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ENDROD'

Endr6d Gyonult61 nyugatra esik. Hozzatartoznak: Udvarnok, Koplal6,
Simapuszta, Nagylapos, Kocsorhegy, Kisallas, Fazekas, Decsipaskum, Ugari
tanyak, Polyakhalom es Peresi tanyak. A mult szazad kozepen meg emU
tik: Nadassziget, Kisret, Ordogoldal, Kis Kondoros, Kiigy, Ormenykut,
Zoldhalom, Farkaszug, Kaplonka, Szt. Mik16szug, Csejt es Sima tajekoz6
dasi neveket. E ket ut6bbi valamikor falu volt.i

Endr6don a k6kori Koros-kultuninak es a kes6i szalagdiszes kultu1'Ci
nak igen becses emlekei keri.i1tek e16. A Varnyai-pusztan Mom Ferenc
kezdte meg annak az 6stelepnek a feltarasat, mely a Koros-kultura egyik
jelent6s leletehez vezetett. "Legerdekesebb darabja ennek a le16helynek az
a nagymereW, gombosformaju, rovid, szuknyaku edeny, amelynek oldala
kor'omberwomifsokkal van diszitve. E lelet volt a megindit6ja az asatasok
nak. Az asatasok alkalmaval olyan tOredekek keriiltek e16, amelyek e kul
turara jellemz6 korombenyomasokkal, szabalytalan vonalakkal, kidudoro
dasokkal es ezek kombinaci6ival voltak diszitve. - Legnagyobb jelent6
sege azonban ketsegteleniil annak a ket zsugoritott csontvaznak van, ame
lyek e korban - legalabb is az' eddigi leletek tanusaga szerint ~ szokat
Ian mellekletekkel voltak ellatva. Az egyik csontvaz mellett jellegzetes la
basedeny volt, a masiknak a koponyaja volt vorosre festve. Ez a festes az
elsa ebbol a kulturab61."LEndrod hataraban, Nagylaposon, 1932-ben a Be
rettyo partjan tahHtak allatkopony,a, orias agancsot, agyarakat, cserep
edeny toredekeket es lehuzo szennyomokat, melyekbOl az latszik, hogy a
kakor embere elt ezen a videken.3 Haan Lajos feljegyzi, hogy 1835-ben ket
XIII. szazadb61 valo vorosrez keresztet astak ki; 1858-ban pedig a Kiigyben
egy vaspancelba oltozott vitez csontvazat talaltak meg.4

1425-ben Endred, 1448-ban Endr'eed es 1553-ban Endryd a neve.5 Ha
elso irasos emlekiink 1425-bol kozol is feljegyzeseket, nem ketseges, hogy
Endr6d tOrtenete joval a honfoglalas elotti id6kre megy vissza. Az asata
sok els6 emh~kei arr61 tanuskodnak, hogy e kornyek, mar korabban is la
kott hely volt s asi emberi kultura bOlcsoje ringott itt. Hogy a magyarok
el6tt kik laktak itt es meddig, miert pusztult el, - eddig meg nem sike
riilt kideriteni.

1425-ben 33 nemes ember lakta. Lakosai perbe is keveredtek a Neczky
ekkel, de kes6bb kibekiiltek. Ekkor hatarjaras volt a faluban es a felek
kolcsonosen megallapodtak a hatarjelekben. "A Keselyuhalomtol kezdve
eszakra vonult a hatarvonal, s a Korosig 6 hatardombot emeltek vagy uji
tottak meg."6

1 Haan 167.
2 Bannel' J. A k6ko1'l elet Be!<ffi va1'megyeben. Gyula. 1941. Gyulai dolg. 6, 7. A K6-

rC\s-lmltlin\1'a tovabbi adatok: 28, 40, 45, 60.
3 Banner 60.
4 Haan 168.
5 Knracsonyl II. 94.
i Uo. 95.
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A XV. es XVI. szazadban a megye tekintelyes urai laktak itt, mert
kozUliik nem egy magas megyei hivatalt viselt. Ilyenek voltak: Balassa,
Bereczky, Bernothy, Both, Botos, Dienes, Eszes, Farkas, Fodor, Haranghy,
Harasztos, Kamuthy, Keresszegi, Kis, Kore, Kover, Nemes, Seres, Vasas es
Veres csaladok.7

A XVI. szazad kozepen egyhazashely lehetett, mert papja 3 forintot
fizetett a tridenti zsinatra a papanak.8

Meg a XVII. szazad elejen is nemesek laktak. Ez kitUnik Bethlen Ga
bor egyik 1615. evb61 PaIffy Gyorgy endradi lakos reszere kiadott nemesi
leveleb61, mely azt mondja, hogy "Endr6dnek minden lakosa mar ottan la
kasanal fogva is nemes."g

A XV. szazadban az Endr6di es a Werb6czy csaladok kezen talaljuk.
Valoszinii, hogy ekkor is arrol az Endradi csaladrol van szo, melyt61 ko
n'lbban e helyseg nevet kapta. Az Endradi es a Werb6czy csalad a nagyva
radi kaptalan e16tt egyezsegre lepett es az endradi hatart a ket foldesur
egymas kozott felosztotta. Ekkor mar malma is volt a falunak, mert a bir
tokmegosztaskor azt is hozzatettek, hogy "a Berettyon leva malom fele
mindaddig a Werb6czyeket is illesse, amig az Endr6diek malmot nem epi
tenek."l0 E szazad kozepen mar a Fodor, Kamuthy es Harangi csaladok
kezen tal!H.iuk. Valamelyik csalad kihalhatott, mert Endr6d egy resze koz
ben a kincstarra szallott. 1549-ben Endradot mar ugy emlitik, hogy a ki
ralyra szallott,l1 de hamarosan eladomanyozhatta, mert egyik 1561-b61 kelt
osszeiras Boros Janost, Veres Gyorgyot es Kar02zi Petert emliti birtoko
sanak. 12 1556-ban Wesselenyi Ferenc nadal', tobb megyei birtakkai egyiitt,
ezt a reszt Gergelylaky Janosnak, Torok Balintnak es Bekfy Balintnak
adomfmyozta, akiket be is iktattak uj birtokukba.l3

Endrad lakosai mar a XVI. szazad elsa feleben felvettek a reformaciot,
reformatusok lettek' 1637-ben megrongalt templamuk helyreallitasara a
hivek kozott gyiijtOttek. 14

Az 1557-58. evi torok defterb61 tudjuk, hogy Endr6don 35 (32 regi es
3 llj!) haz volt, tehat lakosainak szama kb. 70 csaladra, vagyis kb. 350 fare
tehet6. 15

Ugy l:Hszik, hogy Endr6d a gyulai val' bukasat, 1566-ban, atveszelte,
mert csak 1568-ban vaIt lakatlanna. Elsa elpusztulasanak koriilmenyeit
nem ismerjiik. 1630-ban lakosainak egy resze visszatert elhagyott hajleka
110z. A visszatert lakosok mind jobbagyok voltak. 1685-ben Endr6d ma8od
8201' is elpusztult es meg 1698-ban is lakatlanul allatt. A torok kiiizese utan
(1699) talan rovid id6re lakosai visszaterhettek, de a Rakoczi-szabadsag
hare kezdeten a racok e161 ismet futniok kellett. Ekkor magarahagyott
templomuk osszed6lt.

III. Karoly Endr6dot, 1720-ban, a tobbi Bekes megyei helyseggel
egyutt, b{lro Harruckern Janos Gyorgy udvari szallit6nak adomimyozta,

7 Uo.
8 Venczel Antal gyujt., hivatkozik Mlirkus 279.
9 Haan 16B.

10 Uo. 169.
11 Uo.
12 Uo.
!l:3 Uo.
11 Ua.
15 Deft. II. 204.
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aki az els6 evekben Bibies Jakabnak, majd Mikl6s deak ormenynek adta
berbe. Mikl6s a regi templomot kijavitas utan istaIl6nak hasznalta.16

Har1'uekern, a beesi udva1' telepitesi politikajat kovetve, 1731. aprilis
24-en (es nem 1718-ban!) Nemes-Kerekib61 magyar es szlovak ajku jobba
gyokat telepitett ide.17 Kes6bb a N6grad megyei Zsaluzsanb61, Detvar61,
Csaba1'61 stb. koltoztek ide lakosok. A falu 1831-ben melt6 mOdon iinne
pelte meg sziiletesenek szazados evfordul6jat. A telepiteskor lakosai na
gyon szegEmyek lehettek, mert kapolnajukhoz a gyulaiakt61 kertek koleson
harangot.

Maria Terezia alatt veszely fenyegette a telepeseket, mert foldesuruk
. el aka1'ta 6ket innen telepiteni. Ez nem sike1'iilven, ezen a helyen marad
tak es ez a telepiiles lett a mai Endr6d alapja. EIs6 templomukat a jobba
gyok igas es kezi 1'obotban epitettek s igy is belekeriilt 42112 rehnes fo
rintba.18

A falu nagyobb fOldesurai es nagybirtokosai 1799-t61 a Stoekhammer
es gr6f Dresehler csaladok, 1839-t61 a SziUmyi Ullman esalad, majd e sza
zad vegEm, es e szazadban 1944-ig, a Bleyleben Regner csalad es Endr6d
kozseg. A kozseg lakossaga 1837-ben megpr6balta a legel6t elkiiloniteni
foldesu1'at61, azonban ez, csak per utjan, 1857-ben sikeriilt.19

A mult szazad kozepEm az endr6di hatar, belee1'tve a simai es a kiskon
dorosi reszt is, 35 669 holdat tett ki 1100 n-olivel szamitva. Ebb61 szant6
foldre jutott 14354 hold es kozos legel6re 18758 hold. 1886-ban a esejti
pusztat Endr6dhoz esatoltc\k s ezzel hatara 8572 kh-ra novekedett.20 Pusz
tai voltak: Nyarszeg, Kevicsejtpuszta, Simapuszta es Szentmikl6szug.

Endr6d nepe lelkesen kivette reszet a Kossuth-vezette szabadsaghare
b61. 298 ferfi allott be Kossuth-katonanak. Az otthon maradt lakossag
pEmzzel, elelemmel, betegapolassal stb. tamogatta a szabadsagharcot. PI.
1849. februar 25-en 24381 font kenyeret, 900 font hust, 1134 veka zabot,
6993 adag szenat, 500 ak6 bort stb. adtak a hadseregnek. A n6k aldozat
keszseget mutatja, hogy 1849 els6 napjaiban 131 inget es ugyanannyi Jab
raval6t, 16 leped6t, 8 mellenyt, 6 nadragot stb. kiildtek a honvedeknek.21

A szabadsagharc leverese utan a helybeli hazafiak ki5ziil Omaszta
Zsigmondot es Csepesanyszki Gyorgyot bebortOnoztek.

1848 utan a jobbagyokb61 ninestelen parasztok lettek. Ezutan mar
mind kevesebb berlethez juthattak. Lassan kiszorultak a fold1'61, mert a
hatar j6 resze egyetlen foldbirtokos, a Wodianer csalad kezen halmoz6dott
feI. 22 I

A foldnelkiili agrarproletariatusra mindinkabb a cseIedsors es a kubi
kos munka vart. Az endr6di kubikosok j6 munkajukkal ki is tuntek az a1'
mentesit6 es foly6szabalyozasi munkaknal, munkaalkalmuk azonban esak
addig volt, amig ezek a munkak tartottak. Tobbszor hivtak masfele is 6ket
az ilyen munk{lkhoz, de a munkaalkalom lassan elfogyott es az 1890-es

16 Karacsonyi n. 96, 97.
17 Teves adatolrat kozoJnek: Haan 170, I{aracsonyi II. 97, Pailigyay 272, lVIarlms 282.
18 Palligyay 272, I{aracsonyl II. 97.

19 Fenyes E. Magy. geog. sz6tar. Pellt. 1851. I. 304; tov,lbba Marlms 282, I{aracsonyi
II. 98.

20 Fenyes 304.
21 Hunya S. Endrod tOrtenete a gYlilai uradaJomban. Szeged. 1934. Kolozsvari-szegedJ

ert. a magy. may. tOrt. ltorebol. 25. sz. 45. - Endrod tOrtenete. Osszeal11tottak az endrlldl
tanft6k. Endrlld'. 1930. 26.

22 BL. BTGY. 1.

159



evekre mar j6 resziik teljesen munkanelkillive valt. Ekkor mar cselednek
sem kellettek, s mit tehettek, mint mas videken telepedtek Ie, vagy kivan
doroltak Amerikaba. Endr6d lakossaganak hullamzasa, szam szerint is j61
tiikrozi ezekb61 az evekb61 a gazdasagi helyzetet.23

De a kisparasztsagnak sem volt sokkal jobb a helyzete, mert olyan
szikes foldekre szorult, melyek sok munkaval keyes jovedelmez6seget biz
tositottak. Ezeken a foldeken vart rajuk a dig6zas, mely sokszor ember
feletti munkil.t kovetelt t6liik. Ennek a gazdasagi helyzetnek lett kovetkez
m{mye a nepessegnek Endr6dr61 val6 id6nkenti kimjzasa, mint pI. Nyilasra,
P6halomra, a szarvasi hatarba, Decsre. Ezeken a helyeken ebben az id6
ben sok endrOdi cseledet vagy kisebb herl6t talalunk.

Az endr6di agrarproletarok a foldert vivott harcban lassan megedz6d
tek es szervezkedni kezdtek. Endr6d nepe az orszaggyUlesi kepvisel6 va
lasztasok soran rendszerint az ellenzeki jeloltet tamogatta. Endr6d ellen
zeki kepviseloje, 1911-ben, a parlamentben ral6tt gr6f Tisza Istvan minisz
terelnokre. 24

A hatar aranytalan eloszt6dasa miatt a XVIII. szazadban, de meg a
XIX. szazad kozepen is, az allattenyesztes volt a lakossag f6foglalkozasa.
A nep szorgalma azonban a feltoretlen reteket term6ve tette, a mocsara
kat. lecsapolta es medrUket felszfmtotta. 1773-ban a kb. 26 000 holdnyi ha
tarb6l meg csak 2963 hold allott mez6gazdasagi megm(\veles alatt, 1852
ben mar 8570 hold volt a szant6. 25

A kukorica termeszteset csak a XVlII. szazad vegen honositottak meg.
Az akacfa, melynek magjat el6szor Tessedik vetette el Szarvason, csakha
mar itt is otthonossa valt.26

Endr6d kes6bb is agTa1' jellegti kozseg maradt. A nepesseg tulnyom6
tObbsege rna is mezogazdasaggal foglalkozik. 1930-ban 6stermelessel fog
lalkozott a lakossag 72 szazaleka. A kozseg hatara 26387 kh-at tett ki,
melybOl szant6 22 301 kh volt.

A Nagyatadi-fele "fOldreform" soran 338 hazhelyet es 788 kh 592 n-O!
nyi foldet osztottak ki magas megvaItasi ar mellett. Ezzel a "reformmal" .
369 ujabb torpebirtokos keletkezett.

Foldbirtokviszonyai 1935-ben a kovetkez6keppen alakultak: 0-1 kh
542, 1-3 kh 463, 3-10 kh 815, 10-20 kh 353, 20-50 kh 241, 1000 kh-nal
nagyobb birtokos 2 volt a hatarban. A hatar nagybirtokosai voltak 1935
ben: Bacskai Istvan 122 kh, Balog Mihaly 156 kh, Bleyleben Regner Pe
terne es tsa 1404 kh, Czihat Karolyne ozv. 328 kh, Endr6d kozseg 1472 kh,
endr6di rk. egyhaz 359 kh, Hanyecz Vince 111 kh, Ivanfeneki Arm. Tars.
173 kh, Karakas Gyula 157 kh, Koros-Tisza-Maros Arm. Tars. 145 kh,
Szatmari Andrasne ozv. 211 kh, Wachtler Lothar lovag 653 kh, Wodianer
arvahaz 111 kh. 27

Ezek az egeszsegtelen foldbirtokviszonyok hataroztak meg tovabbra is
az endr6di nep politikai magatartasat, mely a tokes rendszerrel szemben

23 A munkanelkUllsegre es a kivandorla5ra nezve adatok es osszefliggesek BL. End
rlld kozs. II'. 253/1890. 5Z. jegyzol jelentes, tovabba 2635/19L1. 5Z., 2746/11924. sz. ir.

24 BL. BTGY. I. BOl'bely Sandor alt. 18k. Ig. es Paroczal Gergely alt. Isk. tanar gy(ij
tese es Osszeallitasa.

25 KarAcsonyl II. 98.

26 A szajhagyomany meg rna Is azt tartja, hogy az akacfa Szarvasrol ikerUlt End
rildre. Szarvason, a tanacshaza mellett, meg ma Is lathat6 az az akacfa, melyet Tessedlk
Ultetett el.

27 MArkus 278., ·00 Gazdac!mtar 1937. 36.
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vAltozatlanul ellenzeki oldalon allott. 1935-ben szinten az ellenzeki kepvi
sel6jeloltet tamogattak. Ekkor a valaszt6k figyelmet hirtelen szervezett
szuksegmunkaval igyekeztek elvonni a kepvise16jelolt beszedenek meg
hallgatasclt61. A hat6sag meg akarta tiltani a gyUles megtartasat, az egybe
gyult hallgat6sag azonban kovetelte azt. A csend6rseg er6szakoskodasa ve
gt11 is fegyve1'hasznalathaz vezetett, melynek 8 halalas 'Aldozata lett.28 Az
endr6di csendorsortUz solulig emlekezetes maradt az endrodielmek.

A helyi t6kekepz6dest Uuuogattak a kUlonboz6 erdekeltsegu bankok,
mint az Endr6di Takarekpenztar Rt., mely 1893-ban es az Endr6di 'faka
rek es Hitelszovetkezet, mely 1894-ben alakult. Kes6bb letesUlt az Endr6di
Nepbank, a Bekes megyei Altahinos Takarekpenztar Rt. egyik fi6kja.

1930-ban a kozsegnek 6 malma volt, mely ellatta nemcsak a helybeli,
hanem a kornyekbeli gabona orleset is.

A Horthy-korszakban egyesUletei voltak: Nepszovetsegi Kor, PolgAri
Tarsulat, Fiiggetlen Kisgazda Kor, Foldmuvel6 Egylet, Ugari Kor: Csejti
Kor, Peresi Kor, Kondoras tanyai rk. Kor.

1930-ban Ietesult az Endr6di Kath. NepMz. Ark. templomot 1804-ben
epftettek.29

A kozseg 1944. okt6ber 6-an szabadult fel. JO KozvetlenUl a felszabadu
his utan Uhrin Imre, Szakallas Matyas, Cserep Gyorgy es 30 tarsuk a koz
,;eg deli reszen onkenyesen elkezdtek az idegen foldek megmuveleset; a
kozseg eszaki reszen pedig, a Nagylaposon, Gyuricza Vince, Vaszk6 Mi
Mly, Czikkely Mikl6s es tarsaik fo ytattak a fOldfoglalasokat. Az uradalmi
cseledek is kijeloltekmagulmak egy-egy parcellat es muvelni kezdtl~k.

VetOmag volt b6ven az urasag magtaraban, mert a nemeteknek nem' en
gedtek elhurcolni. A haboru utan megrriaradt igaer6t osszefogtak es azzal
kezdtek a foldek felszantasat; Csiga Istvan, volt gazdasagi cseled, Czikkely
MiMly es Kabusa Istvan 12 kh f61det ugy szantottak fel es vetettek be,
hogy egy kett6s-eket hat tehen huzott. 1945 tavaszan, a fold reform utc'm,
tObb ujgazda hasonl6keppen kezdte meg foldjenek megmuveleset.31

A foldoszt6 bizottsag 1945. mardus 17-en alakult meg. Tobb, mint
'100 nincstelen agrarproletar kapott ekkor foldet. A foldigenyl6k szamat
nem tudtak kieh~gfteni. Akinek itt nem jutott fold, az mas hatarban ka
pott. fgy aztan megindult az attelepedes a kapott fold utan; ekkor az end
l'odi lakosok egy resze Nemeskerre, Dunakom16dre es Garara koltozott at.:J2

Ezzel magyarazhat6 Endr6d lakosainak fogyatkozasa is, mely 1949. januar
l-evel 9979 Wt tett ki.3J

Lege16szor, 1948-ban, a PetOfi rrsz alakult meg 300 kh;..on 30 taggal.
Ugyancsak 1948-ban kezdtek szervezni a Beke Tsz-t, amely azonban csak
1949-ben alakult meg 90 holdon 16 taggal; HJ54-ben mar 1540 kh-on 198
taggal mtikodott. 1950-ben, 160 kh-on 19 taggal alakult meg a D6zsa Tszcs.

1957-ben a kovetkez6 mg. terme16szovetkezetek voltak a faluban: Beke
(1571 kh), Buzakahlsz (2488 kh), D6zsa (1504 kh), Gabor Aron (500 kh),
Haladas (499 kh), Szabadsag (297 kh) es OJ Barazda (1195 kh).34

28 Reszl€tesebb leit·,\s HI,. BTGY. 1. Ezt a leln\st, nem teltlnlhctj(ik hitclesnek; .nz e:;c-
menyt tudomAnyosan meg nem tAl't<lk reI.

29 Uo.
30 KSH. ,1949. evl nepsz. 9. demo H. Bp. 1950. 164.
31 BI.. BTGY. I.
32 Sz6bel1 kozl~ek alapjt\n.
33 Stat. odal vB. 30. sz. jegy.
34 KSH. 1. m. 130.
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Endrod 1954-ben szocialista kozseg lett.
A mezogazdasagi dolgoz6k szakmuveltsegenek gyarapitasat szolgaltllk

a gazdaki:iri:iki:in es az ezustkalaszos tanfolyamokon tartott e16adasok.
1944 elott a ki:izseg kereskedelmi forgalmat a kUli:inbi:izo kereskedelmt

tarsasagok, a Hangya Szi:ivetkezet es a magankereskedok bonyolitottak Ie.
Az e16bbiek 4, az ut6bbiak 26 uzlettel rendelkeztek. Ezekhez kapcsol6dott
meg a Futura, mint tokes kereskedelmi erdekeltseg. 1944-ben a faluban 18
kocsma volt.

Az endrodi kereskedelem atalakitasa tiz evet vett igenybe. A helybeli
fi:ildmuvesszi:ivetkezet 1945-ben alakult meg, azonban egeszen 1949-ig nem
jatszott jelentOsebb szerepet. Ezutan mar harom uzletegyseggel dolgozott,
majd 1951-ben atvette a magankereskedelmet es szeles uzlethal6zatot epi..
tett ki. 1954-ben 13 kiskereskedelmi egyseg es 4 italbolt, valamint egy szik
vizuzem biztositotta a falu kereskedelmi forgalmat.

1949-ben a begyujtes es felvasarlas szinten a fi:ildmuvesszi:ivetkezet ke
zebe kerUlt.

Az ipar szocializal6dasat jelzi 1947-ben a cipesz ktsz megalakulasa.
Endrod kulturalis ellatottsaga a felszabadulas utan lenyegesen jobb

lett, mint e16tte volt. 1830-ban meg 210 gyermeket 2 tanit6 tanitott. 1860
ban epitettek fel elso iskolajukat a Gyoma-vegen. 1873-ban letesult az ura
dalmi iskola; 1878-ban az Oregszi:illokben, majd a kondorosi tanyakon.
1892-ben a ki:izpontban, 1894-ben Kisperesen, 1899-ben a Kocsorhegyen es
1900-ban Decspaskumon epult iskola. A szukseges epUlet megvolt, azonban
kello szamu neve16 nem allott rendelkezesre. 1920-ban Endrodi:in, orszagos
viszonylatban, a legtObb analfabeta vplt.35

1923-ban letesult a polgari iskola, ide azonban nem sok szegeny gyer
mek kerUlhetett Ibe. Ma 11 all. altalanos iskolaban 46 nevelo, 1192 tanul6t..
39 tanul6csoportban, 35 tanteremben tanH. Harom 6vodaban 6 6v6na fog
lalkozik 234 gyermekkel. Harom 6vodai es 2 iskolai napkozi otthona van.
Van kulturhaza es nepkonyvtara. Megszerveztek 1949-ben a dolgoz6k alt.
iskoh'ljat is.36

A kozseg kultureletet szinesse teszik a kUli:inbi:izo kulturcsoportok,
amelyek szinjatsz6 es tanccsoporttal rendelkeznek. Az ut61:>bi idokben szi
vesen elevenitik fel a nep regi, halad6 hagyomanyait: a regi nepdalok es
nepszokasok osszegyujtese is ezt a celt szolgalja.

Nagy fejl6dest mutat a ki:izseg egeszsegiigye is. 1944-ben a lakossagnak
csak 25 szazaleka volt OTI-tag, 1955-ben a lakosssag 86 szazaleka resze··
sult ingyenes SZTK rendelesben. Bovitettek a szUlootthont es a szocialis
otthont is. A csecsemo es a tbc halalozas negyedere, a trachoma megbete
gedes egytizedere csi:ikkent. A ki:izseg gy6gyszerbirat 115000 forintos kolt
seggel korszerusitettek.

Az "Egeszsegvedelemre kesz" tanfolyamot 1955·-ben 780-an vegeztek
el. 120 egeszsegtigyi aktiva mukOdi:itt a faluban abb6l a celb6l, hogy a be
tegeket felkutassa.

Az MKP helyi szervezete 1944. okt6ber 15-en alakult meg.
Az 1950-ben megalakult helyi tanacs elsa titkara Timar Imre volt.
Az Endrodi FOldmunkasok Szakszervezete 1944 oszen alakult meg. A

DEFOSZ, majd a Fl!:KOSZ mellett ez a szervezet segitette a mezagazdasagi

W BL. BTGY. 1.
36 Uo.
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dolgoz6kat, 1954-ben alakult meg a Hazafias Nepfront helyi bizottsaga 35
taggal. Elsa elnoke Marton Gabor ~.lt. iskolai tanar volt.

Endrad terUlete 20737 kh (11 933 hektar). KulterUleten el a lakossag
53,8 szazaleka. Nepessel{e 9979. 1949. januar l··i adatok szerint 403 analfa··
beta volt a kozsegben.3r

37 KSH. I. m. 130.
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