
ALT Jánosné Salamon Terézia tanító.
(Endrőd, 1934. decem
ber 13.) Sz.: Salamon
János tsz-tag, Giricz Jo
lán htb. H.: özvegy, Alt
János gépkocsivezető.

Gy.: László (1962),
Zoltán (1965), János
(1973). T.: 1953: Taní

tóképző, Szarvas. É.: 1953/54: Kisújszál
lás; 1954-1957: Kisújszállás-Göröngyös
tanyai iskola; 1957-1970: Endrőd-Ugar ta
nyai iskola; 1970-1989: Endrőd. E.: "Pe
dagógiai munkám során a legszebb élmé
nyeim közé sorolnám azt a 13 évet, ame
lyet az Endrőd-Ugar tanyai iskolánál töltöt
tem el. Ott éreztem azoknak az egyszerű

tanyai embereknek a ragaszkodását és sze
retetét a tanyai tanítójukhoz. Ennél az isko
lánál, azt hiszem, én töltöttem el a leg
hosszabb időt, egészen az iskola haláláig.
Ami viszont a legfájóbb emlékem, hogy
ezzel együtt megszűnt a tanyavilág is." (Alt
Jánosné) .• (G.-né T Zs.)

AMBRÓZI Erzsébet mérlegképes köny
velő. (Gyoma 1966. jú
lius. 6.) Sz.: Ambrózi
László gépkocsiszerelő,

esztergályos, Varjú Er
zsébet cipőipari betaní
tott munkás. H.: fér
jezett, 2000, Rácz Jó
zsef gépkocsivezető.

Gy.: Varga Tibor (1987), Varga Beáta (1992),
Rácz Ádám (2001). T.: 1980: általános is
kola, Endrőd, 1984: Vajda Péter Gimná
zium és Szakközépiskola, Szarvas; 1991:
Per-fekt Továbbképző Intézet, Békéscsaba.
É.: 1991-1998: Béke Tsz, mérlegképes
könyvelő, Gyomaendrőd, 1998-2001: Vil
lámtours Kbt. ügyvezető, Gyomaendrőd. A
Villámtours Kbt. bonyolította Gyomaend
rődön a menetrendszerű autóbusz-közle
kedést. "Szülővárosomért és az itt lakó

messze megelőzve a gyógysz r' e ot erekért az idő alatt tudtam a legtöbbet
::-~-.---~

benzinkutat létesített. 1.: Levéltár, Gyu a, tenni, míg ennek ügyvezetője voltam. A
Gyógyszertári jelentések.• (Sz. -né N. E.) halmozottan fogyatékos gyerekeket min

den évben egy hétig táborhelyükre, Gyoma
és Endrőd között oda-vissza naponta in
gyen utaztattuk. Jótékonysági rendezvé
nyek résztvevőinek a két városrész között
- igény szerint - különjáratot biztosítot
tunk díjtalanul, ez volt a mi hozzájárulá
sunk a jótékonysági célhoz." (Ambrózi Er
zsébet) Tk.: Templomzugi Természetvédő

és Horgász Egyesület. • (M.-né G. E.)

AMBRÓZI László mezőgazdasági vállal
kozó. (Endrőd, 1933. jú
lius 28.) Sz.: Ambrózi
György földműves, Tí
már Margit. H.: nős,

1956, Varjú Erzsébet.
Gy.: László (1957), Er
zsébet (1966). T.: 1948:
Gimnázium, Mezőtúr;

autó-, motorszerelő mester. É.: 1955: Ta
lajjavító Vállalat, Szarvas; 1978: ENC!.
2002-tól családi gazdálkodásra tért át. 80
hektár földön gazdálkodnak (bérlet és saját
föld) Csejten, Peresen, Ugaron. Naprafor
gót, kukoricát, búzát, fénymagot termesz
tenek. Tk.: egyházközségi képviselő gond
nok; Gazdakör tag. Dk.: Kiváló Dolgozó.•
(Sz.-né N. E.)

ANDAHÁZI KASNYA Béla festő, poli
tikus, országgyú1ési képviselő. (Budapest,
1888. november 16.-Buenos Aires, 1931.)
Az Iparművészeti Főiskolán, majd Rómá
ban és Velencében tanult. Posztimpresszi
onista festó'ként 1905-ben állította ki elő

ször a képeit. Hosszabb ideig Párizsban élt.
Később hazajött, és itthon a hazai viszonyo
kért felelős értelmiségiként tanácskozásokat
szervezett, majd - politikusként - több párt
ban is megfordult már, amikor - 1935-ben 
a Kjsgazdapárt képviselőjelöltje lett, neve
zetesen az endrődi választókerületben is. A
Kisgazdapárt akkor komoly ellenzéki sze
repet töltött be a kormánnyal szemben, ezért
a párt képviseIQjl<I.9Itj~inel< progLaID.\:>eszé
deit a kor áf.lv szer ei ,-.- I1ql t - tákIaka-
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dályozták. Így volt ez Andaházi 1935. már
cius 20-i endrődi választási nagygyűlésekor

is (helyszín: Endrőd, Hősök tere). Az elöl
járóság nem engedte, hogy Andaházi meg
tartsa a gyúlését, emiatt Andaházi Buda
pestról szerzett engedélyt, de ezt már az
elöljáróságnak nem tudta bemutatni, mert
azok a helyszínről eltűntek (!). Viszont a tö
meg akkorra már legalább 3000 főre növe
kedett. Emiatt a kirendelt 6 csendőr mellé
Gyomáról lovas csendőrök érkeztek, és
ezután szinte azonnal a csendőrök mindkét
irányból a tömegbe lőttek. Nyolc ember
meghalt, sokan megsebesültek. A szolgabí
rók és a csendőrök felelősségét már a per
első tárgyalásain elvetették. Andaházit a
szolgabíróság jelentette fel izgatás vádjával.
A gyulai törvényszék 1935. október elsején
500 pengő pénzbüntetésre vagy 25 napi el
zárásra ítélte. A per Szegedre került, itt az
ítéletet 4 hónapi szabadságvesztésre változ
tatták. A per Budapesten fejeződött be, a
Magyar Királyi Kúria 1936. április 21-én
mindkét alsó fokú határozatot hatályon kí
vül helyezte és felmentette Andaházi Kas
nya Bélát. 1.: Endrődi csendőrsortűz 1935 /
szerkesztette Orbán Sándor, Szakács Kál
mán. Bp., 1975.• (M. K V)

ANDÓDY György Gusztáv könyvkötő,
vállalkozó. (Budapest, 1945. augusztus 25.)
Sz.: Andódy Gusztáv hentes és mészáros,
Waczulik Mária könyvkötő H.: nős, 1971,
Nagy Erzsébet, könyvkötőmester Gy.: Ist
ván (1980), Norbert (1983) T.: 1960-63:
617. Sz. Ipari Iskola magántanulás, mester
vizsga (1966) É.: a Kner Nyomda dolgozó
ja 1963-65-ig, 1965-tól özv. Petró Béláné
kisiparosnál dolgozott Miskolcon, 1967-tól
magánvállalkozó Gyomán. Tk.: KIOSZ,
majd IPOSZ vezetőségi tagság, elnök, Ha
zafias Népfront tag, Dk.: 1976: Szervezeti
Jó Munkáért kitüntetés, Kiváló Kisiparos
ezüst fokozata (1979), Szervezeti Munkáért
25 éves ezüstgyűrű. E.: "Nagyapám, Wa
czulik Márton az első Magyar Betűöntöde

betűvésnöke volt az 1. világháborúig. Édes
anyám is könyvkötő volt Budapesten, majd
1946-tól a Kner Nyomda dolgozója. Fiam,
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István apjánál tanult, kitűnő eredménnyel
végzett, jelenleg a Könnyűipari Főiskola

nyomtatás szakának hallgatója." (Andódy
György) • (K N. K)

ANDÓDY Györgyné Nagy Erzsébet vál
lalkozó, könyvkötő mester. (1950. március
31.) Sz.: Nagy Antal földműves, Garai
Erzsébet háziipari dolgozó H.: férjezett,
1971. Gy.: István (1980. november 29.),
Norbert (1983. március 23.) T.: 1964-67:
617. Sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola,
Gyomaendrőd. É.: 1967-1971: Kner
Nyomda dolgozója; 1972-től Andódy
György besegítője; 1992-től vállalkozó.•
(K N. K)

ANDÓDY Tibor dr. vezető főállatorvos,
újságíró. (Budapest, 1938. július 21.) Sz.:
Andódy Gusztáv tsz-tag és Waczulik Mária
könyvkötő. T.: 1952: Gyoma, Általános
Iskola (osztályfőnök: Darvas Tibor); 1962:
Állatorvostudományi Egyetem; 1972: Eöt
vös Loránd Tudományegyetem BTK. É.:
határállomás, Gyula; Békés Megyei Nép
újság; KözHírnök; Terézváros és külön
böző szakszervezeti újságok külső mun
katársa. I.: Ki kicsoda a magyar hírközlés
ben? Szekszárd, 1993. K: "A háború után,
1946 telén kerültünk Gyomára. Szüleim
halálukig ott éltek. Öcsém ott lett kiváló
könyvkötő... Bár csak gyerekkoromban
éltem a Körös-parti községben ... , ha kér
dik, hová való vagyok, ma is egyet mond
hatok: gyomai!" (Andódy Tibor) • (SZ.-né
N. E.)

ANDRÉSI Pál matematika-fizika szakos
középiskolai tanár. (Mezőberény, 1934. de
cember 4.) Sz.: Andrési Pál gazdálkodó és
Bobály Judit. H.: nős, 1957, Hajkó Anna
élelmezésvezető. Gy.: Pál (1959) erdő

mérnök [lásd ott], Attila (1961), gépész
mérnök. T.: Általános Iskola, Mezőberény;
1949-1953: gimnázium, Békéscsaba;
1953-1957: JATE TTK. Szeged, É.: 1957
1958: Általános Iskola, Gyoma; 1958
1996 között a gyomai gimnázium tanára,
igazgatóhelyettese és a fel nőttoktatás ve-
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