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Kérdések – válaszok az új
egészségügyi központtal
kapcsolatban
Horinka László polgármester írása a hamarosan megnyíló
új egészségközpontról
Élő szóban és a közösségi médiában is
sorra kapom a kérdéseket az új egészségügyi központtal kapcsolatban, ezért
szükségét éreztem ennek a témának az
alaposabb körbejárását.

zárt a bővítés lehetősége. Vagyis nekünk
nem oldotta volna meg a problémáinkat
a két helyszínre beadható két darab pályázat. Ha ehhez még azt is hozzátesszük,
hogy szinte biztosra vehető, hogy a két
pályázatból nem nyert volna mindkettő,
A leggyakrabban felmerülő kérdés, akkor még inkább igazolható, hogy egy
hogy miért volt egyáltalán szükség erre új, önálló épület felépítését kellett célul
az új épületre, ha az eddig is létező ellá- kitűzni!
tások kerülnek oda?
Mint ismert, az épület felépítéséhez Miért nem egy szakrendelőt alakítunk
Önkormányzatunk jelentős összegű ki az épületben?
(200 millió Ft) pályázati támogatást Ahogy az előzőekben már említettem,
nyert el hazai forrásból, a Pest megyei az épület pályázati pénz felhasználásákompenzációs alapból. A pályázati ki- val épült. Ezt a pályázati pénzt kizárólag
írás címe ez volt: „Önkormányzati tu- az alapellátás fejlesztésére biztosította
lajdonú,
egészségügyi
alapellátást a pályázat kiírója. Ebből az következik,
nyújtó intézmények fejlesztésének tá- hogy ebben az új épületben az alapellámogatása Pest megyében.” Az „alapel- tás mellett a rendelkezésre álló terület/
látás” szó nem véletlenül került kieme- helyiség kapacitásokat kihasználva látlésre! Alapvetően meglévő háziorvosi hatunk el csupán szakellátási feladatorendelők felújítására lehetett pályázni, kat. Természetesen mi is azt szeretnénk
illetve bizonyos feltételek fennállása ese- és dolgozunk is rajta, hogy néhány szaktén új épület építésére. A pályázatra egy ellátás is kerüljön Sülysápra az új épületönkormányzat maximum két pályáza- be, vagy a korábbi egészségügyi épületi anyagot nyújthatott be, legfeljebb két tek valamelyikébe. Ehhez azonban két
helyszínre. Ha meglévő épületeink fel- fontos feladatot kell elvégezni: 1. megújítására pályáztunk volna, akkor ma- találni azokat a szakterületeket és szakximum 2 rendelőt újíthattunk volna fel. embereket, akik ellátják a feladatot; 2. a
Miközben tudjuk, hogy a Kossuth Lajos szakellátás egészségbiztosítási rendszeutcai rendelőn cserélni kellene a tetőt, a ren keresztül történő (korábban: TB-s,
Fő utcai rendelő falai szinte mindenhol OEP-es, ma már:NEAK-os) finanszírovizesednek, így ott is be kellene avat- zásához el kell érni az egészségbiztosíkozni, a gyermekorvosi rendelő pedig tási alapkezelőnél, hogy szerződjön az
szűkös (kellene még egy rendelő), de az Önkormányzattal.
épület adottságai miatt lényegében ki▶ 3. o.

EPERJES KÁROLY
A WAMK-BAN!
Szeretettel meghívjuk A Magyar
Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerülő rendhagyó, zenés irodalmi estünkre, mely 2020. január 22-én,
szerdán 18 órakor kezdődik Eperjes
Károly színművész és Négyessy
Katalin gordonkaművész előadásában.
Az előadás címe: „Az igazat mondd,
ne csak a valódit...” (József Attila:
Thomas Mann üdvözlése)
A XX. századi istenkereső magyar költők verseiből összeállított
rendhagyó, zenés irodalmi előadás.
Ady Endre, József Attila, Pilinszky
János, Szabó Lőrinc, Nagy László,

Babits Mihály, Weöres Sándor versei szólalnak meg Eperjes Károly
tolmácsolásában, magyarázatával,
melyhez gordonkajáték társul.

A rendezvény ingyenes!
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WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

PROGRAMAJÁNLÓ

A Magyar Kultúra Napja

A kommunizmus áldozatainak

Eperjes Károly irodalmi est

Emléknapja

2020. január 22. 18 óra

2020. február 25. 18 óra

WAMKK

Hevesy Park—Hősi emlékmű

Városi Nőnap

Nemzeti Ünnep

2020. március 6.

2020. március 15.

Péntek 18 óra

Vasárnap

WAMKK

Grassalkovich—Vadászlak

Tavaszi emlékhadjárat

Majális és gyereknap

Sülysápi átvonulás

A Kastélykertben

2020. április 5.

2020. május 1.

A nemzeti összetartozás napja

Sülysápi Városnap

2020. június 6.

2020. augusztus 22.

WAMKK

Piactér

III. Sülysápi Mackó Fesztivál

Bővebb információk:

2020. szeptember 26.

A Wass Albert Művelődési Központ

Kapás Udvar

Facebook oldalán

XI.

Mobil KRESZ parkon
gyakorolhattak a
sülysápi gyerekek
2019. novemberében Sülysáp ös�szes nagycsoportos gyermeke külön turnusokban részt vehettek
egy Mobil KRESZ park oktatásán
és kipróbálásán.

Az Önkormányzat és Süli Richárd
együttműködésének köszönhetően az
óvodás gyermekek nem csak a KRESZ
alapjaival ismerkedhettek meg, hanem
különböző bicikliken, rollereken és extra járgányokon, a gyakorlatban is kipróbálhatták a megszerzett tudást! A
felállított pályán különböző táblákat,
útburkolati jeleket, szituációkat láthattunk!

TÓTH ÁKOS
NEMZETKÖZI
EMLÉKVERSENY

A Tápiómente Ökölvívó Egyesület rendezésében
Résztvevő csapatok:
Horvátország, Kazahsztán, Írország, Magyarország
2020. február 21. péntek:
17:00 - Elődöntő mérkőzések - Ringszpíker: DEZE
Sztárvendégek fellépése

Fontosnak tartom, hogy felcseperedő
gyermekink megismerhessék, közelebbről megvizsgálhassák és megérthessék a
KRESZ fontosságát, értelmét!

2020. február 22. szombat:
15:00 - Bronzmérkőzések, 17:00 - Döntők
Döntők - Ringszpíker: DEZE
Sztárvendégek fellépése

Berki Krisztián Sportcsarnok
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 2-4.

LIVESTREAM
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Magyar
Olimpiai
Bizottság

Subi-Ker Kft.
Mende

Sülysáp Város
Önkormányzata

Kóka Község
Önkormányzata

A rendezvény a VP6-19.2.1.-41-1-17
kódszámú pályázat keretében tervezett eszközbeszerzési pályázat a Népi
Játéktárnál című projekt megvalósításában jöhetett létre!
Süli Richárd
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Korábban azt mondták, hogy 2019 őszére elkészül az épület.
Miért nem költözött még át senki?
A kivitelezési szerződés szerint október végén – november elején kellett elkészülnie az épületnek. Ehhez képest december
közepén készültek el a munkálatok, jobbára a kivitelezőnek
nem felróható okokból. Ugyanakkor teljes körű készültségről
még most sem beszélhetünk az elektromos ellátást biztosító
bekötővezeték hiánya miatt. A végleges árambekötés és a mérőóra felszerelése még várat magára, azt a közműszolgáltatónak kell elvégeznie. Jelen állapotában tehát még nem használható az épület. Ha minden akadály elhárul, szervezünk egy
létesítmény-átadó rendezvényt és azt követően az első beköltözők a gyermekorvosok és a védőnők lesznek.
Miért került ilyen sokba az építkezés?
Gyakran fogalmaznak meg ilyen és ehhez hasonló kérdéseket,
hivatkozva 8-10 évvel ezelőtti építkezési tapasztalatokra, vagy
akár annak hiányában is.
Általános tapasztalatként mondhatom el, hogy a pályázati forrásból megvalósuló beruházások esetében legalább két év telik el a pályázat elkészítése és a kivitelezés megkezdése között.
Ez alatt a két év alatt zajlik a beküldött pályázat értékelése, az
eredmény kihirdetése. Ezt követően indítjuk el a kiviteli tervek
elkészítését, majd a kész kiviteli tervek birtokában a közbeszereztetést. Ezen folyamatok sajnos ritkán zajlanak le két évnél
rövidebb idő alatt. Egy helyen lehetne gyorsítani: ha nem várnánk meg a pályázati eredményhirdetést a kiviteli tervek elkészítésével, hanem azonnal megrendelnénk a terveket. Ezt a
megoldást azért kerüljük, mert támogatás hiányában, „feleslegesen” nem szeretnénk milliókat költeni tervekre, amelyek az
asztalfiókban kötnek ki és soha nem kerülnek felhasználására.

„Szakmai véleményem alapján az épület nagysága, funkciója és
műszaki tartalma alapján, figyelembe véve a jelenlegi építőipari piaci helyzetet és szűk kapacitásokat is, a vállalási árat nem
tartom magasnak. Az épület két szinten összesen – a tervek szerint – 579,54 m2 hasznos alapterülettel rendelkezik. A szerződéses nettó vállalkozói ár 221,4 mFt. Ez 1 m2 hasznos alapterületre vetítve nettó 382 eFt-os m2 árat mutat, ami véleményem
szerint átlagos vállalkozói ár lehet. Ha figyelembe vesszük, hogy
az épületben akadálymentesítés és lift is került kialakításra, a
telek közel 80 %-a burkolt felületű, az épület a telek hátuljában került kialakításra ezáltal lényegesen több közművezeték
kerül kiépítésre, valamint a telken egy 100 m3-es földalatti
tűzivíztározó is elhelyezésre került, a vállalkozói árat kismértékben a jelenlegi piaci árak alattinak tartom.”
Miért kellett felújítani a Losonczi utcai rendelőt és (részben)
a Kossuth Lajos utcai rendelőt, miközben épült az új épület?
Még közel sem épült az új épület, amikor a Losonczi utcai és
a Kossuth Lajos utcai rendelők felújítása zajlott. A Losonczi
utcai rendelőre egy 2016-os pályázatunkon nyertünk támogatást és 2017 őszén zajlott a kivitelezés. A Kossuth Lajos utcai
rendelő energetikai felújítása is 2017-ben, nyáron zajlott. Az
alapellátás fejlesztésére a pályázati kiírás 2017 szeptemberében jelent meg, nem tudhattunk róla korábban. Ahogy jeleztem, ekkor már zajlott a másik két beruházás. Ebben a helyzetben kellett tehát döntést hozni: pályázzunk-e, ha igen, akkor
mire pályázzunk az egészségügyi alapellátás fejlesztésére kiírt
konstrukcióban? Meggyőződésem, hogy jó döntést hoztunk,
amikor felvállaltuk egy új, központi épület kialakításának tervét és megvalósítását.
Horinka László
polgármester

Tehát a pályázati anyag összeállításakor van egy árszint, amit
a pályázatunkban rögzítünk, majd két évvel később, a kivitelezés időszakában van egy árszint, amit kifizetünk. A pályázatban nem kérhetünk pénzt „előre” az áremelkedésekre. Két
évvel korábbi árszinten pedig egyetlen kivitelező sem végzi el
a munkát. Két év alatt 20-30%-ot is emelkednek az építőiparban az árak, de nem ritka az ennél nagyobb mértékű áremelkedés sem.
A közbeszerzés során az árak minél alacsonyabbra szorítása
érdekében törekedtünk a minél nagyobb verseny kialakítására, valamint arra is, hogy a sülysápi építőipari vállalkozások is
lehetőséghez jussanak, ezért összesen 12 céget hívtunk meg az
eljárásra, köztük 4 sülysápit. Szomorúan vettük azonban tudomásul, hogy a 12 meghívott cég közül végül csupán négyen
adtak érvényes ajánlatot, amelyek között egyetlen sülysápi vállalkozás sem volt. A beérkezett négy ajánlat árai a következők
szerint alakultak: nettó 335,2 millió; nettó 317,6 millió; nettó
296,1 millió; nettó 221,4 millió. Az ajánlatok mindegyike jóval
meghaladta az előzetesen kalkulált építési költséget a korábban már vázolt okok miatt. A képviselő-testület a megnövekedett önerő vállalása mellett döntött és az Önkormányzat nevében szerződést kötöttem a legalacsonyabb összegű ajánlatot
benyújtó vállalkozóval.
A kivitelezési költséget illetően szakértői véleményt kértem a
kivitelezés műszaki ellenőrétől, Lukács Tamástól, aki így fogalmazott:
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IV. A fegyverek elhallgattak
– Pillanatképek a 2. világháborúról

Élnek még Sülysápon néhányan 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.
1944. december 10-re az orosz-román seregnek sikerült ke- A háború után exhumálták ezeket a gödröket és akkor lett
resztültörni a gödöllői–isaszegi dombvonulatokon és a harci Sülyben a román temető. Én csak arra emlékszem, hogy mitőzaj lassan távolodott Sülysáptól, de az orosz és román katonák lünk, a mi házunktól minden reggel elindult 100 körüli ember
még jó ideig Sülysápon maradtak.
a frontra és a 6 hét alatt abból senki nem jött vissza. Én nem
találkoztam vele, aki onnan visszajött volna. Akkor el lehet
Temetés
képzelni, hogy mennyi halott volt. (Merczel József)
Ha a Tápiósáp határát övező föld beszélni tudna, iszonyatos
szenvedésekről mesélhetne. Szerencsétlen katonák, mun- Helyi emlékezet szerint egy gazda értesítést kapott, hogy a fia
kaszolgálatosok a front előtt és alatt tankcsapdák, lövészár- elesett a harctéren. Az apa befogta a lovakat a szekér elé és elkok kilométereit ásták ki, temérdek lőállást, megfigyelőpon- indult a halott fia keresésére. Megtalálta, kihantolta és hazatot, bunkert alakítottak ki, gyakran itt lett a sírjuk a front hozta, hogy legalább az itthoni földben nyugodhasson.
elvonultával.
Szerdahelyi József hosszú ideig harcolt a háborúban, hazajött
„Én Budapesten voltam a front alatt a nagybátyámnál, de a frontról és a saját falujában lelte halálát. „Már elment a faahogy lehetett, indultunk haza, Sápra. Isaszeg felé már közle- luból a front, amikor egy este a szülei ablakán zörgettek be,
kedtek a vonatok, onnan pedig lovas kocsival jöttünk. A sápi hogy: „Meglőtték a Jóskát az oroszok!” Bevitték a sebesültet a
határ piroslott a vértől és temetetlen katonák feküdtek szerte- házba, de már csak egy negyed órát élt. Azt mondták, hogy tészéjjel. Rettenetes látvány volt!” (Keszthelyi Józsefné, a front vedésből lőtték meg az orosz katonák a csordakútnál.” (Dobos
idején 19 éves)
Sándorné Tari Margit)
Az orosz és román katonák Sülyből és Sápról szedték össze a
férfiakat a „halottak eltakarítására”. Az „önkéntesek” az orosz
és román katonák holttesteit a helyi temetőkbe hordták. A magyar és német katonák tetemeit a lövészárkokba, jelöletlen sírokba kellett tenniük. Így történt ez, amikor 1944 novemberében 7 magyar ejtőernyős katonát egy harckocsi legénysége
fogságba ejtett, majd a ruháiktól, azonosító bilétáiktól megfosztva a helybeli emberekkel temettették el egy lövészárokba,
jelöletlen sírba. A magyar katonák a helybeli emlékezet szerint
még most is abban a lövészárokban nyugszanak. A hely feltárása és az elhunytak sírhelyének méltó megjelölése még 75 év
elteltével is várat magára.
„Mikor már beljebb ment a front, akkor megint kihajtották
apámékat és ők összeszedték a halottakat. A tankcsapdába
hordták be a péceli határon lovakkal, ökrökkel a magyar és a
német katonákat. Egy helyre a tankcsapdába be vannak hordva és le vannak temetve. Január 12. után – ugye fagy volt, tél
volt – akkor úgy, mint a kukoricaszárat, olyan oldalas szekereken, ökrökkel hurcolták be a román és az orosz katonákat
(mert csak 4-5 pár ló volt a faluban). Az ökrökkel behordták a
sápi temetőbe, közös sírba, oda, ahol most a parkoló van. Ott
voltak a közös sírok… Azon a részen volt 3-4 gödör, nagy gödör, közös gödör, és behordták a halottakat, mint a kukoricaszárat… Amelyik szekérre amennyi fért... Összeszedték a
halottakat… Több százat... Én gyerekfejjel emlékszek. Semmi
szertartás nem volt a temetésen. Csak a nagy gödörbe belehordták, beledobálták és olyan 30-50 cm-es földdel letemették.
Több száz halottat egybe.
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Erre az estére az édesanyám is emlékszik: „Karácsonykor bál
volt a kultúrházban (a kultúrház a Kápolna utcában a parókia
mellett volt akkor még, később iskola lett, most lakóház – a
szerk.). Táncoltunk, amikor orosz katonák jöttek be a terembe.
Próbálták a lányokat felkérni, de azok nem szívesen táncoltak
volna velük, inkább mindenki igyekezett gyorsan hazamenni. Anyámmal mi is hamar elindultuk, és útközben hallottuk,
hogy a Szerdahelyi Jóskát lelőtték. Nagy riadalom volt, mindenhol orosz katonák jöttek-mentek.” (Szabó Józsefné Nagy
Mária)

„Málenkij robot”

A Vörös Hadsereg katonái nem csupán a front idejére, hanem
a front elvonulása után is még egy ideig a faluban tartózkodtak. Ittlétük nemcsak a fronton harcoló katonákat, hanem a
polgári lakosságot is félelemmel töltötte el. A falut elfoglaló
katonák megérkezésük után hamarosan elkezdték begyűjteni
egy kis munkára, „málenkij robotra” a helyi civil, munkaképes 17 és 45 év közötti férfiakat. Tápiósülyből 23 lakost vittek el egy kis munkára – többségüket 1944 decemberében –,
ami gyakran évekig tartott, voltak, akik soha nem tértek haza.
Az Országos Levéltárban a Hadifogoly Osztály iratanyagában (szerepel) megtalálható a szovjet csapatok által elhurcolt
tápiósülyi illetőségű személyek listája:
Szohurek József (1915), Bozóki András (1911), Zakar István
(1921), Szvitek János (1916), Bákonyi Miklós (1921), Szepesi
István (1920), Tomhauzer János (1923), Holecz József (1922),
Berényi Pál (1922), Bugyi József (1913), Bugyi János (1911),
Dobos István (1916), Bakó György (1912), Dobos Ferenc (1923),
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Szücsi Illés (1921), Ivicsics Pál (1917), Cseri János (1910), Lesti
Kálmán (1908), Berényi István (1918), Berta Miklós (1915),
Petrovics János (1921), Dinnyés János (1908), Szalai János
(1923).

mindent megettek, amit tudtak, ha nem akartak éhen halni.
Rengetegen meghaltak a járványokban és az éhségtől. 1948.
november 4-én átgördült a vonat a magyar határon. A vasút
mellett végig emberek álltak és kenyeret, szalonnát, sonkát és
ami ennivalójuk volt, dobálták be a hazatért foglyoknak a vaA fenti lista nem teljes, biztos többen kellene, hogy szerepelje- gonokba. Volt, aki ott halt meg, mert túlette magát, pedig az
nek rajta. Ezt a saját családomból elhurcolt Kovács Illés esete évekig tartó szenvedést kibírta. Ahol a vonat megállt ott érdekis bizonyítja, aki nincs a listán. „Édesanyám három hadkö- lődtek az emberek, hogy látták-e ezt vagy azt? Tudnak-e valateles testvére: Kovács József, Illés és János kapta meg a behí- mit róluk? Minden családban nagy volt a veszteség.” (Dobos
vót és harcolt a háborúban. József az orosz fronton halt hősi Sándorné Tari Margit)
halált. Illés is megjárta az orosz frontot és már leszerelt. Egy
sebesült lovat ápolt az udvarukon, amikor az anyja szólt neki, Dr. Gáspár István Tápiósáp körzeti orvosa volt 1941-től hahogy menjen be az istállóba, mert jönnek az orosz katonák. láláig, 1983-ig. A háborúba „1943. XII.28-án vonult be, csaIllés nem bújt el, így az orosz katonák meglátták és „egy kis patkiképzést nem kapott, hanem mint orvost 1943. XII. 31munkára” elvitték, de onnan már csak a halálhíre tért haza. én a keleti frontra vitték. 1944. V. 11-én őrmesterré léptették
A legfiatalabb testvér, János túlélte a háborúskodást.” (Szabó elő. 1945. V. hóban történt amerikai fogságba eséséig szolgált”
Józsefné)
– olvasható a doktor úr katonai igazolványában. Fogoly volt
Ausztriában 1945. IX. 4-ig, amikor önként, egyedül hazajött.

Hadiszökevények

„Édesapám huszár volt. Az volt az alapelve, hogy ha az oroszok az ő otthonát elfoglalják, akkor ő tovább nem harcol.
Kápolnásnyéken bevitte a lovát egy tanyára, kapott érte ócska
civil ruhát, abba beleöltözött és elindult gyalog haza. Többször
elfogták, megszökött, vitték hídépítésre. Végül is karácsony
előtt haza ért 40 fokos lázzal, nagyon lerongyolódva, de hál’
Istennek sikerült meggyógyítani, mert volt itt egy nagyon rendes zsidó orvos – ide menekültek Pestről –, Bánó doktor gyógyította meg. Elvonult a front, akkor még jöttek oroszok, az
után véd. A megsérült harckocsijukat javították és vitték el a
férfiakat. (Az egyik harckocsi egy aknára futott és az azon lévő
katona meghalt, itt temették el a sápi hősi emlékmű tövében.
Később elvitték onnan a holttestét. Az elesett román katonákat Sülybe hordták le a közös temetőbe.)

A doktor úr gyakran írt levelet a frontról feleségének és
Erdélyben élő szüleinek is. Az édesanyja egyik válaszában ezt
írta neki: „Sajnos Apa sokat betegeskedik, most is az ágyban
van, fáj a szíve. Pedig most jó idő van. Oltásokat is kap, mégis
beteg. …Sok szeretettel csókol: Anya.”

Tehát vitték el a faluból a férfiakat, de apámnak úgy sikerült
megmenekülni, hogy a harckocsikat javítók között volt egy cipész és nagyapa – aki tudott velük beszélni – megbeszélte velük, hogy az apám hajlandó lesz nekik dolgozni, amikor egy
kicsit már jobban lett. Akkor az orosz cipész beköltözött hozzánk apám műhelyébe. Jó 2-3 hétig volt ott – többek közt megitta a papának a spirituszát… imádták a szeszt. Különben egy Kép: dr. Gáspár István, levél az édesanyjától
nagyon rendes emberke volt. Így a papa megmenekült, nem
vitték el málenkij robotra.” (Molnár István)
„A ceglédi fogolytábor kegyetlen hely volt. Az emberek az üres
udvaron a fűben aludtak, aki innen elment, azt Szibériába vit„Ernő bátyám 1922-es volt, ’42-ben vonult be. ték. A napi fejadag 1 csajka vízszerű leves, 1 karaj kenyér és 3
Gyimesszerdahelyen szolgált, határvadász volt. A front alatt szál cigaretta volt. A nagyapa szerint nagyon sok bagós a lemi a pincében voltunk, amikor Ernő jött be katonaruhában. vesét, meg a kenyerét elcserélte cigire. Ezeket másnap egy küAzt mondta anyámnak, hogy adjon neki civil ruhát, ő nem lönítmény szedte össze kihűlve, megfagyva. A papa 3 szál cimegy a románokkal tovább Isaszeg felé. Amikor átöltözött, el- giért vett egy ajtólapot, onnantól kezdve nem kellett a földön
ment otthonról. Egy hivatalnok, aki a községházán dolgozott, aludnia. Jelentkezett a parancsnokságon, hogy ő tévedésből
meglátta Ernőt civil ruhában. Bejött hozzánk és Ernő katona- van itt, őt félreértés miatt fogták el Fehérváron. Kihallgatása
ruháját követelte, amit anyám és én ástunk el a kertben. De során elővezette, hogy sosem volt katona, ő a tápiósápi molErnőt és talán minket is lelőtt volna, ha nem adjuk elő a ru- nár, Székesfehérváron malomalkatrészekért járt, egyébként is
hákat, ezért kiástuk. Ernő elköszönt tőlünk. Ez volt az utolsó a malma az oroszoknak őröl. A szovjet parancsnokságnak 3
alkalom, hogy láttuk őt.” (Kupcsik József)
napba került a papa meséjének az ellenőrzése. A visszaigazolás után, hogy valóban az orosz hadseregnek őrölnek kenyérHadifogságban
gabonát, azonnal elengedték. A Soprontól vele tartó katonaSokan estek a harctereken fogságba. „Édesapám a visszavo- cimborájára ráfogta, hogy molnársegéd és vele van. Másnap
nuláskor Cegléden esett orosz fogságba 1944. november 6-án. estére értek Sápra.” (Zima László)
Kőbányákban dolgoztatták őket: csalánlevest és káposztalevest ettek jó nagy kukacokkal. Kiszedték a madarak fészkeit, „Bugyi Illés 1943-ban vonult be Vácra és egy évig volt katona.
megették a veréb csipaszokat, a madártojásokat, varjút fogtak, 1944-ben a németek fogták el Leányfalun, 5-6 hónapot volt ott,
5
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de átadták a franciáknak. Sokat éheztek, nagyon kevés ennivalójuk volt, még
az eldobott almacsutkát is megették, a
szemétből is kiszedték az eldobott ételt,
megmosták és megették, mert annyira
éhesek voltak. Egy kicsit javult a helyzet, amikor a franciák kiadták őket házakhoz. Nagyon legyöngülten jött haza
1947-ben aratáskor. Úgy jöttek szólni,
hogy az Illés hazajött, látták leszállni a
vonatról.”(Bugyi Illésné)

A képviselő-testület decemberi főbb döntései
Sülysáp
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete december 12-én tartotta utolsó ülését 2019-ben. A számos
beszámoló tárgyalása a Helyi Értéktár
Bizottság beszámolójával kezdődött, amit
januári számunkban külön cikkben is
közlünk.

ladékszállítással kapcsolatban, amelyeket
minden esetben továbbítanak a szolgáltató felé, és a nyár végén tapasztalt rendszeres problémák mára jelentősen csökkentek
is. A folyamatos egyeztetésnek köszönhetően 2020-ban több alkalommal fogják elszállítani a zöldhulladékot Sülysápon.

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi munká- A testület döntött a Szent István téren iljáról adott írásos és szóbeli tájékoztatást letve a Hevesy parkban levő ivóvízkút
dr. Tóth Krisztina jegyző. Kiemelte, hogy korszerűsítéséről, ami csökkenti majd pl.
a hivatal munkatársai több mint négyszáz azok villamosenergia-felhasználását is. A
ügyiratot kezeltek fejenként az év során TRV Zrt.-vel együttműködve, egy 50 %-os
átlagosan, ami nagyon magas szám, és intenzitású pályázathoz szükséges 2,5
rengeteg feladatot jelent a 24 fő apparátus millió Ft támogatáshoz ugyanekkora önszámára. Kiemelt feladat volt az EP- és ön- részt biztosít idén az önkormányzat.
kormányzati választás helyi lebonyolítása.
Az év során 18, különböző témájú pályá- A képviselők tárgyalták a Kiskókai utca
zatot készítettek el, adtak be vagy koordi- forgalmi rendjének az ott lakók által keználtak. 2019 legfontosabb beruházási pro- deményezett megváltoztatását is. A szűk
jektjeként az új egészségház építését jelölte utca több szempontból is megnehezíti a
meg. A mintegy 33 oldalas beszámoló tel- biztonságos közlekedést, amit nem javít a
jes terjedelmében megtekinthető a városi Kóka és a 31-es út közötti hatalmas átmenő
honlap testületi előterjesztések menü- forgalom sem. Felmerül az utca részleges
pontja alatt.
egyirányúsítása, valamint forgalomlassító
eszközök elhelyezése is, de végül úgy dönA Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási töttek, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Önkormányzati Bizottsághoz visszadelegálva a feladatot,
Társulás 2019. évi működéséről szóló be- felkérik a bizottságot, hogy készítsen egy
számoló taglalásakor Horinka László átfogó rendezési és forgalomtechnikai japolgármester elmondta, számos esetben vaslatot a testület számára.
érkezik panasz a lakosok részéről a hulKatus Norbert alpolgármester

Beszámoló a Sülysápi Települési
Értéktár 2019. évi munkájáról
Kép Bugyi Illés francia hadifogságban

Az évet záró megbeszélésen a Települési
Értéktár
bővítését
határoztuk
el.
1945 tavaszán a front már nemcsak a faÉrtéktárunk 5 értékkel gyarapodott, jelutól, hanem az országtól is egyre távo- A helyi rendezvényeken (hagyományőrző lenleg 30 nemzeti értéket tart nyilván. Az
lodott, de nyomai évekig, évtizedekig itt disznótor, városnap, Mackó-fesztivál) te- újonnan felvételre került értékeink:
maradtak. Tavaszodott, és az élet lassan matikus kiállításokkal, interaktív játékok- •
Sülysáp Bogdán Flórián Önkéntes
újból megindult. Erről az időszakról a kal vettünk részt.
Tűzoltó Egyesületet
következő lapszámunkban Éled az élet Helybeli és más településekről érkező •
Kapás József értékőrző munkássága
címmel olvashatunk.
óvodásokat és iskolásokat ismertettünk •
Bódi Éva kerámikus
meg a sülysápi értékekkel.
•
Barátság Nyugdíjas Klub
Irodalom:
Az év legnagyobb rendezvénye a helytörté- •
Sülysápi Nyugdíjas Hagyományőrző
neti vetélkedő volt. A két iskola tanulóinak
Pávakör.
Kapás József: Sülysáp város történelme közel fele jelentkezett a versenyre. Ebben
(kézirat)
az évben a Helyi Értéktár kapott fő Bizottságunk továbbra is elkötelezett vászerepet.
A diákok igen magas szintű tu- rosunk értékeinek megőrzésében. Várjuk
Zemen Pálné
dást hoztak magukkal.
magánszemélyek közreműködését is a
https://www.facebook. Környékbeli (Kóka, Hévízgyörk) és orszá- helytörténeti vonatkozású dokumentucom/Múlt6-atlan gos rendezvényekre kaptunk meghívást. mok felkutatásában. Folytatjuk az érIgen sok tapasztalattal gazdagodtunk eze- tékmegőrző szemléletmód kialakítását,
ken a tematikus napokon.
különös figyelemmel ifjúságunkra.
Zemen Pálné
Felgyűjtöttük a Bogdán Flórián Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 110 éves történetét.
A Helyi Értéktár Bizottság elnöke
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Értéktár Bizottságunk ebben az évben is
folytatta értékmegőrző munkáját.
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8. alkalommal kergettük meg a Mikulást!
A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány évadzáró Mikulásfutás rendezvénye a Móra Ferenc Általános Iskola szőlősnyaralói tagintézményének vendégszeretete mellett zajlott december elején. A futóprogramon a környező utcákat érintve 3
futamban, a legrövidebb, 1,2 km-es, a középtáv (3,1 km), majd
a 10,4 km-es hosszútáv futói rótták a köröket. A rajtokat megelőzően a futók hagyományosan a TTA sportos Mikulásával
együtt néhányszáz méteres bemelegítő kocogással hangolódhattak a versenyre. A sikeres célba érkezőket szintén a TTA
nagyszakállúja várta és jutalmazta meg szaloncukorral.
Az évszakhoz képest igazán kedvező időjárás fogadta a résztvevőket, ahol elsőként a legrövidebb (1,2 km) távon két gyermek korosztály versenyzői álltak rajthoz, illetve a kezdő, újrakezdő felnőttek. Ez utóbbi kategóriában sikeresen ért célba
Balogh Mónika a Móra Ferenc Általános Iskola szőlősnyaralói
telephelyének intézményvezetője.
A Gyermek I. leányok versenyében az első 6 helyet sülysápi
versenyző foglalta el. 1. helyezést ért el Schucman Viktória
Petra, 2. helyen futott át a célvonalon Csámpai Zsófia, míg a
dobogó 3. fokára állhatott Bottyán Petra. Őket követte Kottler
Lilien, Dósa Laura, Martoncsik Mira. A fiúknál Szabó Zoltán
szerezte meg a hatodik helyet. A Gyermek II. korosztályos
fiúk versenyében Simon Benjámin ezüstéremmel gazdagodott. Danó Marcell, Kottler Barnabás a 4-5. helyezést érte
el. A serdülő fiúknál Martoncsik Levente ért el helyezést. A
10,4 km-es hosszú távon 2. helyen ért célba Csernovszky Lucz
Réka, Gulyás Anikó. Lázárné Kelenvölgyi Hajnalka és Gindl
Szabolcs bronzérmet szerzett.

gatásának köszönhetően most sem maradt el a megszokott
zsákbamacska.
A nap végén Katus Norbert alpolgármester köszöntő szavait
követően mintegy 100 db érem és oklevél, közel 30 db serleg,
labdák és más ajándékok kerültek szétosztásra. A sülysápi osztályok közül Mázsás Anna osztályát, akik a legmagasabb létszámmal vettek részt a programon, tortával jutalmaztuk. Az
ovisok három csoportja a torta mellett az önkormányzat támogatásaként egy-egy játékcsomagot kapott.
Köszönet Sülysáp Város Önkormányzatának; a Móra
Ferenc Általános Iskolának; a Wass Albert Művelődési
Központ és Könyvtárnak; a Központi Konyhának; a Városért
Asszonykörnek; a Tartsd a Tempót csapat tagjainak; a Sülysápi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek; a Tápió+ Magazin; a 911
Mentők, a Galéria Nyomtatvány; a Tápióság Pékség; Kiskókai
vendéglátónak; állandó segítőinknek; valamint Kisné Kiss
Anna; Petrik Zoltán, Fucskó Richárd, a polgárőrszervezetek
támogató együttműködéséért és mindenkinek, aki valamilyen formában segítette a rendezvényt!
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Köszönjük az érintett településrész lakóinak és az ott közlekedők megértő türelmét a rendezvénnyel okozott kényelmetlenségek elviseléséért.
A verseny részletes befutó- és eredménylistája megtalálható a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány weboldalán a www.
tapiomenti-tomegsport.hu felületen. Keressenek bennünket a
facebookon is! https://www.facebook.com/tomegsport

A verseny zárófutamában a Mikulással lehetett versenyezni. A
némi előnnyel induló öreg télapó rendkívüli erőket mozgósított azért, hogy ne érjék utol, de a végén a több, mint 200 mi- Következő rendezvényünk 2020. május 17-én a 14. Sülysápi
kuláskergető óvodás, iskolás és felnőtt futó többségének így is Futónap. Szeretettel várunk mindenkit!
sikerült leelőznie. A célba érkezés után minden gyermek egyTápiómenti Tömegsport Alapítvány
egy labdát kapott ajándékba, valamiunt a sülysápi ÖTE támo7
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Mikulás-járat 2019.
Tisztelt Sülysápiak, kedves Gyerekek!
A Mikulás-járat 2019-ben is nagy sikert aratott! Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, hogy találkozhassanak a
Mikulással és csapatával!
Hálás köszönet mindazoknak, akik részt vettek a szervezésben, az előkészületekben és az utómunkában!
Köszönöm Sülysáp Város Önkormányzatának, hogy idén is
támogatta kezdeményezésünket! Köszönöm Csontos István
barátom és családja önzetlen segítségét, akik nélkül nem láthattuk volna meg ezt a pompázatos járatot! Köszönöm annak
a számos cégnek és magánembernek a felajánlását, akik mel- Kulturális Egyesület, a Népi Játéktár csapata és Grabarics Éva
lénk álltak és támogatták rendezvényünket!
fotós.
Dósa Richárd (Folyamat Kft), Szücsi Zoltán (Zeke Speed 2002
Kft), Fazakas Autós és Motoros Iskola, Sóber János és családja
(Subiker2000 Kft) Suli ABC (Hédi), Munkhárt Péter és családja, Kun Róbert (Tattoo Heating Love), Pizza Paradiso, Városért
Asszonykör, Összefogás Sülysápért Egyesület, Tápió Vidék

Nagyon sok édesség gyűlt össze, így a megmaradt felajánlásokat a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ (a sülysápi
Család- és gyermekjóléti szolgálat) kapta meg, akik a rászoruló családoknak adták tovább.
Süli Richárd - képviselő

Sülysápi városi advent 2019-ben
Tavaly december 14-én délután került megrendezésre a sülysápi városi advent a Wass Albert Művelődési Központban és a
környezetében. A korábbi évekhez képest, rendhagyó módon
a karácsonyi műsor bent a nagyteremben zajlott, ahol sülysápi
iskolások, óvodások és pedagógusaik adták elő szebbnél szebb
műsoraikat.

Ezután a Sülysápi Szent István Általános Iskola diákjaié és pedagógusaiké volt a színpad, akik különféle verses, táncos, dalos karácsonyi előadással szórakoztatták a közönséget.

Majd a Kadencia Alapfokú Művészeti Zeneiskola diákjainak
zongorajátéka következett. Prónay Dorina a Kiskarácsony,
nagykarácsonyból, Lénárt Lehel pedig a Télapó itt van című
Délután 15 órakor kezdődött a szabadtéri, karácsonyi kézmű- dalból adott elő, majd Lénárt Róza a Diótörő című operából
ves vásár a Művelődési Központ előtti parkolóban, ahol szá- játszott nekünk egy részletet.
mos helyi és környékbeli kézműves árulta saját készítésű portékáit.
A zongorajáték után a Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola
6. A és 6. B osztályos tanulóinak és felkészítő tanáraiknak
15 órától lehetőség volt kipróbálni a karácsonyi városnéző kis- Betlehemes műsora következett.
vonatot, ami félóránként indult útjára és járta Sülysáp utcáit.
Karácsonyi műsorunkat végül Bugyi Dominika zárta naAz adventi program részeként mézeskalács falu kiállítás is volt gyon szép karácsonyi dalokkal, mint például a Hóban ébred, a
a WAMKK előterében, ahol szebbnél szebb mézeskalács házi- Csendes éj vagy a Have Yourself a Merry little Christmas.
kók sorakoztak fel az előkészített „terepen”.
Ezúton is nagyon-nagyon köszönjük a karácsonyi műsorKöszönjük a segítséget azoknak, akik a mézeskalács falu elké- ban való közreműködést, fellépést mindenkinek. Köszönjük
szítésében részt vettek, időt szántak rá és elhozták munkáikat. az ovisoknak, iskolásoknak, pedagógusoknak és az iskolák
Külön köszönet Cseri Bernadettnek, aki a sok házikón kívül igazgatóinak, Győri Mariannak és Hidvégi Melindának a
még mézeskalács díszítési lehetőséget is biztosított a gyerkő- segítséget. Igazán széppé tették az ünnepre való hangolódást.
cök számára.
Hálásak vagyunk a szülőknek, hozzátartozóknak, hogy ilyen
A Művelődési Központ színpadán 15:30-kor kezdődött a kará- sokan eljöttek és megtöltötték a Wass Albert Művelődési
csonyi műsor, ami közel 18:30-ig tartott, és szinte végig telthá- Központ nagytermét.
zas volt a terem.
Ezúton kívánok mindenkinek egészségben, sikerekben gazElőször a sülysápi néptáncos kisiskolások léptek fel Bacskai dag boldog új évet!
Balázs vezetésével és ropták a táncot a színpadon, majd a
Sülysápi Csicsergő Óvoda pedagógusaiból álló, Csicsergő 2020-ban is várjuk Önöket rendezvényeinkre!
Kórus következett karácsonyi dalokkal, akikhez az óvodások
Lászlóné Dósa Nikoletta, intézményvezető
is csatlakoztak néhány dal erejéig.
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A Sülysápi Gyerekfoci Egyesület
2019 II. féléves tevékenysége
Augusztus 23-25-e között került megrendezésre 7. alkalommal a hagyományos, idénynyitó Gól-Szóró kupa nyári tornánk. Ez alkalommal vették birtokba újra a csapatok a gyepszőnyeget, amely komoly felújításon esett át az elnyert TAO-s
pályázati pénzből és az ahhoz tartozó önerőből. Megérte a várakozás, hiszen egy minőségileg nagyságrendekkel jobb gyepen játszhatják ezentúl csapataink mérkőzéseiket. Reméljük,
hogy a megfelelő és folyamatos karbantartás eredményeként
hosszú ideig megőrizhető lesz ez az állapot!

ménnyel, az eddigi eredmények azonban mindenképpen dicséretet érdemelnek.
U14-es korosztályban szintén az I. osztályba benevezés volt a
cél, de kevés jelentkező miatt itt sajnos a megyei keleti csoportba soroltak be minket. A fiúk 6 meccsből hatot nyertek…
ha nem hibázunk nagyot, meglesz az aranyérem!
Idén először írt ki nevezést a PMLSZ egy egész idényt átölelő
megyei szervezésű futsal bajnokságra U17-es és U20-as korosztályban. Beneveztünk az U17-es fiataljainkkal ebbe a versenybe. Az új edzőpárossal megvitatva mindjárt az első osztályba. A fiúk élvezték a bajnokságot, többen a nagypálya
mellett csinálták végig ezt a verseny sorozatot. A félidőben a 3.
helyen vagyunk. Az első helyezettet szinte lehetetlen utolérni,
de egy szép tavaszi sorozattal itt is meg lehet az érem a végelszámolásban.

Ami a 3 napos tornát illeti, elmondhatjuk, hogy ismét egy sikeres rendezvényen vagyunk túl. 46 csapat, közel 450 gyermek küzdött a három nap alatt 8 korosztályban. Legnagyobb
ellenfelünk, az időjárás most is megkegyelmezett nekünk, és
végig kiváló, néha már-már túl meleg, és csapadékmentes időben tudtuk a tornát megrendezni. Idén több új csapat is jelentkezett az eseményre, legtávolabbról a győri fiúk érkeztek, akik Az idény zárásként most is tartottunk évadzáró, vacsorával
a nagy távolság ellenére pontosan megjelentek mérkőzéseikre. egybekötött összejövetelt a fiatalok részére, a néhány éve elkészült öltözőnk feletti tágas klubhelyiségünkben, ahol a gyerUtánpótlás csapataink közül hagyományosan az U7 - U9 mekek búcsút vehettek a szezontól.
– U11 – U13-as fiúk az MLSZ által szervezett Bozsik programban vettek részt, ahol félévenként 4-5 tornát rendeznek,
a nagyobbak pedig a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség által
szervezett utánpótlás bajnokságokban szerepeltek.
U19-es fiaink a szezont a 4. helyen zárták, de nagyon szoros az
élmezőny, ott még szabad az esélylatolgatás.

Évutón pedig egy buszos kirándulás keretében megtekintettük
az új Puskás Ferenc Arénát. Bár az U19-es Magyar Labdarúgó
válogatott kikapott a mérkőzésen, nagy élményt nyújtott a
szép, új stadion megtekintése kívül – belül.

Az U16-os fiúk az Pest Megyei I. osztályban szerepeltek. Az
erős mezőnyben az első két helyezett eléggé előretört, de a
bronzérmet még meg lehet szerezni egy sikeres tavaszi teljesít-

Végezetül köszönetet mondunk támogatóinknak, focistáinknak és a szülőknek, mert ez egy közös nagy csapatmunka volt! Egyben várjuk azon érdeklődő gyermekeket, akik
szeretnének hozzánk csatlakozni azok jelentkezzenek a
sulysapigyerekfoci@gmail.com címen!
Sülysápi Gyerekfoci Egyesület
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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
Postacím: 2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.

E-mail cím: tapiotarsulat@gmail.com

TISZTELT ÜGYFELEK!
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY
IRODÁNKBAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
2019. DECEMBER 1-JÉVEL

MEGSZŰNT,

ÍGY KÉRJÜK, HOGY ESETLEGES
KÉRDÉSEIVEL KIZÁRÓLAG POSTAI
LEVÉLBEN VAGY E-MAILBEN
FORDULJON TÁRSULATUNKHOZ!

Kárpitos

A pontos beazonosíthatóság érdekében levelében
az alábbi adatait feltétlenül szíveskedjék
megadni:
név,
értesítési
cím,
a
szennyvízberuházásban érintett ingatlan
címe, helyrajzi száma, befizető azonosítója.

Kárpitozott bútorok készítését és javítását vállaljuk, rövid határidővel!

Szíves megértésüket köszönjük!

Közel 600 féle szövetből választhatnak!
Ingyenes szállítás és felmérés!

Munkhart István,
06-29-435-237, 06-30-211-7394

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási
Társulata Vezetősége és Munkaszervezete
Postacím: 2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.

E-mail cím: tapiotarsulat@gmail.com

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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11 éves születésnapi Akció!

Új lakások,és passzívház is leköthetők teljeskörű hitel ügyintézéssel.
Sülysápon szabadón álló családi házaink:

Csok 15+10

1 ház:78m2 2 szoba

akciós ár:38.064.000Ft

27 áfával

2 ház 84m2 3 szoba

akciós ár 40.992.000Ft

Átadás:2020.12 hó

3 ház 104m2 4 szoba 2 fürdőszoba 51.752.000Ft

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

Vágott virágok, száraz
csokrok és díszek széles
választéka

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

Hirdetés feladása: 06-29-635-445, hirforras@sulysap.hu,
A következő lapzárta időpontja: 2020. január 31.

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

