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GYOMA

Dr. Bartha GU8ztciv
189S-ben szuletctl Endr6don. Kozepiskolait Gyulan, egyetemi tanulmanyait Budapesten vegezte, azutan tobb f6varosi
k6rhazban szerzetl gyakorlatot es 1924 ata k6zsegi orvos Gyoman. A vilaghaborut 1915-t61 kezdve az orosz, olasz es alban
frontokon kuzd6tte vegig es mint egeszsegugyi had nagy szereIt
Ie. Kituntelesei: Signum Laudis es Karoly-csapatkereszt. Tagja
a k6zseg kepvisel6testuletenek. a ramai katolikus egyhaz vilagi
elnoke, r. kat. iskolaszeki tag, az Endrod-Gyomai Takarekpenztar igazgat6sagi tagja.
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Csernay Geza
plebanos

1881-ben szuletett Debrecenben. KozepiskoJait Nagyszeben ben. teol6giai tanulmanyait Nagyvaradon vegezte, azutan
1907-ben endr6di kaplan, 1911-ben bucsatelepi lelkesz. 1916-ban
pedig gyomai plebanos lett. A forradalom alatt a tuszok Iista~
jim szerepelt. Az arvahaz igazgat6ja, a katolikus iskolaszek
elnoke, a kozsegi iskoJasz&k gondnoksagimak tagja.
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Feiler Erno J6zsef
ago ev. lelkesz

1887-ben szuletett Varosszal6nakon. Kozepiskolait Felsolovon es Sopronban, teol6giai tanulmanyait Sopronban vegezte,
ahol 1911-ben lelkessze avatlak. Ezutan Tethen, Gyorbtl es
Pakson volt segedlelkesz, 1912-ben pedig Gyoman lelkessze
valasztotlak. A vilaghaboruban mint tabori lelkesz vett reszt
az orosz harcleren es megkapta a lelkeszi erdemkereszt II.
osztillyal. A helyi Hangya Szovetkezet elnoke es tagja a kozseg
bsszes kulturalis es tarsadalmi egyesuleteinek.
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Harsanyi Pal
bel,es-banali f6cspcrcs

1881-ben szuletett Turkeven. Kozepiskolait Debrecenben
cs Szarvason vegezte, azutan negy evig teol6giai tanulmanyokat folytfltott. Palyajat mint gimnaziumi tanar kezdte, 1907-ben
gyomai esperes lett, 1921 6ta pedig a 180.000 lelket szamlal6
bekes-banati reformatus egyhaz fOesperese. A vilaghaboruban
C\ szerb harderen teljesitett mint tabori lelkesz szolgalatot es
ott szerz~tt erdemeiert megkapta a koronas arany erdemkeresztet. Elenk irodalmi tevekenyseget kilenc onall6 kotete jelzi.
megirta a gyomai ref. egyhazmegye torlenelet es szerkeszt6tulajdonosa a Gyomai Ujsagnak. Tagja a varmegyei torvenyhat6sagi bi7.0ttsagnak es kozigazgatasi bizottsagnak. a kozsegi
kepvisel6testuletnek, a Levente Egyesulet elnoke es az Uri
Kaszin6 alelnoke.
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liazy Imre
nyugalmazol! [6jcgyz6

1856-ban szuletelt Hajduhadhazon. Iskolai tanulmanyait
Mezoturon vegezte. i874-ben pedig Gyulan jegyz6i vizsgat tett.
Gyoma kozseg szolgalataba 1879-ben lepett. mint a kozseg
harmadik jegyzoje. 1887-ben masodik jegyzo. 1898-ban f6jegyzo
lelt, 1920-ban nyugdijba vanul!. A kommun idejen mint tuszt
elhurcoltak a bolsevistak es csak a romanak bevonulasa utan
bocsatottak szabadon. Hosszu szolgalati ideje alatt elevulhetetlen erdemeket szerzett Gyoma kozseg fejlesztese es szepitese korul. A varmegye torvenyhatqsagi bizattsaganak tagja. a
kozsegi kepvisel6testi.ilet tagja. az Uri Kaszin6 alapit6 tagja. a
Gyoma-Endr6di Hitelszovetkezet felugyel6bizottsagi elnoke. a
r!=f. egyhaz presbilere. a Koros-Tisza-Marosi es Ivanfeneki
Armentesit6 Tarsasag valasztmanyi tagja.
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Hartenstein Igmic
Ii

Kereskedok Egyesiilelene'k elnoke

1872-ben szuletet! Gyomim. Iskolai tanulmanyait Szarvason,
Mez6turon es Budapeston vegezte, azutan hosszabb tanulmanyuton volt Ausztriaban, Nemetorszagban, Svajcban es Olaszorszagban. A gyomai gabonakereskedelem egyik vezet6 lenyez6je. A bolsevizmus alatt, mint tuszt elhurcoItak es a halalraHellek listajan szerepell. Az olahok bevonulasakor bocsajtottak
szabadon, ekkor viszont az olahok internallak. A szakilodalom
teren az OMKE cimu lapban fej! ki tevekenysege!, azonkivul
szamos gazdasagi es kereskedelmi el6adast lartot! Gyoman,
Mak6n es Budapesten. Tagja a varmegye torvenyhat6sagi bizottsaganak, a kozseg kepvisel6testuletenek es az izraelita hitkozseg el6Jjar6saganak.
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Jeney Viktor
lb. f6szo1gabir6

1888-ban szuletett Zilahon. Kozepiskolait ZiJahon,' egyelemi tanulmanyait Kolozsvaron vegezte es 1912-ben mint kozigazgatasi gyakornok Szilagyvarmegye szolgalataba 1E~pett, ahol
1914-ben a krasznai, majd ut6bb a szilagysomly6i jarasnak
volt szolgabfraja. Az 1918 okt6beri forradalom idejen a fosztogat6 falusi lakossag megfekezesere alakitott nemzetorseg felallftasa korul nagy tevekenyseget fejtett ki. A roman megszalJas
utan megtagadta a husegesku letetelet es erk6rosi csaladi birtokara vonul! vissza, majd 1921-ben repatrialt es mint menekii!t
szolgabfr6 a biai jarasban nyert beosztast. kesobb mint tb.
foszolgabfr6t az oroshazi jarasba rendeltek ki, 1924-ben pedig
Bekesvarmegye torvenyhat6saga szolgabfr6va vala'Sztotta es
I;lz6ta a vilrmegye gyomai jarasabl;lnmukodik.
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Kovacs Lajos
kirc\lyi foposlamesler

1857-ben szuletett Gyomim. Kozepiskolai tanulmanyait es
a postai tanfolyamot Budapesten vegezte. 1875 ata mukodik
Gyoman. ahol a postahivatal vezet6je. 1926-ban f6postamesterre neveztek ki es erdemei elismereseul megkapta a Ill. osztalyu polgari erdemkeresztet. Husz even at volt a postamesterek orszagos egyesuletenek elnoke. 1927-ben. amikor errol a
lisztseger61 lemondott. orokos diszelnokke valasztottak meg.
Tagja a varmegye torvenyhatasagi bizottsaganak es a kozseg
kepviseloteslUJetenek. 1914-ben felepitette Gyoman a ker. malmot. amely ellatja a kozseget villannyaJ. Harmine ev ata elnoke a gyomai Uri Kaszinanak, elnoke volt a Gyomai-Endr6di
Takarekpenztarnak, reformatus egyhazi presbfter es helyet foglal. vagy regebben helyet foglalt a yaros legtobb kulturalis es
gazdasagi intezmenyenek vezeteseben.
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Dr. sarkadi Nagy Pal
orvos

1900-ban szuletett Gyoman. K6zepiskolait Szalmarop,
egyetemi tanulmanyait Budapesten vegezte, azutan H6dmez6vasarhelyen, Budapesten, majd a szegedi katonai k6rhazban
folytatott orvosi gyalwrlatot. A Tarsadalombiztosit6 Inlezel orvosa, a Slefania Sz6vetseg f6orvosa.

G. Nagy Laszlo
fiildbirlokos

1889-ben szuletett GyomarC'c5tt~6gezle iskolait is s azulan a gazdasagi pidyara lepelt. ~Gazdasagat az olahok teljesen
kifo?ztotta~ e? m,eg. la~~sa~.a~ .~~re,ndezesel ,is ~lhurcolt~k.
TagJa a kozseg kepvlselotestulet~r'fek;'a'reformalus lskolaszeknek es a hitelszbveikezet igazgatosaganak. a reformat us egyhaz pre~bitere.
.
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Dr. Osvcith janps

t

ugyved

1865-ben szuletett Csavason. Tanulmanyait a nagyenyedi
kollegiumban vegezle es 1923 6la folylat ugyvedi gyakorlatot.
Ezt megel6z6en elemi iskolai, majd polgari iskolai igazgal6
volt es 6 szervezte meg Magyarorszagon a gazdasagi iranyu
polgari iskolat. A Gyulafehervari Hirlap volt szerkeszl6je. az
orszagos ugyvedi kamara lagja. az Endr6d-Gyomai Takarekpenzlar ugyesze.
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nem erkezell be.

Dr Palka Pal
f6szolgabir6

1873-ban szuletett Szarvason. Kozel)iskolait Szarvason,
f6iskolai tanulmanyait Eperjesen es Kolozsvaron vegezte. Palyajat Szarvason mint kozigazgatasi gyakornok 1902-ben kezdle
meg, 1917-ben Gyoman szolgabiro, 1919-ben tb. foszo!gabiro,
1924-ben pedig f6szolgabiro lett. A vilaghaboru kitoresekor
hadbavonult es 1917-ig a szerb es olasz harderen teljesitett
szolgalatot. Kituntetesei: Ket Signum Laudis, Karoly csapatkereszt. A kommunizmus alatt mint h~.szt fogvatartottak. Tagja
a varmegye torvenyhatosagill1ak, az Onkentes Tuzo!to Egyesliletnek, elnoke a Vadasz Tarsasagnak, az ev. egyhaz felligyelOje es a polgari islwla gondnoksaganak aJelnoke.
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Petermann J6zsef
f6jegyz6

1872-ben szuletett Hajduszoboszl6n. Iskolai tanulmimyait
Hajduszoboszl6n, Debrecenben es Gyulim vegezte es 1897-ben
jegyz6i vizsgat tett Gyulan. Gyoman 1898-ban valasztottak meg
jegyz6nek. 1918-ban helyettes f6jegyz6 lett es a Karolyi-forradalom alatt alvette a kozseg vezelesel. 1920-ban pedig a romanok kivonulasa ulan egyhangulag f6jegyz6ve valasztottak.
A kommunizmus' alatt ellenforradalmi alakulalot szervezett.
amiert helizben lelart6ztattak es forradalmi IOrvenyszek el6
ilililottak. lrodalmi tevekenyseget fejt ki a Gyomai Ujsagban.
ezenkivul zeneszerzessel is foglalkozik. Tagja a varmegye torv6nyhat6sagi bizottsaganak. a ref. egyhaz presbitere, a ref.
iskolaszek alelnoke. az iparos es kereskedo 0lvas6kor diszelnoke. a Testnevelesi Bizottsag, a Dalarda es a Kozmuvelodesi Egyesulet dnoke, a Kaszin6 villasztmtmyi tagja.

Paa1 Samue1
polgari iskolai igazgal6

1890-ben szuletett Saj6gomorben. Iskolai tanulmc'myainak
befejeztevel a nyiregyhazai elemi isk0la tanit6ja lett. majd a
szekszardi polgari iskolanak volt a tanara. 1928-t61 kezdve
pedig a g omai polgari fiu- es leanyiskola igazgat6ja. A vilaghaboru alatt az orosz es olasz fronton teljesitett katonai szolgaJatot. Publicisztikai tevekenyseget is fejtett ki a Tolnamegyei
Ujsagban.
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Szoke Ferenc
igazgal6-tanil6

I877-ben sziiletett . H6dmez6vasarhelyen. Kozepiskolait
H6dmez6vasarhelyen, a tanit6kepz6t Nagykoroson vegezte.
Ezutan Patkan, Korosszeg Apatin tanit6skodott, 1901 6ta Gyoman
lanit6 es 1904 6ta a reformatus iskola igazgat6-tanit6ja. A vilaghaboruban 1917-ig a szerb harderen vett reszt. Munkatarsa a
Gyomai Ujsagnak. A reformatus egyhaz presbitere, levente~
oktat6, a bekes-banali ref. egyhazmegyei tanit6egyesiilet valasztmanyi tagja, a kaszin6 valasztmanyi tagja, a k6zmuvel6desi
egyesiilet gondnoka.
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Dr. Vincze Endre
orvas

1900-ban szuletett Gyoman. Kozepiskolait Szarvason.
egyetemi tanulmanyait Budapeslen vegezte. azulan egy evig
budapesli klinikakon folytatolt orvosi gyakorlatol, majd ket es
fel even at a gyulai kozk6rhciz orvosa volt, 1928-ban pedig
mint maganorvos Gyoman telepedelt Ie. Tagja az orvosszovetsegnek es a kozseg larsadalmi- es kulturidis egyesuleteinek.

Zahonyi Aladar
kir. jarasbir6sagi elnok

1880·ban szuletett Sajogbmbrben. Kbzepiskolait Rimaszombaton. jogi tanulmanyait Eperjesen vegezte. Mint joggyakornok 1903-ban a rozsnyoi jarasbirosagnal kezdte palyajat,
kes6bb a rimaszombati jarasbirosagnal m(ikbdbtt. majd a pecsi
tbrvenyszeknel volt a/jegyz6. 1907-ben jarasbiro lett Sasdon,
1924 ota pedig a gyomai kir. jarasbirosag vezet6je. A vilaghaboruban 1915-t61 1918-ig veft reszt az orosz harcteren. Kituntetese: Signum Laudis. A kommunistak a kivegzend6k listajara vettek fel. Az ago ev. egyhaz presbitere es a kaszin6
valasztmanyi tagja.
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