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Babamama csomagot kapnak újszülött
érkezésekor a sülysápi családok
Az idei évtől Sülysáp Város Önkormányzata minden újszülött érkezésekor egy 30.000 Ft értékű babamama csomaggal
ajándékozza meg az érintett helyi családokat.
A sülysápi logózással ellátott csomag babatakarót, újszülött
pelenkát, body-t, rugdalózót, baba hajkefét és fésűt, textilpelenkát, popsitörlőt, fültisztítót, nyálkendőt, pelenkakiütés elleni popsikrémet, szoptatós teát, D vitamint és mindenmentes
baba testápolót is tartalmaz. Az eredeti csomagban ajánlott
cumi és cumisüveg helyett védőnőink kérésére más hasznos
ajándék kerül a többi közé.
A tárgyi ajándékok mellett egy összesen 500.000 Ft értékű
„babamamatudakozo” KISMAMA KUPONFÜZET és egy
100.000 Ft értékű őssejt levétel voucher is jár.
Önkormányzatunk ezzel a csomaggal is szeretné kifejezni,
hogy kiemelt figyelmet fordít a szülővé válás támogatására, és
jelét adni adnak, hogy a legkisebb gyermekek is fontosak városunk számára.
A csomagokat (amelyeket minden idén január elsejétől született gyermek családja visszamenőleg is megkap) védőnőink
fogják eljuttatni a címzettekhez.
Munkhártné Szántai Márta képviselő
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WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

PROGRAMAJÁNLÓ

TÁPIÓS BÁL

VÉRADÁS

2020. február 15.

2020. február 20.

Jegyek a könyvtárban is

12—18 óra között

Kaphatóak!
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SPORTBÁL

A KOMMUNIZMUS

2020. február 22.

ÁLDOZATAINAK EMLÉKNKAPJA

Jegyek a könyvtárban

2020. február 25. 18 óra

is kaphatóak!

HŐSI EMLÉKMŰ—Hevesy park

SÜLYSÁPI NŐNAP

MESÉS DÉLELŐTT

2020. március 6. 19:30

2020. március 14. 10 óra

Szeretettel várunk minden kedves
hölgyet!

Bukovics János mesemondó

NEMZETI ÜNNEP

ANIMA MUSICAE KONCERT

2020. március 15. 12 óra

2020. március 20.

Grassalkovich—Vadászlak

19 óra

SZÍNHÁZI EST

Bővebb információ a

2020. március 27. 18 óra

Wass Albert Művelődési Központ

előadása

A házasságszédelgő és

Facebook oldalán

A pesti konyha című vígjátékok

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Tájékoztató a Képviselő-testület
január 30-i testületi ülésről
Mivel a testületi ülések nyilvánosak és mindenki számára Hosszas egyeztetési folyamat eredményeképpen elkészült
elérhetőek, amelyekre ezúton is hívunk minden érdeklődőt, a beruházásban érintett húsz önkormányzat, valamint
valamint minden ülés előterjesztései és jegyzőkönyvei meg- a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási
találhatóak önkormányzatunk honlapján, rövid összefogla- Társulata között kötendő, a víziközmű-társulati elszámolási
lómban csupán néhány, fontosabb témát szeretnék kiemelni. eljárás elveiről szóló megállapodás tervezete. Az érintett önkormányzatok ebben állapodnak meg arról, hogy a Társulat
Az ülésen megvitattuk és elfogadtuk a 2020-as rendezvény- (amely a települések társulási csatorna-beruházáshoz szüksénaptárunkat. A fő célkitűzés ismételten az volt, hogy váro- ges lakossági önrészt hitelezte, majd gyűjtötte össze) vagyosunk programkínálatában mindenki találjon lehetőséget kor- nát (a kintlévőségeket és a rendelkezésre álló pénzösszeget)
ra és nemre való tekintet nélkül, érdemi aktivitásra, legyen szó milyen elvek alapján ossza fel az önkormányzatok között. A
sportról, kultúráról vagy szórakozásról egyaránt.
képviselő-testület a korábbi önkormányzati egyeztetések alkalmával elfogadott ún. forrásarányos vagyonfelosztás módEzúton is várunk mindenkit szeretettel rendezvényeinken szerét (elveit) fogadta el.
egész évben!
Mindannyian azért dolgozunk, hogy városunk szerethető,
Sülysáp idén 50 éves. Az egykor két település összekapcsolá- épülő, értékes hely legyen. Épp ezért folyamatosan keressük
sára fogunk emlékezni ebben az évben több alkalommal is!
a külső forrásokat (pályázati lehetőségeket) és a meglévő értékeinket is őrizzük. Néhány felújított útszakaszunk garanciális
Egy másik örömteli hír, miszerint mostantól minden újszülött javíttatását vizsgáljuk, intézményeinket korszerűsítjük!
babát köszönt városunk is egy nagy értékű „babacsomaggal”,
melyet a védőnői szolgálattal karöltve juttatunk el majd az új- Az idén 100 éves trianoni évforduló alkalmából, a Nemzeti
szülöttekhez!
Összetartozás Napjához (június 4.) közeli időpontban emlékművet állítunk majd fel, melynek tervezése már folyamatban
Kis módosítást eszközöltünk a helyi adórendeletben. Azokon van.
a területeken, ahol nincs közúthálózatról megközelíthető bejárat, valamint mezőgazdasági célra használt terület (belte- Kérdéseikkel, véleményükkel forduljanak hozzánk bizalomrületen) - építmény nélkül -, ott mentesülnek tulajdonosok a mal!
Süli Richárd - képviselő
kommunális adó megfizetésétől.

Eperjes Károly volt
vendégünk a WAMKK-ban

veiből válogatott. Többek között azt is megtudhattuk, hogy
Eperjes Károly kedvenc költője Ady Endre, valamint azt, hogy
életében nagyon közel áll hozzá Isten és a vallás.
Az alábbi gondolatát is megosztotta velünk:

2020. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmá- „A kereszténység több mint egy vallás, az maga az élet!”
ból rendhagyó, zenés, irodalmi estet tartottunk Eperjes
Károly Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színművész, valamint Előadásában több alkalommal is megemlítette, hogy 2020.
Négyessy Katalin gordonkaművész előadásában.
Trianon éve, ugyanis idén lesz 100 éve, hogy Magyarország
elveszítette területeinek kétharmadát az első világháborút leA Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, záró trianoni békeszerződés kapcsán.
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
tisztázta le és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéz- Ennek emlékére hallhattuk tőle Babits Mihály Eucharistia
iratát.
című versét, mely szerinte „a világ legszebb verse!”
Az est vendégeit – köztük Füzesi Magda díszvendégünket, aki Köszönjük szépen minden résztvevőnek, hogy eljött, és jelenSülysápon élő József Attila-díjas költő – Katus Norbert alpol- létével megtisztelt bennünket, valamint az előadókat.
gármester köszöntötte.
Bízunk benne, hogy még sok más rendezvényünkön találkozAz elmaradhatatlan Himnusz elhangzása után elkezdődött a hatunk Önökkel!
közel kétórás műsor, mely mélyreható gondolatokkal, igazságokkal, néhol humorral volt tűzdelve. Az előadás „Az igazat
mondd, ne csak a valódit!” címet kapta.
Lászlóné Dósa Nikoletta
Eperjes művészúr XX. századi Istent kereső magyar költők
verseiből szemezgetett és fűzte hozzá saját gondolatait. Főként
József Attila, Ady Endre, Pilinszky János és Szabó Lőrinc mű-

Intézményvezető - WAMKK
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Múl(t)6-atlan

V. A ÉLED AZ ÉLET

– Pillanatképek a 2. világháborúról

Sorozatunk előző részeiben bepillanthattunk Sülysáp 2. világháborút megelőző időszakába. A még élő visszaemlékezők felidézték a front megérkezését, a bombázásokat, hogy
milyen volt az élet a pincék mélyén, hogy mitől kellett rettegniük a lányoknak, asszonyoknak, hogy „málenkij robotra”
hurcolták a férfiakat, hogy sokan megszöktek a hadseregből
és hogy milyen nyomorúságos sors várt a hadifogságba kerülőkre. Most a front utáni időszak történéseiről beszélnek.

mert foglalkoztak vele, el fogják vinni.« Azt nem mertem elmondani, hogy én gépeltem. »Ő nem csinált semmi olyat, amiért elvigyék az én uramat.« – mondta Mária néni. 2-3 nappal
később mégis elvitték a férjét.

Schleisz-Bognár József tápiósápi földbirtokos volt, a front
elől Budapestre menekült, de 1945 márciusában visszatért a
faluba. Bár az 1945. évi VI. törvény megfosztotta birtokától,
ennek ellenére a gyömrői halálbrigád őt is megölte. A helyi
1945 márciusában a front egyre távolodott a falutól, már csak egyházi anyakönyvben a halálának napjaként március 30., tea Dunántúlon folytak a harcok. A Vörös Hadsereg folyama- metésének napjaként május 4-e szerepel. A tápiósápi halotti
tosan felszabadította (!) Magyarország nagy részét. Úgy gon- anyakönyv Megjegyzés rovatában a halál körülményeiről ezt
dolhatnánk, hogy Sülysáp lakói lassan fellélegezhettek az át- írta Joó Antal plébános: Kommunista rendőrök verték agyon
élt borzalmak után, elkezdhették a falu újjáépítését. Mindenki Gyömrőn. A holttestet egylovas kocsin szállították Tápiósápra.”
várta a háború végét, de valahogy benne volt a levegőben, hogy
a hőn áhított béke nem a megkönnyebbülést hozza magával, Pállfy Károlyt, Pinnyey Lajost, Eper Józsefet, Moóri Istvánt,
érezték, hogy a front utáni hónapok, évek mennyi félelmet, Schleisz-Bognár Józsefet, mind az ötüket kivégezték.
szenvedést, nélkülözést rejtenek.

Gyömrői gyilkosságok

A helyi polgári közigazgatás képviselői, a jegyzők, főjegyzők
végezték a munkájukat, amikor különös eltűnések, bűntények
történtek nemcsak Sülyben és Sápon, hanem a környékbeli
falvakban is. Az új, alakulóban lévő hatalom önjelölt rendőrei
összegyűjtöttek a Gyömrői járásból jegyzőt, főjegyzőt, papot,
irodatisztet, földbirtokost – a helyi értelmiség képviselőit –,
több mint 20 főt. Megkínozták, majd megölték és gyakran a
saját magukkal megásatott sírba temették el őket, előfordult,
hogy még élve.
•
•

1945. március 4-én Pállfy Károlyt, Tápiósáp irodatisztjét
két helybeli rendőr kísérte a lakásáról az Isaszeg felé vezető úton. Pálffy Károlyt többé nem látták.
1945. március 13-án Pinnyey Lajost, Tápiósáp főjegyzőjét
helyi rendőrök vitték Gyömrőre.
1945. április 16-án Eper Józsefet, Tápiósüly irodatisztjét
gyömrői rendőrök vitték el a jászberényi gyűjtőtáborból.
1945. április 18-án Moóri Istvánt, Tápiósüly főjegyzőjét a
gyömrői rendőrség emberei vitték el.

Kép: Pinnyey Lajos és Moóri István főjegyzők

Bár a hozzátartozók „minden követ megmozgattak” az elhurcoltak megmentésére, a decemberben megalakult ideiglenes
•
kormánynak a helyi politika irányítására ekkor igen kevés
lehetősége volt, nem tudta a túlkapásokat sem kezelni, a törvénytelenségekről is jóval később értesült, de ekkor sem tulajA gyömrői gyilkosságok későbbi áldozatait a helyi községi al- donított nagyobb jelentőséget a történteknek. A túlélő hozzákalmazottak – titoktartási kötelezettségük ellenére – figyel- tartozókat évtizedekig félelemben tartották, osztályidegennek
meztették a leselkedő veszélyre, de ők azt mondták, hogy nem bélyegezték, a megfélemlítésük olyan hatékonynak bizonyult,
követtek el semmi büntetendőt, ezért nem bújtak és menekül- hogy van, aki 75 év után sem mer nyíltan beszélni a rémtettek el, hanem maradtak hivatalukban.
tekről.
•

Keszthelyi Józsefné gyors- és gépíróként már a háború előtt
is gyakran kisegített a tápiósápi községházán és rendőrségen. „Március elején már nyolc hónapos terhes voltam a fiammal, amikor egy délután elvittek és késő este, 10 óráig kellett
ott gépelnem. Az akkori vezetők azt mondták, hogy ha valami
kitudódik abból, hogy elviszik a Pinnyey Lajost, vagy, hogy milyen bűne van, ha elmondom, akkor minket is..., akkor majd én
is megtudom, hogy mi a demokrácia. Az egyoldalas irat feljelentés volt Pinnyey Lajos főjegyző ellen, aki a feljelentés szerint
reakciós. Másnap elmentem a Pinnyey családhoz és mondtam
a főjegyző feleségének: »Mária néni, tessék elküldeni a férjét,
4

A gyilkosságok büntetlenül maradtak, feltárásuk csak a rendszerváltás után történt meg. 1990-ben a Legfőbb Ügyészség kivizsgálta az esetet, de mivel az elkövetők már nem éltek, ezért
senki ellen nem indítottak vádat.
Kisfaludy András filmrendező Gyömrői gyilkosságok című
filmjében (2002), Palasik Mária történész Félelembe zárt múlt
című könyvében (2010) követi nyomon, hogy mi történt (történhetett) Gyömrőn 1945-ben.
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2015. október 3-án Sülysáp város vezetősége a városháza előtt
emlékművet állított az 1945-ben jogtalanul elhurcolt és önbíráskodók által kivégzett Moóri István és Pinnyey Lajos egykori főjegyzőknek.

szabadító szovjet katonák” szerepét, valamint a „fasizmus fölött aratott győzelmet” kívánták hangsúlyozni), ezért egyes
szövegrészleteket levéstek az emlékműről. A sápin még most
is látszik a régebben kissé megvésett szöveg:

„2015. október 3-án Sülysáp város vezetése történelmet írt,
mivel méltó módon fejezték ki tiszteletüket és megbecsülésüket
vértanú elődeik iránt. A mártír főjegyzők – nevezetesen Moóri
István és Pinnyey Lajos –, valamint három mártírtársuk előtt
történő tisztelgő főhajtással egyben megvalósult az élő emlékezet fenntartása.” (Részlet Pinnyey Szilárd, a meggyilkolt főjegyző egyik fiának beszédéből a szoboravató ünnepségen.)

„A KERESZTÉNYSÉG ÉS A HAZA VÉDELMÉBEN A
….IZMUS …. VÍVOTT HARCOKBAN HŐSI HALÁLT HALT
1941-…..”

…és még egy gyilkosság
1945. kora tavaszán történt még egy gyilkosság, ami a saját
családomat érintette. Ennek a bűnténynek nem a politika, hanem az egyéni haszonszerzés volt az indítéka. Vitéz Szücsi
József dédapámról már írtam, hogy az első világháborúban
halt hősi halált. Volt ennek a dédapámnak egy Gellért nevű
unokája, aki a 2. világháború idején még nem volt hadköteles. Mivel Gellért édesapja 1944-ben meghalt, a családi gazdaság beindítása a fiatal fiúra várt volna a front távolodása után.
Tragikus történetét a családi emlékezet őrzi. „A földek megműveléséhez ló kellett. Úgy gondolták, hogy majd az Alföldön vesznek. Anyja a megtakarított pénzüket Gellért kabátjába varrta és egy Potóczki nevezetű helybeli csendőrt bízott meg, hogy
kísérje el a fiát. Mivel a vonatközlekedés még nem indult meg,
gyalog keltek útra. Faluról falura haladtak, ahol az este érte
őket, bekéredzkedtek egy házhoz éjszakára. Már két napja úton
voltak, amikor éjszakára egy istállóban húzhatták meg magukat. A sötétség leple alatt a kísérő csendőr késével megszurkálta
Gellértet, s a halottnak látszó fiútól a pénzt elvette és testét a
szérűs kertben eltemette, ő pedig a pénzzel együtt tovább állt.
Gellért azonban csak eszméletlen volt. Valahogy kikaparta magát és elvánszorgott a házig. A háziak találtak rá reggel vérbe
fagyva. Kórházba vitték, ahol szépen gyógyult, már a folyosón
is sétálgatott, de „ok nélkül” hirtelen meghalt.

Tápiósápon 1992-ben helyi összefogással az emlékmű mellé
fekete márvány síremléket állítottak, melyre a második világháborús elhunytak neve, valamint a kommunista diktatúra
áldozatainak és a 2. világháború polgári áldozatainak a neve
került. A polgári áldozatok között megtalálhatók a zsidó holokauszt tápiósápi áldozatai is.

A tápiósülyi hősi emlékoszlop északi oldalára vésették rá a
hozzátartozók a 2. világháborúban elhunytak nevét is. A névsor mostanra már szinte teljesen lekopott, alig-alig olvasható.
Mindössze egy „1938-1945” felirat utal arra, hogy az emlékmű erre az időszakra is vonatkozik.

Potóczkit a csendőrök később elfogták, vasba verve hurcolták
végig Süly utcáin. A 31-es útnál, a mostani piactérnél megszökött és a csordakútba vetette magát, de szerencsétlenségére a
kútban nem volt víz. Börtönbe csukták, de állítólag onnan is
megszökött egy pár év után és Csehszlovákiába menekült.”
(Szücsi Jánosné)

Hősi emlékművek

Az I. világháború után Tápiósülyben és Tápiósápon is
állítottak hősi emlékművet, melyekre az áldozatok nevét
vésték fel. A családjaiknak nem adatott meg, hogy eltemethes- Sülysáp város vezetősége úgy határozott, hogy a sülyi emléksék halottjaikat, ezért jelképes emléket kívántak állítani, így műre újból felvéseti a 2. világháborúban elhunyt áldozatok
akartak megemlékezni a harctéren elhunyt szeretteikről.
nevét, hiszen ők is a hazájukért harcoltak és nem ilyen halált
képzeltek el maguknak. Ők is haza szerettek volna jutni csa1945 tavaszán a sülysápiak kezdték összegezni vesztesége- ládjukhoz, de ez nem adatott meg nekik… Fontos, hogy az
iket. Nagyon sok családban hiába vártak haza egy apát, fiút utókor méltó emlékhelyen gondolhasson hősi halált halt elővagy testvért, mert a harctéren lelte halálát, ott temették el a deire. „Nekünk, az utódoknak a főhajtás és a tisztelet maradt
bajtársai. A II. világháború utáni korlátozott anyagi lehetősé- az áldozatok iránt és békevágy a saját és gyermekeink érdekégeik miatt mindkét faluban a már meglévő emlékműre vésték ben.” (S. Gy.)
rá az ekkori áldozatok nevét is.
Álljon itt most a még halványan olvasható névsor azzal a reAz 1948-as kommunista hatalomátvétel után az emlékmű ménnyel, hogy talán 75 év után ők is visszakerülhetnek a hőfelirata zavarta az új hatalom képviselőit (akik inkább a „fel- sök oszlopára:
5
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Benkó …
Berényi Pál
Bozóki József
Bugyi István
Bukovszky
Cseri András
Gulyás András
Kal…. Béla ??

Földosztás

Kiss János
Kovács Illés
Kovács János
Molnár János
???
Szepesi
Szűcsi András
Szűcsi András

Szűcsi Illés
Dinnyés Imre
Kovács
Szabó János
Szabó János
Zakar István

munkát, aratást. Ezért cserébe kaptunk szalonnát, zsírt, lisztet
és hoztuk haza nagy örömmel.” (Kupcsik József)

Évekkel a háború után

„1946 lehetett már. Szüreti bál volt Sápon a kocsmában, amikor
Isaszeg felől 2 orosz katona jött lovas kocsival. Az egyik orosz
katona a kocsma előtt leszállt a kocsiról. Ott volt a kolompjával
és a sánta lovával a birkás Pali is. A katona a sánta lovat meg
akarta lovagolni. A Pali kiakasztotta a kolompot a nyakából és
az oroszt hátulról fejbe vágta vele. Az orosz katona földre esett,
elvesztette az eszméletét. Föltették a kocsira, de mire leértek a
Gáspár doktorhoz vele meghalt. Nagy zűrzavar volt, keresték a
tettest orosz tisztek is, de nem találták. Csehszlovákiába szökött
át és ott eltűnt.” (Kupcsik József)

Az Ideiglenes Kormány intézkedése 1945. március 18-án lépett hatályba a „nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földműves nép földhöz-juttatásáról”. „A föld azé, aki megműveli”
jelmondattal ígért a kormány a parasztságnak termőföldet.
Helyben is megalakultak a Községi Földigénylő Bizottságok.
Tápiósápon gróf Teleki László 1178 kat. holdas birtokát is fel- „A front után évekig kijártunk a fiúkkal a határba oda,
osztották, de a nagybirtokrendszert megszüntetve a földosz- ahová az aknák be voltak borogatva – olyan méter nagyok.
tással olyan törpegazdaságokat hoztak létre, melyek még egy Leszereltük a tetejét, kivettük belőle a gyutacsot, mert ha a
családot sem tudtak ellátni, árutermelésre pedig alkalmatla- gyutacsot odavágtuk a kerítéshez, akkor az durrant. Egyszer
nok voltak.
nem mentem a Slehovszki Palival és Slehovszki Lacival és eldurrant nekik valami a kezükben. A Palinak mind a két szeme
Éled az élet
kiment, a Lacinak a kezét vitte el. Ez közvetlenül a háború után
1945-ben Sülysáp lakóinak kb. fele a mezőgazdaságból élt. történt.” (Merczel József)
Ahogy a front egyre távolodott, az emberek is lassan kimerészkedtek a határban lévő földjeikre. Akkor ez igen nagy veszél�- „Az 1950-es évek vége felé apámmal mentem Hrabinába. 8-9
lyel járt, hiszen a harcok után rengeteg fel nem robbant lőszer, éves lehettem akkor. Apám szántott, én pedig az erdőszélen játakna, kézigránát maradt a területen. Voltak, akik az előző őszi szottam, ahol találtam egy aknát. A karomba vettem, úgy mentermést sem tudták időben betakarítani, de a tavasz közeledté- tem apám felé. Ő nagyon megijedt, rám kiáltott, hogy álljak
vel már szántani, vetni kellett. A férfiak egy része még harcolt meg és ne csináljak semmit. Óvatosan kivette a kezemből az aka háborúban, sokan hadifogságba estek és sokan haltak hősi nát és visszavitte az erdő szélére. Szólt a rendőrségen, hogy szálhalált. Az igavonó állatok vagy „bevonultak” a harcok kezde- lítsák el. Nagy szerencsétlenség is lehetett volna.” (Zemen Pál)
tén, vagy az oroszok, románok vitték el őket. A tavaszi munka nagy része az asszonyokra, ifjakra, gyerekekre várt. „Apám „Az 1960-as évek elején történt, hogy egy durranás rázta meg
mesélte, hogy 12 évesen ő szántotta meg a földjeiket.” (Sz. I.)
Tápiósülyt. Nem sokkal ezután szirénázó mentőautó hangja hallatszott. Később tudtuk meg, hogy miért nem jött a kis
„Elvonult a front, megindult az élet, kibújtak az emberek, pró- alsó tagozatos Jakab Karcsi iskolába. Tanáraink elmondbáltak talpra állni. Akinek ami maradt, részben összeadták, ták, hogy Karcsi, aki Oszlárról járt be nap, mint nap, talált
részben egymást segítették. Nekünk is a tehén kiszabadult, 15- a Papszököllőben egy kézigránátot és azt rugdosgatta maga
20 liter tejet adott naponta, a család és a környékbeli gyerekek is előtt. A kézigránát a Kultúrház (most Wass Albert Művelődési
megéltek belőle. A tehén nagyon sokat jelentett, a tejet minden- Központ – a szerk.) mellett robbant fel. A gyerek súlyosan megféle módon feldolgozták. Volt túró, tejföl és vaj is készült belőle. sérült, többet nem is jött iskolába. Évtizedekig lehetett látni az
A kukoricát megdaráltuk, ki lett rostálva és abból finom pulisz- épület északi falán egy lyukat, amit a repesz vájt a falba.” (Sz.
ka készült. A nagyapám kiásta a zsírosbödönöket, kisütötték a Á.)
húst belőle, nem csupaszon kellett a puliszkát enni. Volt egy nagyon pici szőlőnk az úgynevezett Laky-dűlőben. Középen volt A 75 évvel ezelőtt történtek még napjainkban is kísértenek.
egy szőlősáv, a két végén szántó és egy nagyon kicsi akácerdő. Ez Gyakran halljuk, hogy fel nem robbant 2. világháborús bomhomoktalaj volt, de minden megtermett benne. Aránylag jó év bát találtak valahol. Azt, hogy mit rejt a föld Sülysáp határában,
is volt. A legkisebb terület is ki volt használva. … Mindenkinek nem tudjuk, de tudjuk, hogy Tápiósápról 34-en, Tápiósülyből
volt egy kis csík és nyüzsgött az egész mező, énekelve, dalolva 22-en haltak hősi halált különböző frontokon, többségük a
dolgoztak, ültettek, vetettek, szántottak. A magyar emberek Szovjetunóban. Tápiósápon 40 polgári áldozatot is követelt ez
akarása, leleményessége és a töretlen szívóssága tette lehetővé, a háború. A hozzátartozók siratták elhunytjaikat, és a túlélőkhogy az élet újból megindult a háború után.” (Molnár István)
kel együtt évtizedekig hordozták magukban a háború okozta
fájdalmakat bízva abban, hogy talán nem volt értelmetlen ez
„1945 nyarán elindultunk anyámmal az Alföldre, hogy valami az elképesztő vérontás, pusztítás.
ruháért élelmet cseréljünk, mert nagyon nagy éhség volt. A vonat Pesttől ingyen ment és minden állomáson megállt, úgyhogy Sorozatunk következő részében egy napló segítségével beteamikor ideért, akkor már nem volt rajta hely, csak a vonat te- kinthetünk a poklok poklába, az oroszt front kellős közepébe.
tején. Anyuval mi is felhúzódtunk a többiekkel együtt a vonat A naplót Benkő Pál szakaszvezető utász írta 1942. június 26tetejére és a hátunkat egymáshoz nyomva ültünk ott sorban. tól 1943. április 4-ig.
Szolnokon a felrobbantott híd helyett egy fahídon mentünk át
Zemen Pálné
a Tiszán. Békéscsabáig ment a vonat, onnan kisvonattal menhttps://www.facebook.com/Múlt6-atlan
tünk Kisszénás, Nagyszénás, Kondorosra. Ott vállalt anyám
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Vigyázzatok miránk, kicsi énekesmadarakra is!
Sziasztok! Számomra csak néhány hét adatott meg egy csodálatosan szép kertben, ahol nagyon sokáig szerettem volna élni, és életet adni sok kicsi madárkának. Nagyon sok fa
volt, melyekről drága szüleim szüntelenül hordták fészkembe
a táplálékot. Hernyókat, rovarokat, melyekről később tudtam
meg, hogy mennyire kártékonyak.

Innen látom a rejtekhelyekről támadó, gyakran sikeres macskatámadásokat, a fészkekben árván maradó, pusztulásra ítélt
fiókákat is.

Itt tudtam meg, hogy a rólunk gondoskodó embereknek milyen nagy fájdalom megpillantani az oktalan vérengzések áldozataivá vált madárkák véres tollait, a kirabolt madárfészÉppen csak bontogattam szárnyacskáimat, amikor valami ret- keket.
tenetes dolog történt. Egy szörnyeteg karmai és fogai közt találtam magamat. Butácska agyacskámmal is azonnal felfog- Itt tudtam meg, hogy emiatt nem is annyira a macskákra, hatam, hogy ez a vég, és ebbe bele is törődtem, mert ez a gonosz nem sokkal inkább azokra az önző emberekre kellene nehezlény azonnal súlyos sebeket ejtett rajtam. De ez nem volt neki telnünk, akik saját kedvükre, szórakozásukra fogadják be a
elég, elkezdett játszadozni a vértől áztatott kicsi testemmel. potenciálisan gyilkos macskákat, de nem gondoskodnak arAmikor egy időre ez abbamaradt, élni akarásom menekülésre ról, hogy üptre-főre ne szaporodjanak. Azonban azzal, hogy a
késztetett, de ekkor kínzóm hanyakiscicákkal később mi lesz, már nem
gul utánam nyúlt, és kezdődött mintörődnek.
den előröl. Ez így ment tovább és
tovább, mígnem kicsi szívem többé
Beszéltem olyan emberekkel is (itt
nem dobbant.
minden földi lény szót ért egymással), kik bizony nem pusztán kedvteLegnagyobb meglepetésemre ekkor
lésből, hanem könyörületből fogadegy csodálatos világ tárult elém.
tak magukhoz kutyákat, macskákat,
és nem csak a jólétükről gondoskodMegtudtam, hogy ez a Mennyország,
tak, hanem arról is, hogy ne szapominden jó léleknek örök nyugvóherodhassanak.
lye: maga a határtalan boldogság. Itt
van sok énekesmadár, cinege, rigó,
Megtudtam azt is, hogy amikor gyilvörösbegy, ökörszem stb. és sok vekosaink feleslegessé válnak, akkor
réb is, kik velem együtt csaknem
gazdijuknak nagyon sok pénzt kell
mind hasonló körülmények közt haltak meg.
fizetni azért, hogy őket fájdalommentesen örökre elaltassák.
Ezért inkább kiteszik őket egy-egy elhagyatott helyen, ahol
Itt hallottam, hogy értelmetlen halálunkat macska nevű ál- hosszú szenvedések várnak még reájuk.
latok okozzák, kik nem is tehetnek erről, hiszen a természet
adta nekik a gyilkolási ösztönüket. Hiába minden, amit gaz- Nemrég olvastam egy megható cikket egy gyászoló gazdiról,
dáik megadnak nekik, évszázadok óta nem tudnak változtatni akinek imádott macskáját megmérgezték. Sok ilyen szívszogyilkos hajlamaikon.
rító történetet lehet olvasni macskákról, de egyetlen egyet se
rólunk, kegyetlen gyilkosságok oktalan áldozatairól.
Van sok olyan macska is itt, akikkel gazdáik megértették, hogy
nem szabad ártatlan madárkákra vadászni, hiszen annyi ele- Minket csak az igazán jó emberek tartanak számon, pedig mi
delük van, hogy megenni nem győzik soha.
nem dörgölődzünk hozzájuk hízelgően; mint minden más
neszre, még az Ő rezdüléseikre is megrémülünk, s azonnal
Sok ilyen macsek van velünk együtt itt a Mennyben, akik oda- felreppenünk. Nincs egyetlen nyugodt pillanatunk még az
lenn csengős nyakörvet viseltek, hogy véletlenül se vadászhas- etetőhelyeinken sem, mert mielőtt felkapnánk egy-egy magot,
sanak ártatlan madárkákra, ha netán feltámadnának elfojtott ezerszer kell körbepillantanunk, hogy minél tovább életben
ösztöneik. Ők nem győznek bocsánatot kérni tőlünk irgalmat- maradhassunk!
lan fajtársaik miatt.
Itt tudtam meg, hogy gyilkosaink mennyire haszontalanok,
Itt tudtam meg azt is, hogy vannak olyan gazdik, akik kártékonyak, míg mi, madarak rendkívül fontosak, hasznosak
kiskedvenceiket valóban szeretik, mert nem csak játékszer- vagyunk. Eszmei értékünk egyre nő, több tízezer forintra rúg
nek tekintik, hanem szaporodásra képtelenné teszik őket an- már, mert sajnos kihalóban vagyunk, így a minket féltőn óvó
nak érdekében, hogy később születendő cicáiknak ne kelljen emberek is egyre ritkábban hallhatják vidám csivitelésünket.
elszenvedni, hogy mérgezik, autók ütik el, kutyák marcangolják szanaszét őket.
Kérünk szépen titeket, emberek, hogy imádott macskáitok elvesztésekor gondoljatok miránk, kicsi madárkákra is!
Innen látom a sok jó embert, kik szüleimet is hóban, fagyban
minden áldott nap etetik: nagy gondossággal törik a diót, s Szeretettel:
szórnak ki különböző magokat, hogy mi, madarak át tudjuk
Egy icinyke picinyke cinke
vészelni a hihetetlen hideg téli napokat, a dermesztően fagyos
éjszakákat.
7

Sülysápi Hírforrás

EBOLTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A vadon élő állatokról, főként a rókákról az emberre és a háziállatokra (kutya, macska) terjedő veszettség folyamatos járványügyi veszélyt jelent. E veszély
kizárólag a kutyák kötelező - illetve a macskák nem kötelező, de ajánlott - veszettség elleni rendszeres oltásával csökkenthető. A 164/2008. (XII.20.) FVM
rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állategészségügyi felügyeletét
ellátó magánállatorvossal beoltatni. Az ebeket először a három hónapos kor elérését követő 30 napon belül, majd az első oltást követő 6 hónapon belül, azt
követően pedig évenként kötelező beoltatni.
A veszettség elleni oltás az állatorvosi rendelőkben egyénileg bármikor elvégeztethető, szervezett módon (ún. összevezetéssel) idén a következő időpontokban
és helyszíneken kerül sor oltásra:
2020. március 7. (szombat)
8.00-10.00 Fő u. 36. (állatorvosi rendelőben)
Dr. Ágoston István
2020. március 18. (szerda)
8.00-10.00 Patak sétány 5. (állatorvosi rendelőben)
Dr. Popovics László
2020. március 28. (szombat) 8.00-10.00 mindkét állatorvosi rendelőben
Dr. Ágoston István, Dr. Popovics László
Az eboltás díját, melynek összege 4.000,- Ft, a helyszínen kell megfizetni. Amennyiben a tulajdonos nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő sorszámozott
kisállat Egészségügyi Könyvvel, aminek külön kiállítási díja van (500-700 Ft). Az oltás során minden eb számára féregtelenítő tablettát biztosítanak (az oltás ára
ezt tartalmazza), amelyet az állat eledelében kell beadni. Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrochippel) megjelölt eb oltható! A
transzponder beültetése kizárólag az állatorvosi rendelőben, valamint az eb tartási helyén végezhető el. A helyi magánállatorvosok elérhetőségei:
06-20/936-1731
Dr. Ágoston István
rendelő: Sülysáp, Fő u. 36.
H-P 16.00-18.00
www.allatorvossulysap.hu
H 16.00-18.00
K 8.00-10.00 és 16.00-18.00
Dr. Popovics László
06-30/413-9018
rendelő: Sülysáp, Patak sétány 5.
SZ 16.00-18.00
06-20/555-8264
CS 8.00-10.00
P 16.00-18.00
Felhívjuk a tisztelt állattartók figyelmét a következőkre:
- Az eb tartója köteles az önkormányzatnál vezetett ebnyilvántartásba és az eb állategészségügyi felügyeletét ellátó állatorvosnak bejelenteni a tulajdonába
került 3 hónapos kort betöltött állatot, illetve ha az állat elhullott, elkóborolt vagy új tulajdonoshoz került. A változást az új tartási helyen az új tulajdonosnak is
be kell jelentenie.
- A veszettség elleni oltás alól elvont állatokat a hatósági állatorvos határozata alapján be kell oltani, és az állat tulajdonosával szemben a külön jogszabályban
foglaltak szerint bírság kiszabására kerül sor, illetve az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatok egészségét veszélyeztetető beteg vagy
betegségre gyanús ebet a települési önkormányzat állami kártalanítás nélkül köteles kiirtatni és szabálysértési eljárást lefolytatni.
- Az önkormányzat által vezetett ebnyilvántartásba való bejelentés elmulasztása minimálisan 30.000 Ft, a transzponderrel való megjelölés elmulasztása
minimálisan 45.000 Ft, a veszettség elleni oltás elmulasztása minimálisan 75.000 Ft összegű állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
dr. Tóth Krisztina s.k.
jegyző

A kutyatartás legfontosabb szabályai
Nem is gondolnánk, milyen sok jogszabály
vonatkozik a kutyatartásra, még a kutyások
közül is csak kevesen vannak tisztában vele.
Ennek a cikknek a célja, hogy néhány pontban összegyűjtse a legfontosabb tudnivalókat:
A kutyát – nyilvántartásba vétel céljából – 3
hónapos kor betöltését követően 15 napon
belül be kell jelenteni a jegyzőnek (ez országosan kötelező minden ebtartó számára,
függetlenül attól, hogy az adott településen
bevezették-e az ebrendészeti hozzájárulást).
Ugyancsak be kell jelenteni, ha a kutya elpusztult, elveszett, tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy új
tulajdonoshoz került.
Tilos a többlakásos lakóház közös használatában álló helyiségben kutyát tartani. A közös használatú helyiségekben okozott szen�nyeződést el kell takarítani.
Bekerítetlen ingatlanon kutyát szabadon
tartani tilos, gondoskodni kell róla, hogy
a kutya sem a szomszédos ingatlanra, sem
a közterületre ne juthasson át, oda kinyúlni ne tudjon. Gondoskodni kell róla, hogy a
kutya közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki.
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Közterületen kutyát csak pórázon szabad
vezetni. Játszóterek területére bevinni pórázon vezetve is tilos. Elengedni csak erre
a célra kijelölt helyen, felügyelet mellett lehet. Gondoskodni kell a kutyagumi azonnali eltávolításáról, illetve arról, hogy a kutya a
közterületet ne szennyezze.
Közlekedési járműveken kutyát szállítani
pórázon tartva és szájkosárral szabad.
Tilos kutyát beengedni vagy bevinni: oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, bölcsődébe,
óvodába, iskolába, játszótérre, kivéve, ha az
intézmény működtetője ehhez hozzájárul
(pl. terápiás kutya, kutyabemutató, oktatási
cél). Vakvezető és más segítő kutya, korlátozás nélkül bevihető ezekbe az intézményekbe is.
Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebre
közterületen szájkosarat kell tenni, szájkosarát a kutyafuttatóban sem szabad levenni.
A telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő
módon el kell helyezni. Az eb által okozott
sérülésekért az állattartó felelősséggel tartozik.

A kutyát úgy kell tartani, hogy a szomszédok
nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen (az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a szabálysértési, a veszélyes ebekre
vonatkozó, továbbá a Ptk. szomszédjogra
vonatkozó és az állattartó felelősségét szabályozó jogszabályok keretei között).
A gyepmesteri telepre került ebet 14 napon
belül, az oltási igazolás bemutatásával, a tartási költségek megtérítése mellett lehet kiváltani. (A 14 napon túl ki nem váltott gazdátlan eb értékesíthető vagy elaltatható.)
Állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén
2020. január 1-jétől a járási állatvédelmi hatóság – Sülysáp vonatkozásában a Monori
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztálya – rendelkezik
hatáskörrel eljárni.
Az állattartásból eredő szomszédjogi viták
továbbra is a birtoksértés tárgykörébe tartoznak, amelyben (a birtoksértés megvalósulásától számított egy éven belül) a jegyző
jár el a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Horinka László polgármester
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A színházi világnap alkalmából
INGYENES ZILAHY LAJOS-ESTRE HÍVJUK
ÖNÖKET
a Wass Albert Művelődési Központ és
Könyvtárba!
A budapesti Hevesi Sándor Színtársulat előadásában láthatjuk az író
Házasságszédelgő, valamint a Pesti konyha című egyfelvonásos vígjátékait,
köztük egy szünettel.
Az előadás ingyenes!
Szeretettel várunk mindenkit!

Jön a Lázár Ervin Program!
A sülysápi Wass Albert Művelődési Központ is csatlakozik az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) új kezdeményezéséhez, a Lázár Ervin Programhoz, mely minden általános iskolás számára biztosítja, hogy eljuthasson kulturális intézményekbe.
A Lázár Ervin Program részeként – szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül – minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal
ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások,
komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyeinek látogatását.
A 2019-ben lezajlott kísérleti projekt keretén belül már 10.000
gyermek jutott el valamilyen kulturális intézménybe, köztük
sokan életükben először.
2020-ban összesen mintegy 700.000 általános iskolai tanuló vesz részt valamilyen kulturális eseményen a Lázár Ervin
Programnak köszönhetően.
A WAMKK februárban és márciusban négy alkalommal is
helyet ad a program keretében megvalósuló különféle rendezvényeknek, ahol Sülysáp, Mende és Úri diákjai vesznek részt
színházi és komolyzenei előadásokon.
Lászlóné Dósa Nikoletta
Intézményvezető - WAMKK

Az Estikék Idősek Otthona munkatársakat keres
ÁPOLÓ és GONDOZÓ munkakörökben.
Jelentkezni és érdeklődni lehet Molnárné Retter Editnél a 06-70-932-5746-os
telefonszámon vagy az info@estikek.hu e-mail címen.

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE
SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EZÚTON HÍVJA FEL A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY AZ IDEI
TÜDŐSZŰRÉSRE AZ ALÁBBIAK SZERINT KERÜL SOR:

Időpont: 2020.

MÁRCIUS 04-től 2020. MÁRCIUS 11-ig
Hétfőtől – péntekig: 8:00 – 18:00-ig

Helyszín: Sülysáp, Vasút u. 28. sz. (Egészségközpont)
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő-igazolást.
A szűrővizsgálat ingyenes:
- a 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal,
- a 14-18 év közötti gyermekeknek, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges,
- a 18 évnél idősebb tanulók számára, akiknek a köznevelési törvény ezt előírja,
- a törvény által kötelezetteknek.
A szűrővizsgálat díja 1.700 Ft:
- a fenti csoportokba nem tartozó 40 év alatti lakosoknak,
- munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz.
A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat, mivel alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő
felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg!

9

Sülysápi Hírforrás

Schleisz-Bognár József emlékezete
Schleisz-Bognár József (1888-1945) Tápiósáp földbirtokosa, a gyömrői gyilkosságok néven elhíresült 1945ös politikai gyilkosságsorozat egyik áldozata. Idén tavasszal lesz 75 éve, hogy sokadmagával az illegális kommunista rendőri önkény kioltotta az életét.

Bognár vagy Schleisz-Bognár? Egy kis
névtörténet
Az általam fellelt korabeli levéltári és könyvtári források többségében Bognár József néven szerepel. Az 1930-as évek végén,
1940-es évek elején keletkezett iratokban, címtárakban, földbirtokos névjegyzékekben viszont már egyre sűrűbben megjelenik a Schleisz-Bognár József név. Dédapám testvére Bognár
József néven látta meg a napvilágot szülei harmadik gyermekeként, 1888-ban, Budapest-Józsefvárosban.
Bognár József édesapja, Schleisz Mihály
ükapám (1843-1924) a dualizmus korabeli
polgárosodó Budapest gazdasági lehetőségeit jól használva, különböző vállalkozásai
révén igen jómódú, vagyonos fővárosi polgárrá vált. Kezdetben fuvaros vállalkozóként kovácsolt magának tőkét, később ezt
nagyon jó érzékkel kamatoztatta az éppen
ekkoriban világvárossá fejlődő főváros telek- és bérházbefektetéseiben. Fiatalon nősült, de korán kilépett a négy gyermeket
(Schleisz Mihály, Ferenc, Károly és Katalin)
adó, megromlott házasságából. Ükapám ezt
követően az ifjú Bognár Erzsébettel esett
szerelembe, akitől megszületett négy, házasságon kívüli gyermeke, Bognár Terézia
(Budapest, 1885), Bognár Júlia (Budapest,
1886), Bognár József (Budapest, 1888), és
dédapám, Bognár Mihály (Budapest, 1891).
Tekintettel arra, hogy ükapám – a katolikus egyházi jog értelmében – házasságát nem tudta felbontatni hivatalosan, az új
szerelmi kapcsolatból származó gyermekek törvényesen nem
kaphatták meg édesapjuk nevét. Erről tanúskodnak a születési
anyakönyvek bejegyzései is, amelyek mind a négy gyermeket
édesanyjuk törvénytelen leszármazóiként tartják nyilván, az
apa nevét meg sem említve. Ebből következően a gyermekeket édesanyjuk után, Bognár néven anyakönyvezték. Ükapám
házasságán kívüli kapcsolatából származó gyermekeivel és
azok édesanyjával élt, hites feleségéhez soha nem tért vissza.
A gyermekek édesanyja, Bognár Erzsébet 1897-ben fiatalon,
váratlanul elhunyt. A félárván maradt gyermekeket ükapám
nevelte fel, de felbontatlan házassága okán továbbra sem vehette a nevére őket. 1919-ben elhunyt ükapám felesége, ezt
követően nyílt lehetősége a családi jogviszonyok rendezésére.
Schleisz Mihály ekkor már hetvenöt éves múlt, bizonyára életkora okán is mihamarabb törvényes örököseivé kívánta tenni
házasságon kívüli gyermekeit. Valószínűsíthető, hogy ehhez
a döntéséhez hozzájárultak a Tanácsköztársaság időszakának
rendezetlen és kiszámíthatatlan közjogi, politikai és gazdasági viszonyai is. Bármi is késztette erre, az tény, hogy felesége halála után szinte azonnal intézkedett. Ennek nyomát is
hagyatta a plébánossal mind a négy gyermek születési anyakönyvi rovatában.
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Bognár József születési anyakönyvében a következő utólagos
bejegyzés olvasható:
„A gyermek atyja, Schleisz Mihály, a gyermek születésekor 44
éves fuvaros, budapesti (Népszínház u. 40.) lakos. Az anya
1897. február 3-án Budapesten, a VIII. kerületben meghalt.
Az itt bejegyzett kereszteltet Schleisz Mihály örökbefogadta.
Családneve ezentúl: ’Schleisz-Bognár’. Ezen örökbefogadási
szerződés a magyar igazságügyminiszter úrnak 1919. évi I 2200.
sz. rendeletével kormányhatóságilag megerősíttetett.
Schleisz Mihály 1919. július 21.”
Ükapám így gondoskodott törvénytelenül
született gyermekei hivatalos elismeréséről:
örökbe fogadta őket, egyúttal rendelkezett
arról, hogy családnevük innentől SchleiszBognár legyen. Bognár József és három testvére tehát felnőtt korukban kapták meg az
édesapjuk és édesanyjuk vezetéknevéből
összevont új családnevüket. Így lett mind a
négy Bognár gyermek Schleisz-Bognár, de
halálukig többnyire a születéskori nevükön,
Bognárként emlegették őket.
Ükapám a századfordulóra tetemes
vagyonra tett szert, aminek egy részéből
a fővárosi nyüzsgő életmód mellé vidéki
nyugalmat is teremtett magának. 1896-ban
megvásárolta a Tápiósápon található barokk Grassalkovichvadászlakot és a hozzá tartozó mintegy hatszáz holdnyi földbirtokot. A Borovszky Samu-féle monográfia – Reusz Henrik,
a Szolnoki Kereskedelmi Bank és Haader Györgyné mellett
– Schleisz Mihályt Tápiósáp legjelentősebb földbirtokosaként
tartja számon a századfordulón.
Schleisz-Bognár József édesapja 1924-es halálát követően, testvéreivel megosztva örökölte Schleisz Mihály vagyonát, többek
között budapesti és tápiósápi lakó- és szántóföld ingatlanjait.
A két fiú, József és dédapám, Mihály a termőföldeket, lánytestvérük, Júlia a Grassalkovich-kastélyt kapta meg a hagyatékból,
melyet ekkoriban Bognár- illetve Schleisz-Bognár-kastélyként
emlegettek a helyiek. A negyedik testvérről, a mentálisan beteg Teréziáról holtig tartó ápolást biztosító anyagi juttatás örökül hagyásával gondoskodott ükapám.
Schleisz-Bognár József gondos gazdája volt apai hagyatékának. A jelentős földbirtok művelése, a bérmunkások szervezése, a termények értékesítése állandó jelenlétet és felügyeletet
igényelt. Ez nem okozott neki gondot, mert vonzotta a gazdálkodás és a jómódú vidéki élet. Mindennapjait ezért részben
Tápiósáp köré szervezte, a birtokot bővítette, saját illetve haszonbérelt földterületekkel.
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Az 1930-as években Tápiósápon 300 katasztrális holdnyi saját
tulajdonú szántója és 20 holdnyi szőlőbirtoka mellett bérlője volt gróf Forgács Károlyné 200 holdas és Juszt Ödönné 210
holdas birtokának is. Ezeken felül Úriban szintén bérlőként
gazdálkodott báró Révay Margit és Helén 380 holdas földterületén.

„Kommunista rendőrök verték agyon Gyömrőn. A holttestet
egylovas kocsin szállították Tápiósápra.”
A plébános úr által feltüntetett életkor (54 év) téves, mert
Bognár József 57 éves korában hunyt el. Nyilván a zavaros
időkben nem álltak Joó Antal rendelkezésére a születési évet
bizonytó hivatalos okmányok. A temetése bejegyzett dátuma
1945. május 4.

Gazdasági székhelyét a Tápiósáp külterületén lévő Kisoszlár
pusztán alakította ki, ahonnan prosperáló agrárgazdaságát
irányította. Ugyanakkor nem szakadt el Budapesttől sem, A polgári halotti anyakönyvben a halál okaként szívbénulást
aktív volt a fővárosi közéletben, jó társadalmi kapcsolatokat és erőszakot tüntettek fel. A halál időpontja: 1945. március 30.
ápolt.
éjjel 9 óra.
Baumgarten Artúr, akinek édesapja örökölte a mendei Szent- A halálesetet unokahúga és unokaöccse (apai nagyapám) jeIstván pusztai birtokot, emlékirataiban – édesapja régi barát- lentette be.
jaként – megemlékezik Bognár Józsefről, mint a vidék közszeretetét élvező földbirtokosról. Az 1940-es években az ún.
„zsidóbirtokok” kisajátítása idején Bognár József mind maga,
mind a szomszéd birtokos gróf Teleki József nevében bejelentette igényét a földleltárra. Ezzel nagy segítségére volt a
Baumgarten családnak, mert így egészen 1944 őszéig lehetővé vált a földek szabad kézből való értékesítése. Bognár József
az 1944-es év folyamán végig fenntartotta a kapcsolatot a zsidó családdal. Baumgarten Artúr édesanyját a nyilas uralom
alatt a pesti gettóba hurcolták, aki onnan megszökött. Ezután
néhány napig Bognár József a budapesti lakásában bújtatta, és
az akkor már hamis születési bizonyítvánnyal ellátott zsidó
asszonynak szintén hamis szolgálati bizonyítványt állított ki,
mintha ő éveken át a Tápiósáp-Kisoszlár pusztai birtokán a
házvezetőnője lett volna.
Ami a politikai nézeteit illeti, Baumgarten legitimista szimpatizánsként emlékezett vissza Bognár Józsefre, aki sohasem Schleisz-Bognár József halotti anyakönyve
fogadta el a vitézi címet, illetve a Rátz Jenő miniszterelnök-helyettestől számára felajánlott főispánságot is visszautasította.
Bognár József halálának tényéről, módjáról és körülményeiről
nagyapám soha egy szót sem ejtett két fiának (édesapámnak
Családi életéről annyi ismert, hogy megházasodott, Dugovics és testvérének). A rendszerváltást, ami után talán mert volna
Lucát vette feleségül, aki két gyermeket szült neki, Pált és Ilonát. beszélni róla, sajnos már nem érhette meg.
Tudomásom szerint sem Pálnak, sem Ilonának nem született
gyermeke. Pál 1975-ben halt meg Budapesten, Ilonáról semmi Gyömrőn emléktábla, Sülysápon emléktábla és emlékmű őrzi
bizonyosat nem tud a családi emlékezet.
a nevét – a gyömrői gyilkosságok többi áldozatának nevével
együtt. Sírja sajnos elenyészett a tápiósápi temetőben.
A második világháború frontja elől Bognár József a családjával együtt Budapestre menekült, de 1945 márciusában vis�szatért tápiósápi birtokára. Többen figyelmeztették a veszély- Az írás az alábbi forrásokból táplálkozott:
re, a helyben szerveződött illegális kommunista rendőrségre,
amely rémtetteket hajtott végre a Gyömrői Járás területén. A •
Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye általános ismertetője és
birtokot nem akarta magára hagyni, a front elvonulása után
címtára (főszerk. F. Szabó Géza; Budapest, 1931)
bízott a politikai viszonyok rendeződésében, éppen ezért tar- •
Magyarország vármegyéi és városai, Magyarország motós távozására nem került sor. A tápiósápi rendőrség indok
nográfiája - Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye I. (szerk.
nélkül, teljesen ártatlanul letartóztatta és átadta a gyömrői jáDr. Borovszky Samu; Budapest, 1910.)
rási rendőrségnek, ott bántalmazták, kínozták, majd egy este •
Palasik Mária: Félelembe zárt múlt (Napvilág Kiadó,
elengedték, de utána lopózkodtak és lelőtték. Hevenyészve
2010.)
elhantolt holttestét a gyömrői vasúti töltés mellett találták •
Családi kapitalizmus című kéziratban: Baumgarten Artúr
meg. A családi emlékfoszlányok szerint meggyilkolása előtt
- A Szent-István pusztai (Mende) birtok története (szerző:
egy fához kötözve szemeit kiszúrták. Gyilkosai azt kiabálták
dr. Halmos Károly egyetemi docens, ELTE BTK Történeti
a fülébe, hogy a bűne az, hogy traktorral szántja a földjeit. A
Intézet, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)
tápiósápi római katolikus egyházi halotti anyakönyv nyilván- •
Schleisz-Bognár Péter – családi visszaemlékezések
tartása szerint 1945. március 30-án halt meg. A település plébánosa, Joó Antal a halotti anyakönyv megjegyzés rovatába
Schleisz-Bognár Péter
még a következő, tanúbizonysággal is felérő észrevételt is be
(Schleisz-Bognár József testvérének dédunokája)
merte írni:
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KONTÉNERES

SZÁLLÍTÁS
sóder - homok - kavics - murva
termőföld - hulladék - sitt

ÖMLESZTETT ÁRÚ SZÁLLÍTÁS 324 M3IG

06-20/621-8848
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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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IMPRESSZUM - Sülysápi Hírforrás
A szerkesztőség a leközölt cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal.
Kiadó: Sülysáp Város Önkormányzata. ISSN 2063-9740
Kulturális rovat: Lászlóné Dósa Nikoletta (wamk@sulysap.hu) | További
szerkesztők: Zemen Pálné | Olvasószerkesztő: Pallaginé Cseri Sára |
Cikkek, írások, hirdetések leadása elektronikus úton a hirforras@sulysap.
hu e-mail címen. Tel.: +36-30/989-2501 | hirforras@sulysap.hu Nyomdai
munkák: Tápió Nyomda Kft., Tel.: +36-20/982-1180

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

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

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

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

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

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
14

Vágott virágok, száraz
csokrok és díszek széles
választéka

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

Sülysápi Hírforrás

SÜLYSÁP, NEKTEK IS ELHOZTUK
A TETTEK HÁLÓZATÁT!
TELEKOM EXTRAGYORS INTERNET.
TELE TUDÁSSAL, TELE ÉLMÉNNYEL.
AKÁR

* Kínált maximális le- és feltöltési sebesség.
A garantált értékek 300/50 Mbit/s.

10B0IT0/S*
M BESSÉG
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További információ: telekom.hu/fejlesztes
A fenti sebesség értékek a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhetőek el, a műszaki felmérés eredményeitől függően.
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Hirdetés feladása: 06-29-635-445, hirforras@sulysap.hu,
A következő lapzárta időpontja: 2020. március 6.

