Nem tudhatta senki sem 63 éve, hogy mi következik a bátor ki- Nyugdíjasklub, a Tápiómenti Kisbárka Egyesület, a Magyar
állásból. Mégis elszántan szálltak szembe egy hatalmas túlerő- Vöröskereszt Sülysápi Szervezete, a Történelmi Vitézi Rend
vel.”
és a Wass Albert Művelődési Központ. A néhány hete még
a közösségért tenni kívánó képviselő-jelöltek közül csak a
Polgármester úr beszédét követően a Sülysápi Móra Ferenc FIDESZ-KDNP jelöltjei és Hostyinszki Ákos érezte úgy, hogy
Általános Iskola diákjai tartották meg ünnepi műsorukat. A egy ilyen eseményen jelen kell lennie…
műsorban az iskola nyolcadikos diákjait Huszarek Viktória
tanárnő, valamint Árki Milán és Nagy Péter tanár urak készí- A program a Szózat eléneklésével zárult.
tették fel. Köszönet a diákoknak és tanáraiknak a színvonalas
Munkhártné Szántai Márta képviselő
előadásért!

Tisztelt Betegek,
örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2019.11.11-ével
Pappné Kiss Erika asszisztensnőm megkezdi munkáját praxisomban. Kérem, fogadják őt szeretettel! A betanítási idő
alatt kérem, legyenek türelmesek, hamarosan beáll a megszokott rend. A betanítási időszak alatt a rendelési idő az
alábbiak szerint alakul.
A rendelési idő H,K, Sz, P: 08h-11h-ig, csütörtökön: 14-16h.

A betanítási időszakot követően Erika már egy órával hamarabb bent lesz a rendelőben az adminisztrációs teendőket
éntézendő.
Ennek időpontjáról külön tájékoztatom majd Önöket.
Köszönöm türelmüket, szíves megértésüket.
Dr. Fábián Gábor Péter
háziorvostan, foglalkozás- egészségügyi szakorvos
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Értelmi fogyatékossággal élő felnőttek önálló
életvitelét támogatják Sülysápon
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) egy 38 éves nonprofit
szervezet, 22.000 taggal, és az ország valamennyi megyéjében
működő helyi szervezetekkel. A szervezetet szülők alapították,
hogy együtt küzdjenek értelmi fogyatékossággal élő gyermekeik érdekeiért. Az ÉFOÉSZ célja az értelmi fogyatékossággal
élők érdekeinek védelme, szociális biztonságuk és esélyegyenlőségük megteremtése, társadalmi elfogadottságuk növelése, a
mindennapi életükben való segítségnyújtás.
A Szövetség 2017-ben mérföldkőhöz érkezett, amikor elnyerte az „Infokommunikációs távszolgáltatás kialakítása az
ÉFOÉSZ-nél - Önálló Életviteli Centrumokban” című programjával a mintegy 851 millió forintos Európai Uniós pályázati támogatást (EFOP-1.1.5-17-2017-00003). A Centrumok az
ország 19 megyéjében és a fővárosban kezdték meg működésüket. Feladatuk az értelmi fogyatékossággal élő emberek és
családjaik mindennapi életvitelének támogatása. Ezt – többek
között – egyéni esetkezelésen, és az úgynevezett önálló életviteli workshopokon keresztül végzik. A workshopok olyan csoportos beszélgetéseket jelentenek, amelyek során az érintett
személyek – szakemberek segítségével – az életüket nagyban
érintő témákat dolgoznak fel, illetve az önálló életvitelt elősegítő készségekre tehetnek szert.

tuskezelés témaköreivel foglalkoztak a résztvevő értelmi fogyatékossággal élő felnőttek.

Ezen kívül az ÉFOÉSZ projektjének infokommunikációs része kiterjed az értelmi fogyatékossággal élő emberek általános felkészítésére a digitális eszközök által kínált lehetőségek
megismerésére és használatára egyaránt. Ehhez 760 db okos
eszközt (telefont és tabletet) bocsátanak rendelkezésre a program keretén belül. Továbbá fejlesztettek egy applikációt is az
okos eszközökre, amely könnyen érthető formában tud segítAz ÉFOÉSZ Közép-Magyarországi Önálló Életviteli Centruma séget nyújtani a vészhelyzetek kezeléséhez, a tájékozódáshoz
jó együttműködést folytat a Tápiómenti Kisbárka Egyesülettel, és a napirend tervezéséhez, betartásához. A projektbe országígy az elmúlt egy évben a workshopok Sülysápon is folyamato- szerte 1200 fő értelmi fogyatékossággal élő embert vonnak be
san megvalósulnak. A beszélgetések alkalmával, egyebek mel- a különböző képzések és szolgáltatások révén.
lett az időbeosztás és napirend; az életviteli ismeretek, azon
Tápiómenti Kisbárka Egyesület
belül is a pénzkezelés; valamint a kommunikáció és konflik-

A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
NOVEMBER - DECEMBERI
programajánlója
NOVEMBER
21. Véradás 12 -18 óra között
30. A fogyatékkal élők délutánja a Tápiómenti Kisbárka szervezésében
DECEMBER
1. INGYENES Adventi kézműves foglalkozás és játszóház
7. Mikulás-járat 16 órától
8. TTA Mikulás-futás
13. A Madarak karácsonya – az Úri Pofon társulat előadása 18 órától
14. Városi advent 15 órától
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A „Kis Zuró” és a többiek…

„egy út van előttem, melyiket válasszam?”
2. epizód, 2019.
Az év nem indult valami fényesen, bár versenyzőink nyertek Szikszón, ahol egy nemzetközi versenyen Szabó Szabina
(ifi női 57 kg) megsérült. Arcüregében levált egy csont, az
ifiválogató Énekes ugrott. Zuró és Bácsics azokat megnyerték.

kiújult a sérülése, műtét vár rá. Zsolt viszont három meccset
nyert, szinte döntő fölénnyel, aztán az elődöntőben a hazaiak
későbbi győztesétől kapott ki az elődöntőben. Bronzérem első
éves ifiként, közel a felnőttekhez!

A X. Tóth Ákos Emlékverseny viszont elindította az év sikereit… A jubileumi versenyen négy nemzet vett részt.
Horvátország, Svédország, Ukrajna és mi. A serdülők belekóstolhattak a nemzetközi mezőnybe, az ifik nyertek… illetve
majdnem, Szabina mindkétszer csak véleményesen kapott ki
a horvát Nicolina Cacictól, aki világbajnoki ezüstérmes volt
2018-ban. A verseny remek hangulatú volt, sok nézővel. A
megemlékezés pedig a mindenki által szeretett Tóth Ákoshoz
méltó volt.

Októberben Lantos Álmos és Nagy Mátyás még megnyerte a
Zagreb Opent Horvátországban.
Novemberben még vár ránk az ifi Magyar Bajnokság és egy
serdülő verseny Dublinban.

Zuró Zsolt, vagy ahogy sokan ismerik, Döndi, kikecmergett
a völgyből, már előző évben, neveli kisfiát tisztességben, szeretetben és bokszol, jól, nagyon jól. A következő feladat berendezkedni az albérletbe és sikeresen nevelésbe venni kisfiát,
Az év első felében nagyszerű eredményeket értek el verseny- hogy anyjával „haza” tudjanak költözni. Legalább akkora felzőink. Serdülőink szereplése a Diákolimpián: Lantos Álmos adat, mint a szorító… jövő évben EB és VB is!
arany-, Kacsala Ricsi arany-, míg Nagy Mátyás ezüstérmes
lett. Az ifik a nemzetközi porondon bizonyítottak. Zuró Zsolt
Litvániában egy orosztól kapott ki, megosztott pontozással,
Svédországban tornát nyert, majd az A kategóriás versenyt is
megnyerte Mostarban, cseh és francia ellenfelet verve.
Májusban egy amatőr-profi közös gála keretében SvédországMagyarország csapatmeccset rendeztünk Sülysápon, a szőlősi
csarnokban. Az ifijeink kitettek magukért, magas színvonalon bokszoltak és nyertek, bár a csapat kikapott, nagyszerű,
színvonalas gála volt, legalábbis az amatőrök részéről… A profik… nem kívánom kommentálni.
A Bornemissza volt idén – az Eb-ket leszámítva – a legnehezebb verseny. Itt Bácsics bronzérmes. Zsolt kazahot vert!, a
döntőben a másik kazahtól szenvedett vereséget, így ezüst.
Zsolt egyetlen európaiként vert Kazah versenyzőt. Szabó
Szabina aranyérmes! Nagyszerű, taktikus, érett boksszal és az
egyetlen magyar aranyérmes!

Az egyesületről néhány szó… Két pályázatunk nyert, az első
egy edzőtermi felújítás volt, melyet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt sportágfejlesztési támogatásból kaptunk és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság bonyolított le. A felújítást befejeztük, így
Jött a Monkstown Cup, Dublinban. A világ legnagyobb klub- októbertől megújult terem várja a bokszolni vágyókat. A táversenye. Szabina, Zsolt arany-, Álmos, Nagy Matyi ezüst-, mogatás összege, bruttó 12.000.000 Ft volt és teljes felújítást
míg Kacsala bronzérmes. Szabina az első lány, aki duplázni végeztünk el.
tud, ő lett a torna legjobb női versenyzője. A fiatalok is mec�cseket nyertek a „sűrejében”.
A második egy Leader pályázat: a Vidékfejlesztési Program
keretén belül a HAJT-A Csapat Egyesület működési területére
Szabina a fantasztikus szereplést folyatatta… Szabadkán, szin- meghirdetett, VP6-19.2.1.-41-4-17 kódszámú, HAJT-A Csapat
tén egy A kategóriás versenyen, oroszt verve, kazahtól veresé- Egyesület - A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén műköget szenvedve, ezüstérmes.
dő civil szervezetek támogatása, kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés című felhívás alapján, az Európai
Augusztusban beválogattak két serdülőnket az EB-re. Lantos Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi
Álmos és Nagy Mátyás szerepelhetett a serdülő Európa költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás
Bajnokságon, Tbilisziben, Grúziában. Erősebb ellenféltől ki- formájában nyertünk 2.977.784 Ft-ot, melyből a versenyzők
kaptak, de ott voltak (Álmos angollal, míg Matyi grúzzal felszerelése újul meg. Így a 2020. évet mindenben megújulva
szemben kapitulált).
tudjuk elkezdeni!
Szeptemberben ifi Európa Bajnokság, Szófia, Bulgária. Szabina
folytatta jó teljesítményét, bár kikapott az orosz lánytól, nem
volt szerencsés a sorsolás… döntőzniük kellett volna. Sajnos

Maradok tisztelettel:
Lantos Gyula, Tápiómente Ökölvívó Egyesület
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II. Sülysápi Mackó fesztivál
Idén szeptember 21-én került megrendezésre a II. Sülysápi
Mackó Fesztivál, a hagyományőrző családi napunk, mely a
tradicionális sülysápi ételről, a „mackóról” kapta a nevét.
A napi program zenés szüreti felvonulással kezdődött, útközben egy-két megállóval. Majd ezután érkeztek meg a vendék a
Kapás Udvarba, ahol már frissen sült „mackó” várta az érdeklődőket, a Városért Asszonykörnek köszönhetően.
Lelkes főzőcsapatok ismét egy verseny keretében mérhették
össze tudásukat, ahol számos finomabbnál, finomabb étel készült a tradicionális ételek mellett. Az ételek zsűrizéséről ismét a Szabadtűzi Lovagrend gondoskodott, valamint Katus
Norbert alpolgármester és Süli Richárd, a Népi Játéktár vezetője.
A rendezvény célja a hagyományteremtés, a régi mesterségek,
ételek, szokások bemutatása. Ennek tükrében a kicsik és nagyok megismerhették, láthatták, és kipróbálhatták, milyen
volt a szőlőpréselés, mit csinál a fazekas, a fafaragó, hogyan
dolgozik a kosárfonó, láthatták, hogyan készül a „mackó”, hogyan sül a kemencében a kenyér.

A program is a hagyományok mentén telt, a közönség jó kedvéről sokan gondoskodtak aznap:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az Ofella Sándor Hagymányőrző Népi együttes néptánccal
a Barátság Nyudíjas Klub tagjai tánccal,
a Sülysápi Hagyományőrző Páva Kör dalcsokorral,
a Szent István Általános Iskola diákjai és tanárai énekes,
verses műsorral,
Terék József és Barátai népzenével
Szénási Tivadar cimbalom muzsikával,
Mázás Jázmin, Gál Gergő népdalok éneklésével,
a dányi Ördöngős Néptáncegyüttes, néptánccal
a Hagyományőrző Kelevézek hagyományos régi magyar
hangszerekkel és zenével.

Egész nap tartott a kézművesvásár a Kapás Udvar előtti útszakaszon, ahol különböző kézműves termékeket lehetett vásárolni.

A fesztivál keretében ünnepélyes keretek között átadásra került a megújult Dózsa György út és a Hevesy Parkban található játszótér. Az átadó ünnepségen beszédet mondott Czerván
György, térségünk országgyűlési képviselője, valamint
A gyerekek kipróbálhatták a kézzel hajtott fa körhin- Horinka László polgármester úr is.
tát és különböző népi játékokat. Kézműveskedhettek a
kézművessátorban, megismerhettek régi hangszereket a A fesztiválra évről évre egyre többen látogatnak el, ez idén
Hagyományőrző Kelevézeknek köszönhetően. A helyi érték- is így volt, és mivel az időjárás is kegyes volt hozzánk, az
tár sátrában egész nap színezhettek, kipróbálhatták a „Talpra egésznapos rendezvényre folyamatosan jöttek a vendégek.
magyar” játékot, valamint Zemen Pál segítségével szőlőt préselhettek és mustot ihattak.
Köszönjük szépen minden segítőnek, önkéntesnek, helyi lakosoknak, intézményeknek, civil szervezetnek a segítséget és táLátogatóink megtekinthették különleges babakiállításunkat, mogatást. Köszönjük a fellépőknek a színvonalas műsorokat,
melyet városunk helyi gyűjtőktől és családjaiktól kapott aján- és köszönjük a részvételt mindenkinek, aki ott volt!
dékba. Ezúton is köszönet a babákért Dinnyés Istvánnénak és
lányának, Zelenák Endrénének, valamint a Szántai házaspár- Jövőre is várunk mindenkit szeptemberben a Kapás Udvarba
nak és lányuknak, Szántai Lilinek.
egy jó hangulatú napra, a III. Sülysápi Mackó Fesztiválra!
Lászlóné Dósa Nikoletta
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Tájékoztató a Pávakör 2019. I féléves tevékenységéről
Munkánkat a hagyományőrzés ápolását szem előtt tartva fo- Istentisztelettel kezdődött, majd a hagyományőrző lovas hulyamatosan végezzük.
szárok felvezetésével a Világháborús Emlékműnél ünnepélyes megemlékezésen és koszorúzáson vettünk részt. Az ünneÁllandó feladataink mellett vannak azonban olyan esemé- pi műsoron és ebéden a falu apraja, nagyja részt vesz. Ilyenkor
nyek, melyek az állandóságot megszakítva változatossá- hagyományosan hazahívják a faluból elszakadt rokonokat,
got, új élményeket hoznak közösségünk életébe. Egyik ilyen barátokat, ismerősöket, és együtt ünnepelnek nótáznak, noszszép élményünk a márciusi parlamenti látogatás, amelyen talgiáznak. Egy esti tábortűzzel zárult az ünnep napja.
– országgyűlési képviselőnk, Czerván György jóvoltából – a
Tápiómenti társklubok közösen vettek részt, különböző napo- Július 13-án rendeztük meg Arató-bálunkat. A bálba meghívkon. A bejáratnál Czerván úr munkatársa fogadta és kísérte tuk az alábbi nyugdíjas társklubokat és egyéni énekeseket,
végig a csoportot. Belépéskor mindenki kapott egy fülhallga- akik meghívásunknak eleget téve eljöttek és műsoraikkal szítót, mellyel az idegenvezető előadását jól érthetően végig lehe- nesítették azt.
tett követni. Megtekintettük többek között a Szent Koronát,
valamint a 96 fokú főlépcsőt, és a 96 méter magas kupolát. A fellépők műsoraikat nagy sikerrel mutatták be.
Mindkét helyen a 96-os szám a Honfoglalás évét (896) szimbolizálja. Benéztünk az ülésterembe, majd felmentünk a kar- Szereplők			Műsorszámok
zatra. Ez egy kicsit „húzós” volt a 70 év körüli tagok számára,
mert ide már nem vitt lift, hanem gyalogosan kellett meg- 1.) Pávakör			
arató dalcsokor
mászni a közel 100 lépcsőfokot. Becsületünkre mondva, ez
mindenkinek sikerült. A karzat első sorába leülve pár percig 2.) Berzsényi testvérek		
népdal, tangóharmonika
élőben láthattuk a képviselőket munka közben.
3.) Mogyoródi Népdalkör		
mogyoródi tájdalok
Eközben Czerván úr is feljött, hogy pár szóval köszöntse a
csoportot, de sajnos a munkája miatt csak pár percet tudott 4.)Bata Zoltán (Tápióság)		
erdélyi dalok
ránk szánni.
5.) Tápiószőlős Nyugdíjas Klub
népdalcsokor
Nem bánta meg az, aki eljött, mert tartalmas, maradandó,
szép élménnyel gazdagodva tért haza.
6.) Szelei Miklós magyar nóta énekes
magyar nóták
Júniusban alkalmunk nyílt részt venni egy megyénken kívüli nyugdíjas kulturális találkozón, a Kiskunmajsai
Fürdőfesztiválon. Izgalmas programnak ígérkezett a fürdőzéssel egybekötött találkozón megmutatni magunkat és
bemutatni népviseletünket. Nem csalódtunk. A szervező,
Takács Endre a bejáratnál várt minket. Eligazítás, átöltözés
után, a szabadtéri színpadnál vártunk sorunkra, és élveztük a
különböző megyékből érkező csoportok előadását. Várakozás
közben sokan odajöttek megcsodálni a hagyományos öltözékünket. Érdeklődtek, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, előadásunk után pedig sok gratulációt kaptunk. Többen most
hallottak először Sülysáp városról, de reméljük, ezentúl többfelé is elviszik jó hírünket. A finom ebéd után (bográcsgulyás,
túrós csusza) jól esett a gyógyvizes medencékben megmártózni. Este kellemesen elfáradva tértünk haza.
Július 26-30-ig testvértelepülésünk, az erdélyi Városfalva
Falunapi Ünnepén csoportunk is képviselte magát, sajnos különféle akadályok miatt, csak két fővel. Az ünnepség

7.) Tápiógyörgye Nyugdíjas Klub

arató dalok

8.) Finta Sándor nóta énekes

magyar nóták

9.) Farmos Rózsa NyE.

vidám jelenet: mulatós asszonyok

10.) Hesz Magdi, Szabó Imre

örökzöld slágerek

11.) Nagykáta Katica NyE.		

üveges tánc, csárdás

Sikeres, jó hangulatú rendezvényünkön összesen 150 fő vett
részt.
Klubnapjainkat szerdánként tartjuk a Művelődési Ház helyiségében. Mindenkit szeretettel várunk közénk, akik kellemes
időtöltéssel, dolgainak megbeszélésével, énektanulással és előadásával szeretnék a nyugdíjas életüket tartalmassá tenni.
Kiss Istvánné, vezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak akik az Ady Endre utcai tűzeset után önzetlen segítségükkel, felajánlásukkal segítettek lakhatóvá tenni otthonunkat.
Makács család
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Múl(t)6-atlan

II. FEGY VERROPOGÁSBAN
– Pillanatképek a 2. világháborúról

75 éve érkezett meg Sülysápra a front. Néhányan élnek még Sülysápon azok közül, akik a 2. világháború
borzalmait maguk is átélték. Emlékeik kitörölhetetlen nyomot hagytak bennük. A megélt időszakról gyakran meséltek gyerekeiknek, hozzátartozóiknak is. Az ő élményeik segítségével megpróbáljuk ezt a rettegett
időszakot felidézni.
Ágyúk dörgése, géppuskák ropogása, tankok, autók dübörgése,
vadászbombázó repülőgépek süvöltése, bombák mennydörgő
hangja, idegen vezényszavak harsogása jelezte a front közeledtét, érkezését. Mindenki igyekezett biztos menedéket keresni
saját magának és értékeinek is. A legbiztonságosabbnak a pincék tűntek. Sokan előrelátóan már hónapokkal előbb cselekedtek.

szovjet egységeket rendkívül nagy erejű ellenséges tüzérségi tűz
tartóztatta fel. A felszabadító csapatok itt már rábukkantak a
Budapestet körülvevő erődítési övezet első állásaira. A főváros
felé tovább már összefüggő, mélyen kiépített védelmi rendszer
következett, melyet reteszállások, szögesdrótakadályok, harckocsiakadályok és aknamezők végtelen szövevénye oltalmazott.” (Hadtörténeti közlemények)

„Az én nagyapám az 1. világháborúban 7 évig volt orosz fogságban. Tudta, hogy a háború alatt mi minden történik, és hogy
lehet megvédeni a javakat. Többek közt egész nyáron (1944
nyarán a szerk.) kiásatott velünk, gyerekekkel, meg ő maga is a
hegyoldalban egy nagy lyukat, amit tele kellett hordani különböző gallyakkal, fákkal a vízmosásból, és amikor megtelt, akkor begyújtotta, és szabályosan kiégett, és olyan lett, mint egy
tégla odú. Mivel nagyon sárga agyag volt, egy nagyon száraz
helyet kapott. Az összes ruháinkat, értékeinket oda bepakolták
és leszakították az elejét annak a hegyoldalnak. Majd beültette
mindenféle gizgazzal, ami benőtt, összeforrt az egész. Az ügyes
nagypapa olyat is csinált, hogy a pincébe vezető fal oldalába befúrt merőlegesen egy lyukat, s amikor elért kb. 2 méter mélységbe, akkor jobbra egy oldallyukat csinált ahova az összes lesütött
húsokat, zsírokat bödönbe berakták. A lyukat betömték és később a katonák hiába keresték, nyomkodták a falba a vaspálcákat, nem találtak semmit.”(Molnár István)
„Édesapám kikerült a Don-kanyarba mindjárt az első szériával. Lovas ezrednél szolgált, cipész volt, műhelyben dolgozott.
A lószerszámokat és csizmákat kellett neki csinálni, így nem a
közvetlen fronton, hanem hátul volt, ezért aránylag biztonságosan végigélte a harcokat. Hazafelé már nagyon keserves volt
a visszavonulás. Már a határ környékén jártak, amikor írta,
hogy van egy kis megtakarított pénzünk, azt valamibe fektessük be, mert ha az oroszok ideérnek, akkor az már nem ér semmit. A nagymama és az édesanyám összeültek és eldöntötték,
hogy vesznek egy tehenet, mert a tehén olyan állat, hogy ha van
takarmány, akkor ad tejet, az a gyerekeknek jó lesz. Én is még
csak 11-12 éves voltam, de voltak a szomszédban kisebb gyerekek is. Volt egy hosszú pince a hegyoldalban, s hogy a tehén
megmaradjon, a nagyapa abból lefalazott egy részt és a tehenet befalazta. Egy lyuk volt, amin keresztül közlekedett, járt be
gondozni, etetni, fejni. Végül is a tehén megmaradt.” (Molnár
István)
November 14-én a 7. román hadtest és a 296. szovjet hadosztály folytatta az előnyomulást és Tápiószecső felől érkezve estére elfoglalták Tápiósüly községet. A német és magyar alakulatok Budapest irányába vonultak vissza. Az orosz és román
egységek rögtön mentek volna tovább, de „a román felderítők
Isaszeg környékén és Tápiósáptól északra tüzérségi állásokat
és erős összevonásokat jelentettek. Az előnyomuló szomszédos
8

„Az Úri út felől érkező orosz tüzérség észrevette és megcélozta a
Dózsa György út elején lévő önjáró löveget. Az első lövés nem
talált. Pontosítottak, a második már közelített, de mire a harmadik lövés telibe találta volna a német járművet, az már felszedte a támasztékát és odébb állt.”(Molnár István)
„A Kossuth Lajos út végén felállított ágyúk szinte megállás nélkül lőtték a németeket, magyarokat. A németeknek volt autójuk, de a sáros úton nem tudtak közlekedni. Egy tányéraknákkal megrakott autó beborult az árokba. Német tankok is jöttek,
az egyik a Kerekerdőnél belement a dombba, nem tudott kijönni. Egy másik tank sem tudta kihúzni, mert jött a front, menni
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kellett. A személyzetét lelőtték, ott is voltak eltemetve, a maradványaikat később vitték el Németországba.” (Merczel József – a
front idején 11 éves volt.)

nem mentek ki a frontra, azok meg garázdálkodtak. Hihetetlen
pusztítást vittek véghez a faluban. Amit tudtak, csirkét, malacot, élelmiszert, összeszedtek. … Főzték nagy kondérban, amit
nem bírtak megenni, azt kiöntötték, az úton folyt végig a leves
A front előre törése Sáp határában az Attila I. vélelmi vonal- meg a húsdarabok. A kutyák egy részét lelövöldözték, egy része
nál megakadt. Az orosz, de főként román katonák Sülyben meg ahogy tudott, elbújt. Nagy pusztítást végeztek.” (Molnár
és Sápon állomásoztak hetekig. Innen váltották az 5-6 km-re István)
levő fronton egymást. A falu lakóinak, amit a németek elől sikerült eldugni, annak jó részét az itt megtorpanó román kato- „Én akkor voltam a fronton, amikor a front csendesebb időszanák megtalálták, de ők már nem mindig vették figyelembe az kában volt. Szegény édesapámat kivitték, ő nem volt katona,
éhező embereket.
mert építőipari rokkant volt. Őt mindig bevették ebbe a csapatba, akiket vittek eltemetni meg eltakarításhoz, a halottak el„1944 őszén itt állt a front. Aki tudott, a melegvölgyi pincékbe takarításához. Egyszer azt mondta édesanyám, hogy: »Gyerek,
menekült. Így tett a családunk összes gyereke és az asszonyok is. menj apád után, nehogy elvigyék valahova!« 11-12 éves lehetNémet katonák tartották a frontot a Golyófogónál. Egy német tem. Kimentem. Apáméknak meg tudta mondani a román őr,
katona azt kérte a nagyapámtól, hogy bújtassa el. Ő adott neki aki vigyázott rájuk az eltakarításnál, elhantolásnál, összeszedcivil ruhát, de a nagy sietségben a sapkáját nem rejtették jól el. ni a sebesülteket, és a front által tönkre lőtt holmit, hogy merre
Jöttek az oroszok. Mindenkit kizavartak a pincékből. A gyere- mehetnek. A román őr nekem nem tudta megmagyarázni, mert
kek sivalkodtak. Mindenkit a hegyoldalba állítottak. Keresték a én mindig arra akartam szaladni, ahol valamit láttam. Akkor
németet és a sapkáját meg is találták. A nagyapára három orosz a derékszíjára kötött és egész nap a derékszíjához kötve sétálráfogta a gépfegyvert, hogy adják elő a német katonát. A gyere- tam vele, amerre ő ment, mert ő volt az őr. No, de apáméknak
kek és asszonyok még jobban sivalkodtak. Azt mondta a nagy- meg tudta magyarázni, hogy erre van az aknamező, arra nem
apa: »Lőjetek agyon, a családomért halok meg.« A német kato- lehet menni, de nekem nem.” (Merczel József)
na látta a súlyos helyzetet és előjött a civil ruhában. Könyörgött
az oroszoknak, hogy ne lőjék agyon. Mutatta, hogy 3 kisgyereke „A románoknak nem volt autójuk, mindent lovaskocsival szálvan. Pár méterrel arrébb vitték és agyonlőtték.” (A nagyszülei lítottak. Kiállt az útra a lőszeres kocsival a román, és mondja
által mesélteket Dobos Sándorné Tari Margit vetette papírra.)
nekem: »Jóska jössz? – Hogyne mennék«, ajjaj, én mindenben
benne voltam. De már mikor a faluból kiértünk (mert gödör„Tápiósáp határán túl, közvetlenül a péceli határnál volt a ben volt Sáp) a homokbánya felé, ott már füttyögött a golyó, ott
tankcsapda Budapest védelmére. Zsidókkal, munkaszolgálato- rám hasalt a román a lőszeres kocsin. De már most gondolkosokkal ásatták, építtették ki a védvonalat. Amikor Sülybe be- zok rajta, hogyha beletalál a kocsiba a golyó és fölrobban a lőjöttek az oroszok és a románok (felszabadították!), Sápra csak szeres kocsi…, mert ott szabadon meg ládákban voltak a lőszea Belusékig mentek, este ott megálltak és reggelig nem mozdul- rek.” (Merczel József)
tak. Reggel indultak tovább, átmentek Sápon, a falu végén, amikor kiértek a Regályba, onnan már fölmentek Pécelnek Hrabina „Akkortájt úgy beszélték, hogy amikor a háború odaért, a zsidó
felé. A péceli határ egyértelműen megfogta a sereget 6 hétig, itt munkaszolgálatosokat, akik a védvonalat építették, a Laky taegy helyben állt a front ennél a védgyűrűnél. Nálunk volt ilyen nya ökör istállójába terelték és rájuk gyújtották az istállót. Aki
parancsnokságféle. Minden reggel összeállítottak a frontra ki akart menekülni, azt lelőtték, mert velük már nem volt idő
menő 100 fő körüli századot. Ez tőlünk indult a péceli határ- foglalkozni. Állítólag 120-an voltak.” (Merczel József)
ba a frontra, és abból én nem emlékszem, hogy egy is visszajött
volna.” (Merczel József)
„Az Újlaky birtoktól egészen a Fecske-tótól talán Gödöllőig is
ment a tankcsapda. A románok toboroztak az itthon maradó
„Az oroszok ideértek Tápiósápra, akkor egy orosz egység foglal- még vagy már nem hadkötelesekből, ezekkel mentem én is. A
ta el a falut. Mivel elég későn értek be, mindenkinek igyekez- 16 éves Fityus Ferenc talált egy kézigránátot, amit szétcsavart. A
tek szállást keresni. Hozzánk is beszállásoltak két orosz kato- kezében felrobbant és ő rögtön meghalt.” (Kupcsik József a front
nát, akiket anyámék megvendégeltek, adtak a konyhában egy idején 11 éves volt.)
sezlont. A katonák megmosakodtak, lefeküdtek, másnap reggel
a sezlon úgy nézett ki, mintha mákkal be lett volna szórva. Tele Légi harc Tápiósüly felett
voltak bolhával. Szegény anyámék vasalták az ágyneműket, de
nagyon rendes oroszok voltak, mert nem bántottak senkit és to- „Sülyben egy bombatámadásra emlékszek, ami a front megérkevább is mentek.”(Molnár István)
zése előtti napokban volt. A Vasút utcában a ruházati boltban
végkiárusítást tartott a tulajdonos, Vágvölgyi úr. 13-14 évesen
„Az oroszokat akkor fölváltotta egy román hadsereg, akik a én is mentem. Többen voltak az üzletben, mind idősebb asszoKorona-erdőbe befészkelt, nagyon jól felszerelt német hadsere- nyok. Én a végére maradtam. Amikor megszólalt a sziréna, én
get próbálták kiszorítani, és tovább haladni Budapest felé. De nem szaladtam rögtön haza, vásárolni akartam. Ötösével jötképtelenek voltak tovább menni. A román katonák itt voltak tek a repülők, a nagyobbak sivítottak, a kisebbekből pedig jötmajdnem egy hónapig. Amit azok műveltek, az valami tragédia tek a golyók a géppuskákból: tra-tra-tra-ta-ta. Süvöltöttek. Egy
volt, mert egyrészt harcoltak és élet-halál között voltak, mert légi csata zajlott a fejem fölött. A Losonczi utcában a kapukkimentek a csatatérre és úgy jöttek vissza – aki visszajött – se- hoz lapulva szaladtam haza. A Szent Imre út vége felé laktunk.
besülten, kifáradtan vagy teljesen kimerülve. Nagyon sokat úgy Anyám a pince lejáróban már jajveszékelve várt. A bombák a
hoztak vissza kocsival holtan és vitték Sülybe a román temetőbe. dombba csapódtak be a patak túloldalán. Egy repülő le is zuEz egy szörnyű látvány volt. Mint gyerekek, néztük az utcákon, hant a Paskomokban. (Kb. a Vasút út 136. szám mögötti terühogy kocsikkal viszik ezeket a szerencsétlen katonákat. Akik leten. Szerk.) A leesett repülőt egy ideig helyi leventék őrizték,
9
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később a helyiek széthordták. Egy ügyes mesterember olajsütőt
is készített az alkatrészekből.”(Erdélyiné Dobos Terka néni mesélt a vele történtekről.)

is leesett egy bomba. A tűzhely akkorát rándult, hogy az edény
leborult róla és az étel a földre folyt.” (H. J-né)

„Ernő bátyám a Kossuth Lajos útról látta a barátaival, hogy jött
a repülőgép és hogy dobálta a bombákat. Tudták, hogy azon a
részen van, ahol mi is laktunk. Amikor elment a repülő, átjöt„A románok 3 lovaskocsival jöttek és feltörték a Bartos házat. tek ide és megnézték, hogy mi a helyzet. Ernő bátyám bejött a
(Most a Dózsa Gy. u.133.sz. ház áll ott, a háború előtt Bartos pincébe és azt mondta: „Anyám! Ne endjenek ki senkit, mert
Béla vegyeskereskedése és lakóháza – szerk.) Vittek mindent nagyon nagy baj van. Eddig 4 halott van, el akarjuk temetni
a lovaskocsikra. Jött egy német vadászgép olyan alacsonyan, őket.” Ernőék a kapukat leszedték, abból csináltak koporsót, de
hogy a kerekei a fenyőfák tetejét majdnem leverték. Ez csak föl- ki nem tudták vinni a temetőbe. Összeszedték a testrészeket és
térképezhette a terepet, mert nem sokkal később jött egy nagy egy ládába belerakták. A ház előtti kertbe ástak egy gödröt, oda
gép borzalmas zajjal, és BUMM, BUMM, BUMM. Végigszórta temették őket, hogy addig bírják ki, amíg elmegy a front, és akaz utat. 32 bombát a Kapás köztől a Grassalkovich-kastély kor kiviszik a temetőbe.” (Kupcsik József)
parkjáig. Ezek láncos bombák voltak, kettő össze volt kötve. A
Hevesy parkba is volt jó pár tölcsér, a Kisulicska bejáratánál is. „1944. november 17-én – az idősek elmondása szerint – két
Egy bomba szétszaggatta a lovaskocsit lovastól a Bartos boltnál. bombázó repülőgép repült déli irányba a falu felett. Néhány pilÚgy tudom, hogy 4 román katonát is. A Slehovszkiék házát ta- lanat múlva két vagy három bomba hullott az akkori Templom
lálta telibe és ott 4 halott lett. A következő ház előtt is ledobott úti házra az un. Bartos házzal szembeni épületre. A ma Dózsa
egyet és a Grassalkovich-kastély udvarára is néhányat. Minket, György utca 136. alatt található épület helyén lévő házat a bomgyerekeket csak másnap engedtek ki, akkor láttuk, hogy a Maris batámadás következtében telitalálat érte. A bombatámadás
néni haja ott lógott az eperfán. Anyám mondta, hogy: „Ne nézz következtében a házban tartózkodó Horinka Istvánné született
oda!”. Kettő bomba nem robbant föl, az egyik az Uzsekáék pin- Slehovszi Anna 60 éves, Polenyik Mátyásné sz. Salvári Anna 26
cegádorában, a másik a Horinka kőműves ablaka alatt. Jöttek éves és Slehovszki Ilona 26 éves sápi lakosok életüket vesztették.
a tűzszerészek és ezeket elvitték.” (Kupcsik József)
A háborús viszonyok, és családot ért tragédia miatt az áldozatokat rendes temetés nélkül földelték el, legalább is erre utal az
anyakönyvi bejegyzés: „elföldelték”. A bombatámadás áldozata lett még Salvári József is, akit ugyan a romok alól még élve
kimentettek, de több mint kétéves ágyhoz kötöttség után 1947.
január 3-án 56 évesen meghalt.”(S. Gy.)

Bombatámadás Tápiósáp ellen

„Itt állt a front, a román és orosz katonák a németeket nem tudták kiszorítani a Korona-erdőből, viszont a németek jöttek és
bombákat dobtak le a faluba oda, ahonnan a román katonákat ellátták élelemmel meg utánpótlással. Ennek több civil áldozata is volt. Tüzérségi hosszú tűzzel is lőtték a falut.” (Molnár
István)
„Egy bombatámadás volt a falu ellen. A figyelőállás ürügye alatt
a sápi templomot le akarták bombázni. Akkor jött egy repülőraj
és megbombázták a környéket. A parókiát két találat érte, meg
a Slehovszkiék mögött a pincét találta el. Ott meghaltak civilek,
mert a bomba eltalálta azt a pincét, amiben a civilek voltak.
Kép: A Bartos bolt előtt, középen Bartos Béla áll
Német stuka repülők voltak, német vadászbombázók, a kön�nyebb gépek. A parókiát telibe találta kettő bomba, kettő bom„Hogy menekültem én meg? Amikor láttam, hogy a Bartos ház- ba meg a templom mögé esett, kifordítva a sírokat. 2-3 évig is
ból mindent elvittek a lovaskocsikkal, akkor eszembe jutott, eltartott, még rendbe rakták.” (Merczel József)
hogy a Bartos Éváéknak volt egy kis lőcsös paraszt kocsijuk,
amivel húzgáltatták magukat. Gyerekek voltunk. Mi huzigál- Ilyen fegyverropogásban a legbiztonságosabb helynek a pintuk őket. Fölmentem a padlásukra és meg is találtam a kiskocsit. cék tűntek. Következő lapszámunkban a pincékben töltött heLehoztam és vittem volna haza, de egyszer csak sivít a bomba. teket is azoknak a sülysápiaknak a segítségével próbáljuk meg
Egy románnak köszönhetem az életem, mert elkapott és bedo- felidézni Élet a pincékben című írásunkban, akik maguk is
bott egy rózsabokor alá, ő meg rám esett. Ha nem kap el, akkor átélték a háború ezen időszakát.
az a bomba, ami az Uzsekáék előtt esett le, az engem telibe taZemen Pálné
lált volna. Amikor elment a bombázás, akkor ráütött a fenekemre, hogy mit keresek én az udvaron, miért nem vagyok a
https://www.facebook.com/Múlt6-atlan
pincében? Ő mentette meg az életem!” (Kupcsik József)
„A nagyszüleim a Dózsa György u.128-ban laktak. Ez a ház
közvetlenül a Kisulicska mellett áll. A nagymama épp egy libát
főzött a román katonáknak, amikor a két utca találkozásánál
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A Magyar Posta Zrt.
Sülysáp településre
rész vagy teljes állásban, rugalmas
munkaidőbeosztással, akár alkalmi foglalkoztatásban is,

KERÉKPÁROS KÉZBESÍTŐT
Rajt/ Cél: Kapás József
Helytörténeti Gyűjtemény
Sülysáp Dózsa György út
105.
Táv: 15.5 km
Indulási idő: 8:00 -10:00
Szintidő: 4 óra
Nevezési díj : 600 Ft
(sülysápiaknak 300 Ft)

A túrán a sülysápi általános iskolások
ingyen vehetnek részt

Útvonal: Kapás udvar Tabacsinszka - Szent
György hegy - Sápi
halastavak - Kapás udvar
A túrát sikeresen, szintidőn belül
teljesítők oklevelet és kitűzőt kapnak.

Főrendező: Seprős Viktor
Tel: +36/70-312-9236
Email: seprosviktor@gmail.com
www.tturak.hu

FELHÍVÁS

keres
Sülysáp 1 posta a vasútállomástól gyalogosan
2 percre taláható!

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
Juttatások:
• pótlékok, ösztönzők
• 6 hónap után cafetéria keret, munkaruha
A munkakör azonnal betölthető.
További információ:
Kovács Tünde - tel: (30 ) 772-4166
E-mail: Kovacs.Tunde@posta.hu
Cím: 2241 Sülysáp Vasút utca 68.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt.
(Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a
meghirdetett vagy az álláspályázat időszakában felmerülő másik betölthető
pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását a 1540
Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott
adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelésről a további tájékoztatás elérhető
a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.

A Főállatorvosi Hivatal lenti tájékoztatója alapján felhívjuk a Sülysápon sertést tartó lakosokat, hogy elérhetőségük (nevük, címük és telefonszámuk) megadása érdekében 2019. november 20-áig jelentkezzenek a Sülysápi
Polgármesteri Hivatalnál a 29/635-435 telefonszámon,
a titkarsag@sulysap.hu e-mailcímen vagy személyesen.
Együttműködésüket köszönjük!

ELŐZZÜK MEG AZ
AFRIKAI SERTÉSPESTIST!

VIGYÁZZON SERTÉSÁLLOMÁNYÁRA!
Jelentse be sertéstartását!
Csak így tudjuk tájékoztatni a teendőkről, és a betegség által okozott
kárért is csak így kaphat kártalanítást!

Tartsa zártan sertéseit!
Csak az jusson az állatok közelébe, akinek feltétlenül szükséges.
Ne érintkezhessenek vaddisznóval állatai!

Tilos a sertéseket moslékkal etetni!
A sertéseket a fertőzött vaddisznóból, vagy sertésekből származó
ételek maradékában megbúvó vírus megbetegíti!

Hívjon állatorvost, ha beteg vagy elhullott az állata!
Az elhullott vagy beteg állat környezetében a vírus hónapokig
fertőzőképes marad!

Fertőtlenítsen az állatok tartási helyén!
A bőrén, ruházatán, lábbelijén, eszközökön levő vírus megfertőzheti
állatait!

Kérdése van?
További információt települése jegyzőjétől, állatorvosától és a járási
hivatalokban kaphat, valamint tájékozódhat a NÉBIH weboldalán is.

Központi elérhetőségeink:
Email:allateu@pest.gov.hu Telefon: (1) 236-4108

Pest Megyei
Kormányhivatal
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Vigyázzatok a kiskedvencetekre!
Sziasztok! Manó vagyok. Négy hónapig voltam az Erkel
Ferenc utca 44-es számú házának lakója. Nagyon szerettem
ott élni. De a mai napon (2019. 09. 25.) el kellett költöznöm.
A mennyországba mentem, remélem, egy ennél is jobb helyre.
Nem én döntöttem így, valaki eldöntötte helyettem. A doktor
bácsi azt mondta a Gazdijaimnak, hogy fagyállót ittam. Én
nem tudtam, ez mit jelent, csak a Gazdik. Valami vízszerű folyadék folyt a szemükből. Szerintem nagyon szomorúak lettek
emiatt. Legbelül tudtam, hogy valami tényleg nincs rendben.
Éreztem, hogy elgyengülök, és nem tudok lábra állni. Miután
elment a doktor bácsi, a Gazdim valami furcsa ízű folyadékot
adott nekem fecskendővel. Nem víz volt, mert a vizet szeretem,
ennek pedig rossz íze volt. Biztosan próbáltak segíteni rajtam.
Ezt kaptam négy napig, de némán tűrtem, mert bíztam mind a
négy Gazdiban. Tudtam, hogy segíteni akarnak nekem.
Lehet, hogy nem nekem raktad ki a fagyállót, lehet, hogy csak
az egereknek akartál ártani. De sajnos nekem is ártottál. Azt
hittem, jó életem lesz az Erkel Ferenc utcában. Az is volt, eddig
a szombati napig. Biztos vagyok benne, hogy ha szóltál volna
bármelyik Gazdimnak, hogy zavarom a jelenlétemmel a lelki
nyugalmadat, esetleg kárt teszek a füvedben, kertedben, megpróbáltak volna megoldást találni. Annyira szerettek engem,
hogy szerintem macskariasztót is vettek volna neked, hogy ne
menjek át az udvarodra. Tudom, hogy így van. De hát sajnos
nem mindenki olyan jó ember, mint amilyenek Ők!
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Csak el akartam köszönni, szeretném, hogy tudja a kedves
szomszéd, aki ezt tette, hogy ha szándékosan tette, elnyeri
méltó büntetését. Remélem, nyugodtabban alszik éjszakánként így, hogy már nem létezem.
Duca Renáta

Sülysápi Hírforrás

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

Kis János
2100 Gödöllő, Hunyadi János u. 22.

TŰZIFA-ÉS GAJFA
AKÁC-JUHAR Házhoz szállítás megoldható!
Tel:06204205555

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
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Döcögős az iskolára való felkészülés? Nehézkes az iskolakezdés?
Segíteni szeretne gyermekének, hogy könnyebben vegye az akadályokat?

MOZGÁSFEJLESZTÉS ÉS ALAPOZÓ TERÁPIA
MENDÉN
A tanulási nehézségek és a magatartási problémák oldására és
megelőzésére

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

Várható eredmények:





Kiegyensúlyozottabb lesz a gyermek
A figyelem tartósabb, rendezettebb lesz
A beszédhiba könnyebben javítható, a beszéd beindul
Az olvasás, írás, számolás javul. Szebbé válik a külalak.

A mozgásfejlesztés 4-6 fős csoportokban heti 2X60 percben kerül megtartásra.
A terápia 2-5 fős csoportokban vagy szükség esetén egyénileg heti 2X90 percben kerül
megtartásra.
Érdeklődni Mihályi Ágnesnél a 30/908-5929-es telefonszámon vagy az 1ugroiskola@gmail.com e-mail címen lehet.

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:2020.05 hó

3 ház 104m2 4 szoba 2 fürdőszoba 42.940.000Ft

adventi koszorú
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. november 29.

