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Csernus Miha.1y
ap6lpleb6nos '

1888-ban szuletelt Csanadapacan. Iskalai tanulmanyait
Nogyvaradan vegezte, 1911-ben szenteltek pappa Kalozsvaron.
Mint kaplim Endr6dbn, Szi]agysamly6n, Orashazan, Gyulan es
Debrecenben mukbdbtt. 1916-ban megalapitatta dr. Berno'lak
Nandor miniszterrel a Zita hadiarvahazat, 1920-t61 1922-ig nem
2etgyulesi kepvisel6 valt. 1924-ig endr6di p1ebanos, 1924-ben
pedig apatplebanossa neveztek ki. A habaru alatt katonai k6r
hazakban teUesitett szolgalatot. A kommun ala It letart6ztaltak
es a bevonul6 romanok szabaditoltak ki fogsagab61. Kituno
egyhazi zenesz es zeneszerz6. Szamos f6varosi es debreceni
napilap munkatarsa. Nagy erdemei vannak a r6mai katolikus
iskolak fejlesztese kbrul t;S rna mar 27 tanit6 mukbdik a veze
tese alatt alia iskolakban. Tagja a varmegye tbrvenyhatosagi
bizottsagimak. az iskolankivuli nepoktatasi bizoltsag elnbke, a
Vbrbskereszt helyi alakulatanak eln()ke. a katolikus legeny
egylet diszelnbke, a magyarorszt'lgi katolikus ferfiak szentkowna
sZQvetsegc'mek valasztmc'lnyi tagja, a testneve1b;i bizottsc1g" tagja.
az cndr6cl-gyomai takarekp{~nztc\r c1nbke.



Dr, Hoczmann Istvan
iigyved

1879-benszuletett Nagymihalyon. Kozepiskolait Ungvaron
es Marmarosszigeten. egyetemi tanulmanyait Budapesten ve
gezte. Palyajat mint aljarasbiro kezdte Csaczan. azutan torveny
szeki biro lett Rozsahegyen es Kolozsvaron. 1919 ota pedig
ugyvedi gyakorlatot folytat. A baro Banffy-fele hitbizomany
utolso magyar ugyvedje volt. 1925 6ta pedig Endr6don mlikooik.
mint i.igyved. 1916-ban hadbavonult. az orosz harcleren teljesi
tett szolgalatot. egy izben meg is sebesi.ilt es mint tartalekos
hadnagy szerelt Ie. Az olah megszallas alatt hazafias maga7
tartasa miatt letart6ztattak es a nagyszebeni hadbfr6sag ele
allitottak. ahol megkinoztak es hosszas szenvedes utan sikeri.ilt
esak kiszabadulnia. Tagja a kozseg kepviseI6testi.iletenek. a
Kolozsvaron megjelen6 Bi.intet6i.igyi K6z[ony mUJilkatarsa.
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Dr. Izsak Adolf
kozsegi allalorvos

1887-ben szuletelt Berelty6csohajon. Kozepiskolai tanul
manyait Nagyvaradon. az allatorvosi f6iskolat Budapesten ve
gezte. Allatorvosi palyajat 1912-ben kezdte meg. A vilaghaboru
alalt az orosz es olasz fronton teljesitelt szolgalatol. Kituntetese:
Arany erdemkereszl. Az olah megszallas alalt letart6ztaltak.
Az izraelita hitkozseg elnoke.
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Dr. Kovacs Peter Pal
kozscgi orvos

1869-ben szuleteH Endrodon. Kozepiskolilit Szarvason,
Nagyvaradon, Szolnokon es Loesen vegezte, azutan a buda
pesti. egyetemen orvosi diplomat szerzeH es kello klinikai gya
korlat utan 1896-ban Endrodon telepedett Ie. Itt kozsegi orvos,
Tarsadalombiztosit6 orvos, a Stefania egyesulet vezet6 orvosa.
A forradalom alatt a kommunistak menek(ilesre kenyszeritet
tek, az oJahok pedig kiraboltak. Huszonhat 6v 6ta tagja a var
megye torvenyhat6sagi bizottsaganak, tagja a kozseg kepviselo
testuletenek, flZ Ivanfen6ki Armentesito Tarsulat volt alelnoke,
jelenleg valasztmanyi tagja, a Varmegyei Orvosszovetseg al
elnoke, a testnevelesi bizottsag tagja, az endrod-gyomai taka
rekpenztar volt elnoke, jelenleg vezerigazgat6ja, tiszteletbeli ja
rasi orvos.
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Ka1 mar BaH nt
lalu:lrekpenzlari igazijul6

1864-ben szuletett Endl:6don. lskolai tanulmanyait· Buda
pesten es Szaivason vegezte. azutan a penzintezeti tisztvisel6i
palyara lepelt es 1923 ota igazgat6jaaz Endr6d-Gyomai Takarek
penztarnak. A kozsegi kepvisel6testulet tagja, valamint a romai
katolikus iskolaszeknek es a kozseg szamos tarsadalmi es
kulturalis egyesi.iletenek is.



Fenvkep
ncm er!lezcll be'.

Kovacs Istvan
kozsegi bir6

1867-ben sziiletetl Endrodon. Kozepiskolait Nagyvaradon,
Gyulan es Szarvason vegezte. A bolsevizmus alatt menekiilnie
kellett, gazdasagi felszereleset es allala!lomanyat elraboltak a
kommunistak. Tagja a varmegye torvenyhat6sagi bizottsaganak
es a Bekesvarmegyei Gazdasagi Egyesiiletnek, a Kereskedelmi
Reszvenytarsasag tanacselnoke.
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Kovacs Ferenc
iparlcsli.ileti el ni:ik

1886-ban szuletett Endrodon. Ott vegezte iskolait is. Mint
tekintelyes iparas hosszu idon at valasztmanyi tagja volt az
Ipartestuletnek. melynek 1928-ban elnokeve valasztottak. A vi
laghaborut aZ olasz es szerb harclereken kuzdotte vegig. Ki
tuntetesei: Branz vitezsegi erem es Karaly-csapatkereszt. Tagja
a kozseg kepvisel6testuletenek. az Iparos Daloskor elnoke, az
Els6 Hengermalom igazgatosagi tagja.
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Kovacs Libor
kozepbirlokos. a Katolikus Kor clnoke

1875-ben "szuletetl Enctrodon. Kozepiskol6it Locsen es
Nagyvaradon vegezte. A Kafolikus K6r gondnoka. majd penz"
tarnoka volt. 1924-ben peclig eln6ke lett. A vilaghaborut a szerb,
montenegr6i. oJasz cs orosz harcteren l6l1otle. KilUnlelesei:
Kisezust vitezsegi erem es Karoly csapatkereszt. A kommuniz
mus alaft a halalraiteltek Iistajim szerepelt es 'menekulni volt
k{~nytelen. Tagja a kbzseg kepvisel6testuletenek. az enclr6di
egysegespart elnoke. a romai katolikus egyhaztanacs tagja.
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Koczkas Sandor
a kalolikus polgari islwla igazgal6ia

1897-ben szuletett Aradon. Kozepiskolilit Aradon es Ka
I,ocsan, a pedag6giumot Budapesten vegezte. Mint tanar 1924-ig
Oroshazan mukodotl, azota igazgat6ja az endr6di r6mai kato
Iikus polgari fiuiskolanak. A kozsegi kepvisel6testulet volt tagja,
az iskolankivu.li nepoktatasi bizottsag vezetO alelnoke, a rom.
katolikus egyhazkozseg kepvisel6testuleti tagja, a testnevelesi
bizottsag fagja, tanonciskolai igazgat6, a Stefania Anya- es
Csecsem6ved6 Egyesulet valasztmanyi tagja, a cserkeszcsapat
nlapitoja ('s vezet6je, a Voroskereszt helyi fi6kjimak es [t kato
likus nepszovetsb:mek valasztmanyi tagja, az endr6d ..gyomai
takarekpenztar l'eli.igyel6bizottsaganak tagja.



Mo1dvay Lajos
szitmiigyi kOzigazgalitsi jegyz6

1863-ban szuletett H6dmezavasarhelyen. KozepiskolaitH6d
mezavasarhelyen vegezte, azutan jegyzai vizsgat tett es palya
futasat Gyoman kezdte mint kozsegi irnok, 1895 6ta pedig
Endrad kozseg kozigazgatasi es szamiigyi jegyzaje. Az Endrad
ra! kivonu!6 romanok a kozseghaza kirab!asa kozben su!yosan
inzultaltak.Akaszin6 volt jegyzaje, iparhat6sagi biztos, a katolikus
polgari tarsu!atnak 33 ev 6ta jegyz6je. az iparossegelyzo .bizottsag
elnoke es az iparoslanonciskola felugyeJobizottsaganak tagja.
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Orb6k J6zsef
r. k elemi iskolai igazgal6

1885-ben szuletett Szinfaluban. Kozepiskolitit es a tanit0
kt~pzot· Szatmaron vegezte. azonkivul elvegezte Brass6ban a
gazdasagi tanfolyamot. Szegeden az ipariskolai tanfolyamot es
Aradon a: tovabbkepzo tanfolyamot. 1905-ig Dunaadonyban
tanit6skodott.azutan Endrodon kulteruleti. majd 1912-ben bel
tcruleti tanit6 Ilett, 1924-ben pedig igazgat6va neveztek ki. Tagja
Endrod kozseg kepvise16testuletenek. valamint a katolikus
cgyhazkozseg kepvise16testuletenek, az endrodi r. Ie tanit6
cgyesulet elnoke, mezogazdasagi erlekesito bizottsag felugyelo
hizottsaganak tagja, az iskolankivu Ii nepoktatas vezet6je. a
Petofi Tilrsasag tiszteletbeli tagja. a Kereszteny konyv- 68 papir
anl szovetkezet igazgat68agi elnoke.
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valloisi Or. Schonborn laszl6
orvas

lS96-ban szulelett Perjamoson. Kozepiskolail Kalocsan es
Temesvaron, egyelemi lanulmanyail Budapeslen vegezte. Orvosi
gyakorlatat Budapesten kezdte meg es 1926 ala folytatja End
radon. 1915-ben hadbavonult es az olasz harcleren suIyos
gazmergezest szenvedett. Kituntetesei: Kisezust vitezsegi erem,
Karoly csapalkereszt. Tagja a kozseg kepviselalestuletenek s
valamennyi kulturaJis es tarsadalmi egyesuletenek.
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Szab6 J6zsef
tlZ Endr6di Nepbank i.igyvezel6 igazg'al6ja

1890-bcn sziiJetelt Ntlgyaradon. Ott vegezte iskolai tanulma
nyait es ott kezdte meg palyafutasat is mint a varosi vasut gya
kornoka. Kes6bb a Tiszavideki Hengermalom r. t. f6konyvc!6je
lett Gyoman, majd 1921-ben az Endr6di Nepbank cegvezelOje,
1924 6ta pedig az intezet iigyvezet6 igazgat6ja. A vilaghaborut
az orosz, olasz es szerb fronton kiizdotte vegig. Kitiintetesei:
Eziist es bronz Signum Laudis, nagycziist, kisezust es bronz
vitezsegi <"rem, Karoly-csapatkeresz!. A forradalom kitorcsekor
reszt vett a Friedrich-fele lanchidi felvonulasban, melynek Fried
rich melletl egyik parancsnoka volt, az onkentes lGzolt6testuiet
parancsnoka es a levente egyesulet valasztmanyi tagja.
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Dr. Szasz Lajos
ad6iigyi jegyzo

1894-ben szuletett Bekesen. K6zepiskolilit Mezoturon, egye
temi tanulmanyait Budapesten vegezte, k6zben elvegezte Mis
koleon a jegyzoi tanfolyamot es palyajat 1920-ban Gyoman
mint napidijas kezdte meg. 1923-ban Endrod kozseg seged
jegyzoje, 1925-ben pedig ad6ugyi jegyzoje lett. A vilaghaborut
az orosz es olasz harderen harcolta vegig es egy izben meg
is sebesult. Kituntetesei: Bronz vitezsegi erem, Karoly csapat
kereszt. 1917-ben olasz hadifogsagba esett. Tagja a k6zseg
tarsadalmi es kulturalis egyesuleteinek.
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Fenykep

ncm erkezell be

Id. Uhrin Imre
volt kozscgi biro, kozepblrlokos

1855-ben szuletett Endrodon. Ott vegezle iskolait is es
hosszli ideig volt Endr6d kozseg biraja. A bolsevizmus alatt
menekGlnie kellett, az olah megszallas alatt pedig szetdliltak
gazdasagal. Tagja a varmegye lorvenyhatosagi bizottsaganak
es a kozsp.g kepviselolestuletenek, a katolikus egyhazkozseg
volt alelnoke es tanacstagja. az endrod-gyomai takarekpenzlar
igazgatosagi tagja es a katolikus iskolaszek lagja.
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