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MEMO

Tápiósüly község a vi-
lágháborúban hősi halált 
halt ötvenegy fiának em-
lékére emlékszobrot emelt, 
amelyet fényes ünnepség 
keretében lepleztek le. 
A Római katholikus tem-
plomban mondott szent-
mise után, a közönség a szo-
bor elé vonult, ahol Begyáts 
Gyula római katholikus 

plébános leplezte le a szo-
brot. 
Az ünnepi beszédet Meskó 
Rudolf főszolgabíró mon-
dotta. Az első koszorút Tele-
ki Tibor gróf nemzetgyűlési 
képviselő helyezte a szobor-
ra, az emlékművet a község 
nevében Losononzy Lajos 
községi főjegyző vette át.

Emlékszobrot 
állítottak

A Hősök szobra a katholikus templom mellett

1926. október 27. 

Moszkva, 1947. július 26. 
Az alábbi magyar hadifoglyok, 
a moszkvai rádió útján üze-
nik hozzátartozóiknak, hogy 
egészségesek, jól érzik magukat 
és választ várnak a következő 
címre: 
Moszkva, Krasznij Kreszt, Bocs-
tovi Jasesik 330/1: 
Horváth János - Karátföld /Vas-
m./, Kleofász József - Etyek, /
Fehér-m./, Vadle József - Sziget-
becse, /Pest-m./, Visnyei Sándor 

- Somogysámson, Lőrinc Ignác 
- Bakonyirót, /Veszprém-m./, 
Bader Antal - Zsámbék, /Pest-
m./, Benkó Jenő - Tápiósüly, /
Pest-m./, Szadecki Ignác - /?/ /
Pest-m./, Gánya /vagy Kánya/ 
László, Győr, Csemicki István 
Kolozsvár, Gyárfás Jenő-utca 2., 
Mózes József - Hollán, /Somo-
gy—m./, Szilágyi Bálint - Bagos 
/?/ /Szilágy-m,/, Mikesi Sándor 
Debrecen, Jánosi-utca 13., Bor-
bás István Galgahéviz, /Pest-m./. 

Magyar hadifoglyok üzenete a 
Szovjetunióból 

1935. október 14. 
Tápiósüly község képviselőtestülete Losonczy Lajost a Köz-
ség érdemes főjegyzőjét három évtizedes munkásságának és 
a község fejlesztése körül kifejtett tevékenységinek elismeré-
séül a község disz polgárává választotta.

Díszpolgár lett a főjegyző

1929. augusztus 29.

Breuer Ernő tápiósülyi lakos ez év 
március havában feljelentést tett a 
csendőrségen, hogy ismeretlen tet-
tesek behatoltak a borospincéjébe, 
ahonnan nagymennyiségű óbort 
és borpincészeti felszerelést ellop-
tak. A csendőrök a következő na-
pon letartóztatták Zlatovszky Já-
nos ottani, többszörösen büntetett 
előéletű földműveslegényt, aki már 
a csendőrségen beismerő vallomást 
tett, de azzal védekezett, hogy nem 
tudott lemondani a mindennapi 
bormennyiségéről, és mivel pénze 
nem volt, kénytelen volt ilyen eszkö-
zhöz folyamodni, hogy a napi szük-
ségletét biztositsa, 

Zlatovszky Jánost a pestvidéki törvé-
nyszék Marton-tanácsa folytatólago-
san elkövetett lopás büntette címén 
egyévi és négyhónapi börtönbünte-
tésre ítélte. Az ítélet jogerős. 

Bort lopott, de 
elfogták

1939. január 23.

Vitéz Kolosváry-Borcsa Mi-
hály dr., miniszteri tanácsos, 
a miniszterelnökségi sajtóo-
sztály vezetője, a Gyömrői 
kerület nemzeti egység-párti 
képviselőjelöltje vasárnap 
Tápiósápon, Tápiósülyön 
és Tapióságon: mondott 
beszédet, majd a késő délu-
táni órákban több gyömrői 
egyesületben tett látogatást.
Vitéz Kolosváry-Borcsa Mi-
hályt elkísérte vitéz Pintér 
József, vitéz Tóth András dr, 
Fricke Valér és Baross Endre 
országgyűlési képviselő, va-

lamint vitéz Bodroghközi Zol-
tán miniszteri osztálytanácsos, 
sajtóelőadó. 
Tápiósápon Fricke Valér 
országgyűlési képviselő mon-
dott ezután beszédet, és rá-
mutatott arra, hogy az Im-
rédy-kormány milyen óriási 
eredményeket ért el a magyar 
gazdaközönség megsegítése 
érdekében a mezőgazdasági 
termények árnívójának fele-
melésével és exportpiacok ter-
emtésével. 

Tápiósüly határában lovas 
bandérium várta vitéz Kolos-
váry-Borcsa Mihályt. 

A gyűlést az iskolaépületben 
tartották, amely előtt leventék 
és magyar ruhás leá-nyok álltak 
sorfalat. Dörgő éljenzés foga-
dta a terembe lépő vitéz Ko-
losváry-Borcsa Mihályt. Dr. 
Szendrő Endre ügyvéd, a NEP 
helyi elnöke megnyitója után 
vitéz Pintér József képviselő 
szólalt fel, majd vitéz Kolos-
váry-Borcsa Mihály mon-
dotta el programmbeszédét. 
Igen mély hatást tett a gyűlés 
közönségére, amely beszéd 
közben és a végén hosszasan 
éljenezte képviselőjelöltjét. A 
gyűlést Nagy Illés községi bíró 
zárta be. 

Éljenzés és taps vitéz Kolosváry-
Borcsa kampánygyűlésén

Moldován Szilveszter derecskei 
gépkocsivezető 1928. december 
22-én a tápió-sülyi vasútállomás 
előtti térségre túl gyorsan és tül-
kölés nélkül hajtott be az érkező 
vonat elé. 
Az állomás előtti téren számos 
parasztszekér és egy másik autó-
busz is várakozott a Budapest 
felől este hét órakor megérkező 
személyvonatra. A járművek 
között négy méter széles szabad 
utat hagytak és ide kanyarodott 
be az Eger felől érkező és az ál-
landóan Eger és Tápiósüly között 
közlekedő autóbusz, amelyet 
Moldován vezetett. 
Az autóbusz olyan gyorsasággal 
érkezett meg a lejtős útvonalra, 
hogy nekiszaladt az ott vára-
kozó másik autóbusznak, amely 
helyéből elmozdítva, elütötte a 
szekerek közül éppen előrelépő 
Dávid János parasztgazdát, aki 

a balcombján szilánkos nyiltc-
sonttörést szenvedett. M.Sz.-t 
gondatlanságból okozott súlyos 
testi sértés vétsége miatt vonták 
felelősségre. A soffőr a pestvidéki 
törvényszék előtt azzal véde-
kezett, hogy a lejtős ut okozta azt, 
hogy az autóbusz nem tudott hir-
telen megállani, noha idejekorán 
fékezett. Szerinte a sértett egyen-
esen a másik autóbusz alá futott. 
A kihallgatott tanuk és a megej-
tett helyszíni szemle adatai azon-
ban megcáfolták a vádlottnak ezt 
a védekezését, sőt a törvényszéki 
főtárgyaláson az is kiderült, 
hogy Moldován Szilveszternek 
autóbusz vezetésére jogosító 
speciális soffőrigazolványa ninc-
sen. A bíróság ezt a körülményt 
súlyosbító körülménynek tudta 
be, s ezért a vádlottat egyhónapi 
fogházra ítélte. 
A tábla Dusárdy-tanácsa az íté-
letet helybenhagyta, azzal a 
hozzátoldással, hogy a vádlot-
tat foglalkozásától háromévi 
időtartamra eltiltotta. A táblai 
ítéletben a főügyész megnyugo-
dott. 

Gázolás a vasútállomáson

1936. szeptember 17.
A Debrecen-budapesti gyorsvonat 
csütörtökön délelőtt ½ 11 óra tájban 
Tápiósülysáp és Magdolnatelep között 
elütött egy 50-60 év körüli munkáskül-
sejü férfit. A vonat azonnal megállt, de 
a derékban kettészelt emberen már nem 
lehetett segíteni. 
Egy közelben dolgozó szőlőmunkás állí-
tása szerint ez öngyilkos férfi körülbelül 
fél ára hosszét várakozott a vonatra, 
amelynek kerekei elé vetette magát. 

Vonat elé vetette magát

1927. november 2. 
A Gyömrői járás leventéi Zichy Hermann gróf vezetésével sikerült lövészversenyt 
rendeztek, amelyen a járás nyolc községének leventéi mérték össze erejüket. A csa-
patversenyben az első díjat Gyömrő, a másodikat Mende, a harmadik díjat pedig 
Tápiósüly leventéi vitték el. Az egyéni versenyben első lett Gál Imre gyömrői lev-
ente. Az oktatók versenyét Frecska György mendei oktató vitte el.

Tápiósüly lett a harmadik a leventék versenyén
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