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2011. október 15-én a sülysápi Wass Albert Művelődési Központ adott helyet az I.
Tápió-vidéki helytörténeti konferenciának, amire a Tápió mente helytörténettel,
helyismerettel, néprajzzal foglalkozó szakemberei kaptak meghívást.

Dr. Gecsényi Lajos professzor úr (a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatója, a
hazai levéltáros- és a történelemtudomány kiemelkedő tekintélye) elvállalta rendezvényünk
fővédnökségét. Nagyrészt ennek is köszönhető, hogy 13 településről 28 regisztrált résztvevő
érkezett a Művelődési Központba. Eredeti célunk, amellyel bemutatkozási lehetőséget,
személyes kapcsolatépítési alkalmat kínáltunk a helytörténeti tevékenységet több oldalról
megközelítő szereplők számára, úgy, hogy közben Sülysápot is népszerűsítsük, megvalósult.
Könyvtárosok, népművelők, történelemtanárok, civil programszervezők, tájház-vezetők,
történészek, múzeumigazgatók… Kivétel nélkül olyan emberek, akiknek településükön számít
a véleményük. Szeretném kiemelni Gócsáné Móró Csillát, Pest megye egyik legelismertebb
múzeumának, a tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatóját, dr. Baksa Brigittát, kókai
néprajztudóst, dr. Mészáros Kálmánt, a Hadtörténeti Intézet tudományos munkatársát,
Tápiószentmártonban élő kutatóját, dr. Dusek László tanár urat, de minden jelenlévőnek nagy
tisztelettel köszönjük meg a részvételt.
A nap folyamán 10 előadásra került sor, köztük Basa László Sőtér Tamás tanulmányának
ismertetésére is. (II. Rákóczi Ferenc jelentős katonai vezetőjének életútját tanár úr Sülysáphoz
is köti. A tapiokultura.hu-n már megjelent írást a Községi Könyvtárban rövidesen elhelyezzük.
Szeretnénk a jövőben Sőtér Tamás emlékének ápolását megkezdeni.)

Csak a konferencia sokszínűségét jellemezve emelem ki egyik támogatónknak, Lorászkó
Péternek (NexusVet Kft.) azon előadást, amelyben a rövidesen megvalósuló vállalkozását, egy
sülysápi történelmi-régészeti élménypark tervét mutatta be.

Az előadások végén egy autóbuszos kirándulásra invitáltuk a találkozó résztvevőit. Sorra
vettük a település néhány művészettörténeti értékét, történelmi emlékhelyét, és természetesen
a programot a Kapás Gyűjtemény megtekintésével zártuk.
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A szakmai közösség nagy része még a konferencia szüneteiben megtekintett a Wass Albert
Művelődési Központ nagytermében berendezett, Sülysáp helytörténetét bemutató kiállítást.

A konferencia támogatói: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata, K&H Bank Zrt., a Szóró Kft., a
Jászplasztik Kft., a NexusVet Kft., Győri Antal, Farkas Ferenc, a Williams Tv munkatársai,
Szóró József és Veroczki József.
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