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FŐSZERKESZTŐ : HIRN LÁSZLÓ.
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EDDIG MEGJELENTEK :
I. PÉCSI FEJEK, FALUHELYI FERENC DR EGYETEMI
NYILV. R. TANÁR, II. BÁCSKAI FEJEK, BISZTRAY-BALKU
GYULA, BÁCSBODROG VÁRMEGYE ÉS BAJA TH. VÁROS
FŐISPÁNJA, III. SZOLNOKI FEJEK, TÓTH TAMÁS DR POL
GÁRMESTER, IV. FEJÉRMEGYEI FEJEK, HIRN LÁSZLÓ
SZERKESZTŐ ELŐSZAVÁVAL. SAJTÓ ALATT : JÁSZKUNSÁGI FEJEK, TOLNAMEGYEI FEJEK ÉS PESTMEGYEI
FEJEK CÍMŰ MÜVEK.
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DOMBÓVÁR, 1929.
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A „Fejérmegyei Fejek": portrék, életrajzok, mo
zaikok a Trianon utáni évekből
Az emlékalbumot a vármegye politikai élete kima
gasló vezérének,
Őméltósága

sárvári-fehővidéki gróf Széchenyi

Viktor

főispán úrnak és a megye közönségének ajánlja mély
tisztelettel
Székesfehérvár, 1929 szeptember havában
Hirn László
snerheszJo.

sárvári-felsővidéki

gróf Széchenyi

Fe/érvármegye'

főispánja

Viktor

Előszó

M

a divatos hangoztatni, hogy történelmi időket élünk.
Ha a világháború utáni Magyarország utolsó tíz
esztendejének történetét nézzük, többé-kevésbbé el kell
ismernünk ennek az állításnak igazát. Az elmúlt évek, hónapok, he
tek, napok, sőt órák szomorú lapjai a nemzet történetének. Egy sze
rencsétlen háború, egy ezt követő még szerencsétlenebb
,,béke\
forradalom, országromboló munka, majd idegölő, rettenetes és fárad
hatatlan küzdelem a konszolidáció kiépítéséért : ezek jegyében multak
az esztendők. Ma tehát történelmi időket élünk és a ma emberei
kisebb-nagyobb mértékben történelmi emberek. Nemcsak azok, akik
a legelső arcvonalban állanak, hanem mind, akik a maguk helyén,
a maguk munkájával és tehetségéve! egy-egy lépéssel előbbre viszik
Magyarország feltámadásának szent ügyét.
Fejérvármegye társadalma rangra és foglalkozásra való tekintet
nélkül veszi ki a részét az újjáépítés gigászi munkájából. A pap, aki
a lelkeket gyógyítja, az orvos, aki a beteg testrészt vágja ki, a ka
tona, aki vigyázz-állásban várja a harci kürt riadóját, a pedagógus,
aki az uj magyar nemzedéket plántálja, a köztisztviselő, aki jobb
jövőbe vetett hittel dolgozik, a kereskedő, az iparos, aki a ,,pult"
mögött vagy a műhelyben szenvedi meg Trianont : mind hősök ők
— az ország polgári vitézei
, akik a munka rajvonalában harcol
nak egy szebb magyar hajnal hasadtáért.
Ez a könyv, amely az olvasó kezébe került, nem történetírás,
amennyiben csak Fejérvármegye mai egyházi, hivatali, társadalmi,
tudományos és közgazdasági életének vezetőit, vagy legalább is sze-

repet játszó egyéneinek életrajzait közli mozaikszerű összeállításban.
Alkalmat ad többé-kevésbé ívelő karrierekbe betekinteni, de mint ilyen
adatgyűjtemény is elvitathatatlan hasznos szolgálatot teljesít, mert
közelebb hozza hozzánk azokat, akikkel naponta érintkezünk, akikéi
naponta látunk, akiket ismerünk •- és mégsem ismerünk. De nem
csak a ma értéke ez a munka, hanem értékes adattára a jövő kró
nikásának Fejérvármegye történetének megírásához is, mert abban a
jelen kort feltétlen meg kell örökítenie. Mivel a múlt nemcsak egyént,
hanem családokat, sőt nemzedékeket is kötelez : nemes ösztönzésül, buz
dításul fog szolgálni mindazok későbbi leszármazottainak,
akiknek
életrajzai e munkában feltalálhatók.
De mintha oszlanának már a magyar égről a nehéz, sötét fel
legek, hogy napsugárfény aranyozza be a sokat szenvedett lelkeket.
Mintha ezeréves történetünk igazolná multunkat, mintha nem volna
már beláthatatlan távol az az idő, amikor testvér ismét felleli a test
vért, gyermek édesapja sírjára borulhat és a bánatos özvegy újra éltető,
szabad magyar levegőt szívhat.
Mert mi, akik itt élünk a csonka haza határain belül és várjuk
az eljövendő szebb kort, ép oly jól tudjuk, mint a Trianon-szabta
gyászos határokon túl élő véreink :
..Extra Hungáriám non est
vita!..."

Shvoy Lajos
Székesfehérvár egyházmegyei megyéspüspök

1927 augusztus s-án iktatta
a magyar katolicizmus büsz
kesége, a kivételes tehetségű Prohászka Ottokár dr. megyés
püspök örökébe Székesfehérvár lakossága méltó utódját, — Shvoy
Lajost, az egyházmegye főpásztori székébe. Az érkező vonatot
ünneplő sokaság várta az állomáson és diadalmenetben vonult be
az uj püspök székvárosába.
A fogadtatástól meghatottan mondotta el programmját :
„Atyja akarok lenni ennek a városnak, a város minden lakó
jának, a kisembernek úgy, mint a paloták lakóinak . .. Egyet akarok
testvéreim : Krisztusi lélekkel dolgozni, mert csak krisztusi lélek
ből fakad az erőteljes hazafiság, mely talpra tudja állítani ezt a
megalázott nemzetet."
A próféta után prófétát várt és kapott Székesfehérvár
katolikussága.
Shvoy Lajos Budapesten született 1879 március í)-én. Édes
atyja Shvoy Kálmán Máv. felügyelő volt. Középiskolai tanulmá
nyait a fővárosban végezte.
A budai II. kerületi katholikus főgimnázium szerény és elő
zékeny tanulója hóna alatt könyveivel az Uri-utcából járt az isko
lába, ahol a szülei is laktak. A hetedik osztály elvégzése után

elbúcsúzott a meleg, puha családi fészektől és Esztergomba ment
kispapnak, Itt az esztergomi hársfák alatt, amelyek nagy elődjének
lelkét is ezer ragyogó gondolattal telítették meg, — fejlődött ki
a rajongó szeretete hivatása iránt.
Esztergomban szentelték psppá 1901 július 3-án és még
ugyanebben az esztendőben Budapestre nevezték ki hitoktatónak
és a Regnum Marianum intézetbe került, 1916-ban a budapesti
ág. ev. hitvallású főgimnázium katholikus növendékeinek lett a
hittanára, 1918-ban a VIII. kerületi főgimnázium vallástanára,
1920-ban bízták meg a Regnum Marianum Intézet adminisztrá
ciójával és ennek a plébániának 1924-ben a plébánosa lett. Eb
ben a tisztségében hívei között igen nagy népszerűségre tett
szert és rajongásig szerették. Kiváló szervező képességének bizo
nyítéka a kezdeményezésére felépült Regnum Marianum-templom.
Kiváló szónok, kinek vallásos tárgyú és hazafias beszédei
mindenkor megtalálják az utat hallgatói szívéhez. Jelentős, tudo
mányos munkásságot fejtett ki 1927 június 20-án a római pápai
konsistorium ülésén nevezték ki a Székesfehérvár egyházmegyei
megyéspüspöki méltóságra és mint ilyen, tagja a Felsőháznak.
Ma Krisztus felkent katonája, a hivatott vezér kezében viszi
a vezérlő pásztorbotot. H tömegből felé áramló nagy szeretetet
magába zárja a lelkek üdvéért élő, meleg szíve, - hogy meg
sokszorozódod fénnyel és melegséggel sugározza vissza.
Lelke mélyéből fakadó vallásos érzülete besugározza egy
házmegyéje keresztény híveinek lelkivilágát és átplántálja a szí
vekbe a legszentebb és a legnemesebb érzéseket : a hitet és a
lángoló honszeretetet.

gróf Zichy Aladár, v. b. t. t.
v. Őfelsége személye k ö r ü l i miniszter, felsőházi tag*

A magyar arisztokrácia egyik nagykoncepciójú, kiváló
egyénisége, néhai Zichy Nándor grófnak, a konzervatizmus nagy
apostolának, a néppárt megalapítójának fia. 1864 szeptember 4-én
született Nagylángon. Tanulmányait Budapesten, Strassburgban,
Innsbruckban és Halléban végezte, majd hosszabb tanulmányutat
tett és többízben beutazta egész Európát.
A magyar Felsőház tagja 1893-ban lett és kétízben volt
jegyzője. 1893-ban cs. és kir. kamarás lett. Nagykanizsán 1896ban választották meg elsőízben országgyűlési képviselővé néppárti
programmal. Az Országos Néppárt 1903-ban elnökévé választotta
és ezt a tisztet a forradalmi összeomlásig töltötte be. A képviselő
házban nagy feltűnést keltettek első beszédei, amelyekben az
egyházpolitikai törvények elvi revíziójáért szállott síkra, a katholikus szellem mélyítését követelte, de ugyanakkor a nemzeti köve
telmények teljesítését sürgette. 1905-ben tagja volt az ellenzék
vezérlő bizottságának és egyik kimagasló vezetője a nemzeti
ellenállásnak.
Néhai I. Ferenc József királyunk többízben fogadta hoszszabb kihallgatáson, majd a koalíciós kabinetben 1906 áprilisától
Őfelsége személye körüli miniszteri tárcát látta el. 1907-ben szol-

gálatai elismeréséül az uralkodó valóságos titkos tanácsosává
nevezte ki. A Wekerle-kabinet távozásakor lemondott. Az lülobeni országgyűlési képviselő választásokkor kisebbségben maradt
régi kerületében Nagykanizsán, de nem sokkal később ugyancsak
néppárti programmal a bodajki választókerület bizalmából ismét
tagja lett a Háznak.
A nemzeti munkapárt ellen végig harcolta az egész 15)10 1018
évi ciklust. Amikor Dési Zoltán ismert vádjait emelte Lukács
László ellen és Désit először elitélték, azonosította magát Dési
vádjaival, de Lukács László nem indított ellene sajtópert. Mint a
néppárt vezérszónoka, többízben szólalt fel a parlamentarizmus
elkobzása, a korrupció és a szabadságjogok eltiprása ellen.
Az Esterházy kabinetben 1917-ben másodszor és az ezt
követő Wekerle kabinetben harmadszor látja el a király személye
körüli miniszteri tárcát, sőt az utóbbiban egyideig horvát-szlavondalmát miniszter is volt. A kommün alatt élénken szerepelt a
szegedi ellenforradalmi kormány megszervezésében és mozgal
maiban.
Ezidő szerint visszavonult az aktiv politikai élet szinteréről
és birtokán gazdasága irányítását látja el.

Dr Jankovich Béla, v. b. t. t.
ν. vallás- é s közoktatásügyi miniszter,
Fejérmegye felsőházi követe

Budapesten született 1865-ben. Középiskoláit a bécsi Therésiánumban, főiskoláit a budapesti Tudományegyetemen végezte,
ahol 1888-ban avatták az államtudományok tudorává. Időközben
néhány szemesztert a párisi Sorbonnen hallgatott. Majd természet
tudományi tanulmányokat folytatott 1888-tól—1891-ig a budapesti,
londoni és freiburgi egyetemeken.
Beutazta Közép- és Nnyugateuropát, majd egy másféléves
világkörüli utón volt az Egyesült Államokban, Japánban, Kínában
és Indiában Ebben az időben irta : „Tanulmányok a német valuta
átalakítására" círnű feltűnést keltő munkáját, amelyet a Magyar
Tudományos Akadémia a Lévay pályadíjjal jutalmazott.
Hontmegyei birtokára hazatérve gazdálkodni kezdett és 1904ben a vármegye törvényhatósági bizottságának lett tagja. A buda
pesti Tudományegyetem 1901-ben a közgazdasági fakultás magán
tanárává habilitálta. Gyors politikai karriert futott be, mint a
szabadelvű eszmék híve s 1910-ben az ipolysági választókerület
országgyűlési képviselőjévé választották meg nemzeti munkapárti
programmal. 1911-ben a Képviselőház alelnöke, 1912-ben I. Ferenc
József valóságos ^belsö titkos tanácsosává nevezte ki.

Fényesen ívelő karrierje következő állomásai: 1913-ban állam
titkár, majd vallás- és közoktatásügyi miniszter 1917-ig. Műkö
dése mint eddig, a miniszteri székben is nyitott könyv, amelynek
lapjain egy nagykoncepcióju politikus
kinek minden csele
kedete a köz javát szolgálta — ténykedése van elkönyvelve,
1916-ban Őfelsége a Vaskorona rend I. osztályát, lemondása után
pedig a Lipótrend nagykeresztjét adományozta részére.
A világégés óta kizárólag közgazdasági munkálatokkal fog
lalkozik. Számos folyóiratban és könyvalakban jelentek meg tudo
mányos munkái. 1913-ban e téren kifejtett hervadhatatlan érdemei
elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává
választotta.
Rácalmáson 1922 óta gazdálkodik, azóta tagja Fejérvármegye
törvényhatósági bizottságának is virilis jogon, 1927 óta pedig
Fejérvármegye felsőházi képviselője. A rácalmási róm. kath. Egy
házközség világi elnöke és az iskola gondnokság tiszteletbeli
elnöke.
Mint tudós és politikus Európaszerte ismert és nagyrabecsült
nevet vívót ki magának.

Gróf Széchenyi Viktor
Fejérvármegye főispánja

Ma, amikor Trianon szerencsétlen, igazságtalan és megszé
gyenítő békéjét nyögi ez az ezer sebből vérző, szétdarabolt,
porbatiport és megalázott csonka ország, belpolitikai életünk egyik
legfontosabb követelménye, hogy a vármegye élén álló kormány
exponens —- az államhatalom képviselője — olyan férfiú legyen,
kit rátermettsége, hivatottsága, egyéni kvalitása emelt erre a díszes
méltóságra. Fejérvármegye főispáni székében ezidőszerint egy
olyan férfiú ül, aki egyesíti magában mindama tulajdonságokat,
amelyek Öt magas hivatásának betöltésére predesztinálják. Élete,
eddigi munkássága nyitott könyv, amelyben csak ragyogó, hófehér
lapok vannak.
Pozsonyban született 1871 október lO-én. Középiskoláit a
budapesti piarista főgimnáziumban végezte, majd katonai pályára
lépett és a morvafehértemplomi lovassági hadapródiskola nö
vendéke lett. Tanulmányai befejezte után a Vilmos huszárok
nál szolgált. Ivelö karrierje következő állomása a lovastestőrség,
ebben az időben egy esztendeig Ottó főherceg szolgálattevő
kamarása volt. 1901-ben mint főhadnagy került tartalékba és
sárpentelei birtokára vonult vissza gazdálkodni.
Politikai pályáját 1904-ben kezdte, amikor a bodajki, majd

a móri kerület választotta meg országgyűlési képviselővé szabad
elvű párti programmal. Később az alkotmánypárt és ennek felosz
lása után a nemzeti munkapártnak lett tagja.
Fejérvármegye főispánjává első izben 1906-ban nevezték ki.
A világháború kitörésekor harctéri szolgálatra jelentkezett és több
mint egy esztendőt töltött el a fronton. A második nemzetgyűlés
feloszlása után — amelynek épúgy, mint az elsőnek, a meri
kerület bizalmából volt tagja — ismét Fejérmegye főispánja lett
és azóta látja el sok körültekintéssel, hozzáértéssel és gonddal
hivatalát, amelyet úgy ellátni, hogy valóban a közérdeket szol
gálja, nem tartozik ép a leghálásabb feladatok közé. Apró intrikák,
személyi hiúságok, nehezen mozgatható bürokrácia, csip-csup
akadékosságok szoktak a kerékkötői lenni azon szép szándékok
nak, amelyeket a főispán tarsolyába hord. Gróf Széchenyi Viktor
mindenkor sikerrel vette fel a harcot ezekkel az anomáliákkal
szemben. Amit akart, azt mindenkor száz százalékig keresztül is
vitt és hogy amit akart, az mindig becsületes, okos, közérdekű
akarás volt, az! fényesen igazolják az eredmények.
1903 óta az Országos Tűzoltó Szövetség elnöke. Számos
országos, megyei, társadalmi és kulturális egyesület életében
játszik vezető szerepet. Értékes irodalmi munkásságot fejtett ki.
Két önálló nagyobb munkája jelent meg : Gróf Széchenyi Lajos
és neje levelezése és a gróf Széchenyi nemzetség arcképgyüjteménye címmel. Mind a kettő történelmi forrásmű a gróf Széche
nyiek életéből.
Gróf Széchenyi Viktor modern, haladó, széleslátkörű, megyéje
sorsát szívén viselő ember, aki minden tettével Fejérvármegye és
a csonka ország kulturális és gazdasági stabilizációját célozza.
Ezt igazolja a múltja, munkássága, az eredmények és politikusnak
ennél szebb, ennél maradandóbb Signum Laudist senkisem
tűzhet a mellére.

nagykárolyi gróf Károlyi J ó z s e i dr
országgyűlési képviselő

Politikai életünk egyik súllyal bíró, gerinces és kimagasló
egyénisége. Fia néhai Károlyi Gyula gróf és Pállfy Géraldine grófnő
palotahölgynek. A csurgói és sőregi hitbizományok ura. Buda
pesten született lSS4-ben. Az V-ik kerületi főgimnáziumban érett
ségizett, majd jogi tanulmányait Münchenben és a budapesti
tudományegyetemen végezte. Az államtudományok doktorává
1909-ben avatták. Már 1900-ban egy hosszú külföldi tanulmány
utat tett s bejárta Egyptomot, Algírt, Tuniszt, Délafrikát stb.
Három évig volt távol és hazatérte után átvette birtokai irányítá
sát és azóta vezetőszerepet játszik Fejérvármegye társadalmi, poli
tikai és közgazdasági életében.
Az országos politikába 1910-ben kapcsolódott be. 1917-ben
nevezték ki Fejérvármegye főispánjává és ezen tisztjét fáradha
tatlanul tölti be, amíg a hatalom az összeomláskor a Nemzeti
Tanács kezébe kerül. Bátyja
Károlyi Mihály gróf
politiká
jának leplezetlenül a legnagyobb ellensége, így állandó megfigyelés
alatt tartják és többízben kellemetlenkedtek neki.
A vörösök uralomra jutásakor, a „Tanács Köztársaság" ide
jén a kommunisták halálra keresik, menekülnie kellett. Előbb

Bécsben, később Pozsonyban tartózkodott, majd Kassa körül fekvő
birtokain várta meg a kommün bukását.
Hazaérkeztekor ismét Fejérvármegye főispáni székébe ültet
ték, mig 1921 október 22-én, amikor a kormány Károly királlyal
szemben állást foglalt, lemondott. Ä magyar legitimizmus egyik
vezére, érzelmeit hivatalában sem palástolta. 1921 október 20-án,
amikor a király repülőgépen az országba érkezett, kíséretéhez
csatlakozott és aznap adta be lemondását főispáni állásáról, ami
kor el kellett hagynia az országot. Őfelsége mellett volt a szám
űzetésben, 1922 február végén Funchalba utazott, szerencsétlen
királyunk halála után elkísérle Zita királynőt Lequitóba, azóta is
többízben tartózkodott a család mellett, legutóbb 1924 szeptem
berétől 1926 nyaráig.
R mostani országgyűlésbe 1926-ban a téli képviselőválasz
tásokkor küldte kerülete bizalma. Két ellenjelöltje volt : Ráth Endre
függetlenségi programmal és Saly Endre szocialista jelölt. 4538
szótöbbséggel került be a Házba.
Elnöke Fejérvármegye törvényhatósági bizottságának, Székes
fehérvár szab. kír. és Csurgó rend. tanácsú városok képviselőtestü
leteinek tagja. R Magyar Férfiak Szent Korona Szövetségének
Országos elnöke, a Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület elnöke,
a székesfehérvári Vörösmarthy Kör elnöke. Tagja az Országos
Gazdasági Egyesületnek, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének,
a Nemzeti Kaszinónak, a Park Klubnak, a Szent István Társulat
nak és a Magyar Történelmi Társulatnak stb.

luftakí Gróf Hadik J á n o s
felsőházi tag, v, b. t. t.

Ung vármegyében, Palócon született 186H november 28-án.
Középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a wienerneustadti
katonaakadémia növendéke volt. Mint huszárhadnagy lépett a
hadsereg kötelékébe és mint főhadnagy vált meg és birtokain
Abauj-Torna vármegyében kezdett gazdálkodni.
A főrendiháznak 1894 óta tagja. lOOfi áprilisától 1910-ig
belügyi államtitkár volt, 1908-ban Őfelségétől a v. b. t. t. címet
kapta érdemei elismeréséül. Az Alkotmánypártnak alelnöke volt.
Mint tárcanélküli miniszter vezette a közélelmezést 1917-ben,
1918-ban a görgői kerület képviselőjévé választotta és az év
január 25-én az I. oszt. Vaskoronarendet kapta meg. A kommu
nisták Székesfehérvárott börtönbe vetették, kétheti fogság után
a seregélyesi nép kívánságára haza engedték.
Elnöke az Iparosok Országos Központi Szövetkezetének,
a Kivándorlási Tanácsnak stb. stb.

Gróf Eszterházy László
nagybirtokos

Sárosdi nagybirtokos, gróf Széchenyi Viktor, Fejér vármegye
főispánjának veje. Ä magyar főúri társadalom egyik tehetséges és
nagytekintélyű tagja. Sárosdi birtokát a körültekintő gazda minden
gondosságával vezeti és mint mintagazdaság nagyhírű, — vadaskertje
az arisztokrácia kedvelt vadászterülete, vadtenyészete országosan
ismert.
Nagy sportbarát, az „ftlba Regia" egyik vezetője, a lövész
sport lelkes rajongója, résztvett a Pannónia Automobil Club meg
alapításában, szenvedélyes úrvezető, számos versenyen induit és
kiváló eredményt ért el.
Fejér vármegye törvényhatósági bizottságának hangadó tagja,
a vármegye gazdasági életében jelentős szerepet játszik, számos
társadalmi és kultúregyesület vezetőségi tagja.

Gróf Zichy János Géza
nagybirtokos

R magyar arisztokrácia egyik fiatal, szimpatikus tagja. Lelkes
sportbarát, úrvezető, vadász, fejérvármegyei nagybirtokos, aki
timárpusztai birtokán valóságos mintagazdaságot vezet.
R világháborúban mint huszárfőhadnagy teljesített katonai
szolgálatot, résztvett számos nagyobb ütközetben. Az ellenség
előtt tanúsított bátor és rendkívül vitéz magatartásáért több ízben
tüntették ki, így az ezüst, a bronz, a Signum Laudis, Károly
csapatkereszt tulajdonosa.
Fejér vármegye főúri társaságában, valamint gazdasági életé
ben jelentős szerepet játszik. Minden nemzeti és hazafias moz
galom lelkes és fáradhatatlan támogatója, aki emellett készsége
sen veszi ki részét jelentősebb kultúrmozgalmakból is.

felsőőri Nagy Pál
Fejé/ vármegye Felsőházi követe

Gyúrópusztán született 1874 január 1-én. Atyja, felsőőri
Nagy Gyula földbirtokos, országgyűlési képviselő volt. Közép
iskolai tanulmányai elvégezte után a budapesti kir. József műegye
tem hallgatója lett, ahol abszolvált és megszerezte gépészmérnöki
oklevelét 1894-ben. Azután gazdálkodni kezdett simándi több mint
1000 holdas birtokán.
A világháború kitörésekor katonai szolgáhtra vonult be,
1910 febr. 12-én részt vett a szerb fronton különböző ütközetek
ben és főhadnagyi rangban szerelt le. Kitüntetései : Signum Laudis,
Jubileumi és mozgósítási érem, Károly csapatkereszt. Leszerelése
után újra gazdálkodni kezdett, majd 1922-től Fejér vármegye
és Székesfehérvár város főispánja volt. Állásától 1926 végén
mentették fel.
Élénk szerepet játszik a vármegye közigazgatási, társadalmi
és közgazdasági életében is. Számos egyesület vezetésében vesz
részt, a Mérnök és Építész Egylet elnöke stb. Nincs olyan kultúrmozgalom, amelyet ne támogatna lelkesen.
Népszerűségét jellemzi, hogy Fejér vármegye törvényható
sági bizottsága 1927 január 10-én a Felsőház tagjává választotta.

Mátrai Rudolf
tankerületi kir. főigazgató, volt Felsőházi tag

1870-ben Zsirán (Sopron m.) született. Középiskoláit Sop
ronban és Székesfehérvárott végezte. Érettségi után a budapesti
tudományegyetem és a József műegyetem előadásait hallgatja. De
teológiai tanulmányokat is folytat. 1896-ban tanári diplomát nyer.
Tanári pályáját Zircen kezdte, mint a rendi újoncnövendékek
tanára. 1896—08-ig Székesfehérvárott, majd Egerben és Buda
pesten tanított. R világháború kitörése után a székesfehérvári
főgimnázium igazgatójává nevezték ki. Nemsokára azután a szé
kesfehérvári szentszék ülnöke, majd 1922-ben Székesfehérvár
főispánja lett. 1924-ben a kormányzó címzetes tankerületi főigaz
gatóvá nevezte ki. 1926-ban a Magyar Vöröskereszt Egyesület
megbízottjává neveztetett ki s a következő évben Székesfehérvár
felsőházi követévé választolták meg, ezt a megbízatást azonban
1928-ban visszaadta, miután a kormányzó tankerületi főigazgatóvá
nevezte ki.
Évtizedeket töltött szorgos és értékes munkában a tanügy
szolgálatában, nemzedékeket nevelt hazafias és vallásos szellem
ben, hogy majdan hasznos polgárai legyenek ennek a szerencsét
len csonka országnak.
Országoshírű, kiváló tanügyi szaktekintély, aki múltjával

ugyancsak rászolgált arra a méltóságra, amelyet többre becsült
főrendiházi tagságánál és amelyet sok hozzáértéssel, megértéssel és
szeretettel tölt be. Tisztában van azzal, hogy a magyar jövő, a
magyar ifjúság és annak nevelését irányítani, vezetni lélekemelő,
felséges megbízatás.
Ä székesfehérvári cserkészkerület, az iskolaszék stb. stb.
elnöke.
Mátrai Rudolf neve önálló irodalmi és tudományos művei,
különböző bel- és külföldi tudományos folyóiratokban és napi
lapokban megírt értekezései és cikkei révén Európaszerte ismert
és elismert név. Tanárkorában beutazta Európa, Ázsia és Afrika
különböző országait.
Magas méltósága dacára igen közvetlen, szerény ember,
akinek népszerűsége páratlan megyeszerte.

Dr Kaltenecker Viktor
Székesfehérvár felsőházi követe

Kevés embernek adatik meg, hogy olyan magasba ívelő
életutat járjon be, mint dr Kaltenecker Viktor. Igaz, hogy ehhez
olyan embernek is kell lenni, mint ő. Annyit tanulni : tudni, egy
életet olyan becsületesen, tisztán, makulátlanul élni ; a környezettől
- az egész város közönségétől
minden mesterkéltség, keresett
gesztus nélkül olyan nagymértékű bizalmat, megbecsülést, elisme
rést kiérdemelni, amilyen őt övezi.
Székesfehérvárott született ls7y-ben. Középiskoláit szülő
városában végezte, lsotj-ban doktorált. 1908-ban nyitotta meg
ügyvédi irodáját. A háborúban H) 17-ig teljesített katonai szolgá
latot. A Vörösmarty-kör főtitkára, a Zenekedvelők Egyesületének
elnöke, az Ügyvédi kamara választmányi és fegyelmi bíróságának
tagja. A Fejérmegyei Takarékpénztárnak 19lH-óta ügyésze, isko
laszéki tag, városi képviselő, Székesvár tb. ügyésze, a közigaz
gatási bizottság tagja, a városi közművek igazgatósági tagja.
Székesfehérvár társadalmi és kultúr életének egyik hivatott
vezére. Nincsen olyan jelentősebb megmozdulás, amelyet ne
támogatna akkor, amikor közérdekről van szó.
Puritán jellemű, önzetlen, széles látkörü, nagy koncepciójú
egyéniség, akinek csak barátai vannak — ellenségei nincsenek.

1927-ben választották meg Székesfehérvár főrendiházi képvi
seletének póttagjává, majd Mátrai Rudolf lemondása után 1028
őszén ő lett Székesfehérvár felsőházi követe, amely magas tisztség
így méltó kezekbe került.
Ez rövid pár sorban Kaltenecker Viktor dr életrajza. Hiszszük, hogy még sokat, maradandót fog alkotni, amit majd a jövő
krónikása jegyez fel az utókor számára.

Dr Havranek József
Fejérvármegye alispánja

Ha van életrajz, amely tüneményes ívelésével a nyilvánosság
elé kívánkozik, úgy elsősorban dr Havranek József élettörténete
az, amelyet tanítani kellene az iskolákban, hogy kicsiny, szétdara
bolt hazánk minden fia buzdítást és erőt merítsen belőle.
Huszonkétesztendős korában indult el mint Fejér vármegye
közigazgatási gyakornoka és 1919 december 15-én Fejér várme
gye alispánja lett.
Dr Havranek Józsefet a köz egysége, bizalma és szeretete
ültette abba a tisztségbe, amelynek betöltése kivételes egyént
kíván, egész embert, a hivalkodás minden árnyalata nélkül, tele
lelkesedéssel, munkaszeretettel és megértéssel azon kis existenciákhoz akik együtt a nagy közt alkotják. Fejérvármegye alispáni
székében olyan férfiú ül, aki ezeken a kötelező tulajdonságokon
kívül puritán jellemű, ízig-vérig lelkes magyar úr, gentleman a
szónak szorosan vett értelmében.
Székesfehérvárott született 1881 január 5-én. Középiskolai
tanulmányait szülővárosában a cisztercita rendi főgimnáziumban
végezte. Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetem
jogi karán, ahol az államtudományok doktorává avatták. Pályáját
I9ü;í-ban kezdte meg mint közigazgatási gyakornok Fejér várme-

gye szolgálatában, majd rövid idő múlva aljegyző lett és 1919-ben
a vármegye alispánja.
Havranek József abban az időben vette át felelősségteljes
hivatalát, amelyről már most az évek távlatán át biztosan megál
lapíthatjuk, hogy történelmi kor. A vörös rémuralom vértől cse
pegő polipkarjainak letörése után mint a vármegye első tisztviselője
megkezdte a konszolidáció előkészítő munkáját. A szenvedély
mérge még megfertőzte az emberek lelkét, még országszerte
hallatszott a jajszó, még nem száradtak fel a szemeken a könnyek,
már dr Havranek József megyéjében takarították a füstölgő
romokat, már építettek.
Száraz életrajzi adatai bővítéséül szólaltassuk meg az ered
ményeket.
Ezek ezt mondják :
Dr Havranek József nagyskálájú, modern, haladó, széleslátkörü, megyéje sorsát szívén viselő, vasakaratú és vaskezű ember,
aki minden gondolatával és tettével Fejér vármegye kulturális és
szociális fejlődéséi viszi előre.
A vármegye, a város minden jelentősebb mozgalmának
lelkes vezére, az Alba Regia Atlétikai Club elnöke, a Pannónia
Automobil Club egyik alapítója és vezetője, a Fejérvármegyei és
Székesfehérvári Múzeum Egyesület, a Ciszterci Diákszövetség
székesfehérvári osztályának alelnöke, a Méhész Egylet védnöke,
a Tuberkulózis Ellen Védekező Egyesület másodelnöke stb. stb.

Zavaros Aladár dr
Székesfehérvár

sz. kír. város polgármestere

A városok élete és fejlődése nagy általánosságban össz
hangban és szoros összefüggésben van vezetőiknek, a polgár
mesternek egyéniségéve!, képességeivel, a törvényhatósági bizott
ság összetételével, politikai arculatával és tagjainak szellemével.
Külön-külön egymástól szeparálva v.igy éppen egymással szem
ben egyik sem tud komoly, időálló eredményeket produkálni.
Együtt azonban a jól vezető polgármester és a vele harmonikusan
dolgozó törvényhatósági bizottság évek alatt évtizedek mulasz
tásait tudja pótolni és tétlenségét feledtetni.
Székesfehérvár élete évtizedeken keresztül a vidéki városok
szomorú elégiája. Ha kiváló vezető állott az élén, a bizottság
konzervatív maradisága állott a fejlődés legtermészetesebb pro
duktumainak útjába. Ha pedig a bizottságok üléseit új és modern
korszellem hatotta át és nem rontotta a személyeskedések kicsi
nyes intrikája, a polgármesteri székben bizonyosan olyas valaki
ült, aki hosszú szolgálata új állomását látta benne csupán és nern
akarta magát és pozícióját kísértéseknek és támadásoknak kitenni
olyan esetleges eredményekért, amelyek értékét az idő távlatából
felbecsülni nem tudta. Polgármester és a város törvényhatósági
bizottsága Székesfehérvárott 1919-ben, tehát a legkritikusabb idő-

ben talált egymásra és az együttműködés eredményei hamarosan
mutatkoztak is, a füstölgő romok eltakarításában, a tíízcsóvák
elfojtásában, a konszolidáció felépítésében.
Dr Zavaros Aladár 1919-ben lett szülővárosa polgármestere.
Karrierjét nem siettette és nem előzte meg a protekció, a saját
erejéből, kizárólag tudásának köszönheti magasan ívelő pálya
futását. Székesfehérváron született 1882-ben. Äz ottani cisztercita
rendi főgimnáziumban érettségizett 1900-ban. A budapesti tudo
mányegyetem jogi fakultását hallgatta az 1900—1905-ös években.
Ugyanott absolvait és avatták doktorrá is. Egyideig hírlapíró és
ügyvédjelölt is volt, rnajd 1906-ban a város szolgálatába lépett
mint rendőrkapitány. Később főkapitányhelyettes, 1919 óta Székes
fehérvár sz. kir. város polgármestere. A világháborúban az első
sorban látjuk, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért több
ízben tüntették ki. Megkapta a Signum Laudist, az arany érdem
keresztet, a Károly csapatkeresztet.
A város kultúr, társadalmi és közgazdasági életének lelkes
vezetője. A'Katholikus Kör, az Anya- és Csecsemővédő Egyesület
a Magyar Vöröskereszt Egylet, a Felső és Vízvárosi Olvasókör, a
fejérmegyei és székesfehérvári Múzeum Egylet, a Ciszterci Diák
szövetség alelnöke, a Lövész Egylet lövészmestere, a Tuberkulózis
Elleni Egyesület Ií-3d elnöke, a Székesfehérvári Torna Klub
elnöke. Számos bank, intézet igazgatósági tagja stb.
Kiváló szónok, hivatott tollforgató. Dr Zavaros Aladár Szé
kesfehérvára n2m űz évvel, hanem kerek száz esztendővel idősebb
a háború Székesfehérváránál. A régi, lassú, vontatott, maradi tempó
helyett lüktető élet, gyors tettek, haladás, fejlődés és az elért
eredmények beszédes bizonyítékai a polgármester nagyszabású
koncepciójának.

Dr Matta Árpád
gazdasági főtanácsos, földbirtokos, országgyűlési képviselő

Pesten születeti 1859 augusztus 16-án. Középiskoláit rész
ben Kalocsán, részben a piarista főgimnáziumban végezte Buda
pesten. Jogi tanulmányokat folytatott a budapesti, lipcsei és berlini
tudományegyetemeken. 1881-ben doktorált és 188ő-ben tett ügy
védi vizsgát.
ívelő pályája első állomása a pestvidéki törvényszék jog
gyakornoka, majd mostohaatyja, Burián János ügyvédi irodájában
dolgozott, később 5 éven át folytatott önálló ügyvédi gyakorlatot.
Äz állam szolgálatába lépve, kilenc hónapig a kereskedelmi mi
nisztériumban volt fogalmazó, innen a pénzügyminisztériumba
lépett át, ahol elérte a magy. kir. pénzügyi tanácsosi rangot. Saját
kérelmére nyugdíjazták.
1892-ben egy ötnegyed évi földkörüli tanulmányutat tett,
1893 november 7-én ért haza.
1897-ben kezdett gazdálkodni saját birtokán, gazdaságát
1922-ig saját maga vezette és azután bérbe adta. Az országgyűlés
tagjává elsőízben 1915-ben választották meg nagy szótöbbséggel,
függetlenségi programmal a váli választókerületben. Határozott
politikai felfogását jellemzi, hogy amikor a függetlenségi párt,
élükön Apponyi Albert gróffal és Kossuth Ferenccel belépett a

kormánypártba, Mattá Árpád dr kívül maradt, mert nem látta biz
tosítva, hogy Károly király az osztrák soldateskánál érvényt tud
szerezni ígéretének és meg tudja teremteni az önálló magyar had
sereget. Nem lépett be a kormánypártba és később Bizony Ákos
pártjához csatlakozott.
A Károlyi-kormány Fejér vármegye főispáni székébe kívánta
ültetni, amit azzal hárított el magától levelében : „Engem Károlyi
Mihálytól egy világ választ el". A kommün alatt szászhalombattai
birtokára vonult vissza, elfogatási parancsot adtak ki ellene nyilt
és leplezetlen ellenforradalmi magatartása miatt, pesti lakásán több
ízben keresték, de nem találtak rá. Később elkobozták birtokait
és sokat kellemetlenkedtek neki.
A kommün után ismét fellépett képviselőjelöltnek régi kerü
letében — de az akkori viszonyok folytán — kisebbségben ma
radt. Később megkínálták főispánsággal, de, mert távol esett volna
gazdaságától, nem vállalta a megtisztelő megbízást. Az O. F. B.
felállításakor a kormányzó gazdabírónak nevezte ki. A Mező
gazdasági Kamarák felállításakor ez a kinevezése megszűnt, bár
az illetékesek kerestek ugyan jogcímet a visszatartására, de ezt
is elhárította, mivel a novella több intézkedését, valamint az alap
törvény kezelését is helytelenítette.
A második nemzetgyűlési választásokkor nem léphetett fel,
mivel az OFB volt bírái egy évig nern voltak választhatók. Ekkor
választották meg as adonyi kerületben Csöngédy Gyulát
és
ennek hirtelen halála után •-- 1929 január 28-án a választók
bizalma egyhangúlag dr Mattá Árpádot ültette, annak örökébe.
Fejér vármegye közigazgatási életében évtizedek óta vezető
szerepet játszik. Tagja hosszú évek óta a várm. közigazgatási és
egyébb bizottságainak. Elnöke volt nagyon sokáig az adófelszólamló és 14 éven át a választók névjegyzékét kiigazító bizottsá
goknak stb. stb.
A kormányzó érdemei elismeréséül a földbirtokosok közül
elsőnek nevezte ki gazdasági főtanácsossá, Szászhalombatta köz
ség pedig díszpolgárává választotta meg. Az ottani róin. hath.
egyházközség elnöke.
Mattá Árpád dr mint ember, politikus egyaránt igazi magyar
érték, aki nagy koncepciójú egyéniségét, széles látókörét, kiforrott
világnézetét mindenkor készséggel és önzetlenül állította Fejér
vármegye és az ország szolgálatába.

alsótakáchi Farkas Elemér dr
országgyűlési képviselő

Hercegfalván született 188K október 12-én. Farkas Gyula
földbirtokos gyermeke. Felesége verbói Szluha Ilona 1918-ban
meghalt. Főgimnáziumi tanulmányait Budapesten a piaristáknál
végezte, majd a pécsi jogakadémia hallgatója volt. Kolozsvárott
tett 1908-ban államtudományi doktorátust és elvégezte a keres
kedelmi akadémiát is.
Pályáját mint banktisztviselő a Hazai Banknál kezdte. (1907
—1910). Innen a honvédelmi minisztérium szolgálatába lépett és
miniszteri tanácsosi rangig emelkedett, h világháború alatt mint
dragonyos főhadnagy vonult be, számos kitüntetést szerzett és
századosi rangban szerelt le.
Főleg ipari kérdésekkel foglalkozott és e téren komoly
publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Nagyobb külföldi tanulmány
utat tett Német-, Olasz- és Franciaországban, Bulgáriában, Szer
biában. Politikai pályáját a második országgyűlés végén kezdte,
amikor a Hír György halálával megüresedett hercegfalvi kerület
képviselőjévé választotta. R mostani országgyűlésbe régi kerüle
tének bizalma küldte újra.

mi

dericskei Huszár Dezső
országgyűlési képviselő

Budapesten született 1864 december 25-én. Atyja Fejér vár
megye alispánja és I. Ferenc József király utolsó aranysarkantyús
vitéze volt. Középiskoláit Székesfehérvárott, az ottani ciszterci
rend főgimnáziumában végezte. Államtudományi vizsgát 1887ben tett.
Közigazgatási pályára lépett mint tb. szolgabíró, közigazga
tási gyakornok. 1889-ben a sárbogárdi, 1900-ban az adonyi járás
főbírói hivatalánál működött, később az adonyi járás főszolgabírája
lett. A Károlyi forradalom kitörésekor lemondott és visszavonult sár
bogárdi birtokára gazdálkodni. A háború alatt a II. osztályú pol
gári hadi érdemkereszttel tüntették ki és a porosz Johanita-rend
lovagja lett. A törvényhatósági és közigazgatási bizottság tagja.
A második képviselőválasztáskor került a Házba 1922-ben egysé
gespárti programmal, a sárbogárdi kerület bizalmából, ahol pót
választáson Czeglédy Endre kisgazdapárti jelölttel szemben nagy
szótöbbséggel győzött.
Az 1926-os választások idején ismét Czeglédy Endre lépett
fel ellene, akinek 2164 szavazatával szemben 7064 szavazatot
kapott. A Ház megalakulása után a gazdasági, a közigazgatási, a
mentelmi és a zárszámadásvizsgáló bizottságokban kapott helyet.
Főgondnoka a református egyház sárbogárdi községének, a
vértesaljai ref. egyházmegye választmányi tagja, a ref. zsinat
póttagja, a Sárbogárd Járási Takarékpénztár igazgatósági tagja.

Dr Simon András
országgyűlési képviselő

Simon András dr niegyénk közéleti férfiainak egyik kiemel
kedő tagja 1889-ben Csurgón született. Középiskoláit Pápán
végezte, majd az egyetemet Budapesten és Berlinben. Jogtudo
mány doktori diplomáját 1915-ben szerezte meg. Az igazságügyi
pályára lépett és három éven át a kir. járásbíróságnál és a kir.
törvényszéknél dolgozott.
A háború alatt katonai szolgálatot teljesített és az orosz
hadszíntéren megsebesült. A kommunisták gyászos uralma idején
bátran szembeszállt a vörös uralommal és ellenforradalmi tény
kedéséért kétízben vetették börtönbe.
Nevéhez fűződik a községi és kisgazdapárt megalapítása.
A lovasberényi kerület választotta országgyűlési képviselőjévé.
Dr Simon András a fehérvári vegyesdandárparancsnokság
tiszti ügyésze, a Tiszti Kaszinó, a Dunántúli Közművelődési
Egyesület nagyválasztmányának tagja. Mint képviselő, kiemelkedő
egyénisége az Egységes Pártnak a kivándorlási és igazságügyi
bizottságnak pedig tagja.
Behatóan foglalkozik ipari és gazdasági kérdésekkel.

Kövess Emil dr
a székesfehérvári törvényszék elnöke

A magyar jogásztársadalom egyik nagytudású, kiváló tagja.
Puritán jellemű, ízig-vérig magyar úr, aki inegyeszerte közszere
tetnek és megkülönböztetett tiszteletnek örvend.
Felsőörsön született 1875-ben. Középiskolai tanulmányai el
végezte után jogi pályára lépett és a kir. tudományegyetemen
folytatta tanulmányait. Majd megszerezte a jogi doktorátust és
bírói vizsgát tett. A székesfehérvári királyi törvényszék elnöke
1924 óta, ezt megelőzőleg az ottani ügyészség vezetője, később
pedig ügyészségi elnök volt.
A város társadalmi és kulturéletében jelentős szerepet ját
szik. A székesfehérvári Vörösmarty Kör alelnöke, a róm. kath.
Egyházközség világi elnöke, számos egyesület és intézmény veze
tőségi és tiszteletbeli tagja.
Kövess Emil törvényszéki elnök magas méltósága dacára
közvetlen, keresetlen, csupa szívember, aki a törvény rideg betűi
közül is tud — adott esetekben — megértést és méltányosságot
kiolvasni.

olaszlíszkai Liszkay Géza
min. tanácsos, pénzügyigazgató

Ősrégi magyar nemes birtokoscsalád sarja. Édesatyja olasz
líszkai Liszkay Miklós, anyja toporczi és görgői Görgey Eleonóra·
1877 szeptember 26-án született Topóra községben (Szepes megye).
Középiskolai tanulmányait Rimaszombatban végezte. Egyetemi ta
nulmányait Eperjesen, ahol jog- és államtudományi vizsgát is tett.
Családja elszegényedvén, tanulmányait csak úgy volt képes be
fejezni, hogy diákkorában instruktor is volt. Szinte természetes,
hogy a büszke Liszkay Géza inkább volt házitanító, semmint a
gazdag rokonok támogatását vegye igénybe. Tizennégy éves kora
óta a saját ereje: kitűnő agya — - sokszor két izmos keze is —
egyetlen erőforrás, mely létfentartását biztosítja. Pályáját egyéb
ként Nagyszebenben mint pénzügyi fogalmazó kezdte. 1912-ben
Budapestre került a pénzügyminisztériumba mint s. titkár. Fokról
fokra haladt a ranglétrán, ami kiváló tudásának, ernyedetlen
szorgalmának eredménye, úgyhogy 11 esztendő múlva 1923-ban
már miniszteri tanácsos lett és áthelyezték pénzügyigazgatónak
Székesfehérvárra.
Számos helyi egyesület dísz- és vezetőségi tagja, ámbár rend
kívüli merevséggel hárit el magától mindennemű megtisztelő meg
hívást.

Streit Ferenc
őrkanonok, c. apát

Székesfehérváron született 1868-ban. Középiskolái elvégzése
után theologiai növendék lett s 1891-ben pappá szentelték.
1891-ben káplán, 92-ben püspöki szertartó, 93-ban szentszéki
jegyző, 1901-ben püspöki titkár, 906-ban irodaigazgató, 916-ban
kanonok és szemináriumi igazgató. Ez a magasba szökő ranglétra
méltó kifejezője az ő kivételes tehetségének, mély tudásának és
kiváltságos emberi erényeinek. R magyar katholicizmus e kima
gasló alakja méltón foglal helyet az egyházi előkelőségek legelső
sorában. Mindenki, aki csak ismeri, megvan győződve arról, hogy
Streit Ferenc a legideálisabb lelkipásztor, aki dacára díszes ornatusának egyszerű, szerény ember, csendes és alázatos szolgája
az Urnák.
Volt pápai kamarás, a Hangya v. elnöke, a Katholikus
Kör elnöke.
A Kegyes alapítványok gondnoka, a székesfehérvári főesperesség főesperese.
Egyházi és világi körökben általános, osztatlan, megkülön
böztetett népszerűségnek és szeretetnek örvend.

Bilkey Ferenc
esperesplébános

Sárszentrniháiyon született 18G2-ben. Középiskoláit részben
Székesfehérvárott, részben Budapesten végezte. Utána teológiai
tanulmányait fejezte be és pappá szenteltetett. Két évig volt káplán
és 18 esztendő óta a székesfehérvári felsővárosi róm. kath. egy
házközség plébánosa. 1902-ben a pápai Bene verente kitüntetést
kapta meg.
Nagyob tanulmányutat tett az európai államokban, Ameriká
ban és Afrikában. Jelentős irodalmi munkásságot fejt ki, első
könyve L903-ban jelent meg, az utolsó 1928-ban, de kéziratban
most is van kész munkája. A székesfehérvári és fővárosi lapok
állandóan közlik értékes írásait. Megjelent művei : Az éjjeli nap
sugárban, Vidám órák, Túl az Óceánon, Magyar emberek Ame
rikában, A családok könyve stb.
A Gárdonyi Irodalmi Társaság rendes tagja. Székesfehérvár
város közéletében jelentős szerepet játszik. A vármegye törvény
hatósági bizottságának tagja. Számos társadalmi egyesület vezető
ségében foglal helyet.

Miklós Géza
református l e l k é s z

Miklós Géza életrajzából hiányoznak a számszerű adatok.
Rz Úrnak felkent szolgája, évtizedek óta körültekintő gondosság
gal vezeti és irányítja gyülekezetét. Mint lelkipásztor, mély meg
győződéses, vallásos érzületét átülteti a hívek lelkébe és egyházi,
valamint hazafias beszédei mindenkor nagy tudását és irredenta,
magyar érzelmeit bizonyítják. Kiváló szónok, aki megtalálja az
utat hallgatói szívéhez.
A mezőföldi református eyyházmegye tanácsbírája és könyv
tárosa, a Székesfehérvári és Megyei Protestáns Kör vallásirodalmi
és nevelési osztályának elnöke, a Református Jótékony Nőegylet
titkára és pénztárnoka stb. stb.
Értékes irodalmi munkásságot fejt ki. Számos nagyobb mun
káján kívül állandóan jelennek meg figyelemreméltó írásai és érte
kezései egyházi lapokban.
Miklós Géza Székesfehérvár társadalmi életében is jelentős
szerepet játszik. El sem képzelhető kultúrmozgalom, amelyben
ne vállalna vezető szerepet.

Hevesi Ferenc
főrabbi

Nagytudású pap, lelkes szavú szónok, kinek úgy vallásos
tárgyú, mint izzó, hazafias beszédei mindenkor nagy hatást vál
tottak ki hallgatói szívében. 1898-ban született Lúgoson. Közép
iskolai tanulmányai befejezte után az Országos Rabbiképzőt
végezte el és a budapesti egyetemen bölcsészdoktori oklevelet
nyert.
A budapesti izr. hitközség fiuárvaház templomában működött
1920-tól mint hitszónok. 1922-ben választották meg Székesfehér
várott főrabbinak.
A XI. izraelita hitközségkerület hitéleti és kultúrbizottságának társelnöke, az OMIKE igazgatósági tagja, az Imit főtitkára.
Megjelent vallásos tárgyú művei : Jelenések könyvéből,
Szenvedés, Igazság.

Irányi Kamill
ág. hítv. ev. lelkész

Liptóujváron született 1890 december 28-án. Középiskolai
tanulmányait, valamint a teológiai akadémiát az ősi eperjesi
collégiumban végezte. Geduly Henrik püspök 1913-ban Miskolcon
szentelte pappá.
Pályáját, mint a szabolcsi misszió lelkésze, Nyíregyházán
kezdte, majd 1915-ben bevonult mint tábori lelkész. 1917 augusz
tusában a szatmárnémetii gyülekezet egyhangúlag megválasztotta
lelkészévé. Rz oláh megszállás idején résztvett a magyar egyház
kerület megszervezésében. 1921 február 12-én az oláhok elfogták
s a kolozsvári és bukaresti haditörvényszék elé állították. Irreden
tizmus, kémkedés és összeesküvéssel vádolva 5 évi kényszer
munkára ítélték, amelyből 3 esztendőt töltött el Kolozsvár, Buka
rest, Hava, Vacaresti és Nagyvárad börtöneiben, míg a magyar
kormány mint cserefoglyot 1923 november 17-én hazahozatta.
Székesfehérvárott 1925 szeptember 25-én választották meg
lelkésszé, ezt megelőzőleg már két évig Budán középiskolai
hittanár volt.
A fejér-komárom egyházmegye főjegyzője és az egyházi
törvényszék bírája, ez utóbbi tisztet a Dunáninneni egyházban is
betölti.
Ä „Lelkipásztor" című homiletikai folyóiratban beszédei
jelentek meg.

dabasi Halász Géza
vármegyei

főjegyző

Pécsett született 1804 augusztus hó 15-én. Középiskolai
tanulmányait a budapesti V. kerületi főgimnáziumban, jogi tanul
mányait ugyancsak Budapesten a Pázmány Péter tudomány
egyetemen végezte.
Pályáját mint közigazgatási gyakornok, 1915-ben KrassóSzörény vármegye szolgálatában kezdte meg. A világháborúban a
4-ik cs. és kir huszárezredhez vonult be. 1916 augusztusában
orosz hadifogságba került, ahonnan csak 1018 augusztusában
került haza. Mint huszárzászlós szerelt le. A sebesülési érem és
a Károly csapatkereszt tulajdonosa.
Fejérvármegyénél 1018 decemberében helyezkedett el ugyan
csak mint közigazgatási gyakornok, 1020 februárjában aljegyző,
1027 májusában Il-od főjegyző lett, 1928 óta vármegyei főjegyző.

Dr Szűcs Gedeon
vm. tiszti főügyész

Abán született 1878 november 12-én. Középiskolai tanul
mányai befejezése után 1904 december 13-án ügyvédi vizsgát
tett. Vizsgája letétele után ügyvédi irodát nyitott s rövid idő
múlva varmegyei tb. tisztiügyésszé nevezték ki. 1914 március
havában a vm. tiszti főügyész helyettesítésével bízatott meg s
ezt a tisztet körültekintő gondossággal és sok hozzáértéssel látta
el mindaddig, míg ugyanez év május 4-én tiszti főügyésszé válasz
tották meg.
Dr Szűcs Gedeon szélesskáláiú jogi tudását vármegyeszerte
ismerik és elismerik. Minden komoly, hazafias, kulturális és társa
dalmi mozgalom lelkes támogatója. Sokat jótékonykodik.

f Apt Ödön
Fejér vármegye árvaszéki elnöke

Budapesten 1862 november 15-én született. Középiskoláit a
fővárosban végezte. Érettségi után a budapesti tudományegyete
men folytatta tanulmányait, ahol államtudományi vizsgát tett. A
világháborút végigküzdötte s vitéz magatartása elismeréséül több
ízben tüntették ki,
A vármegye szolgálatába 1898-ban lépett, 1908-ban vm.
II. oszt. aljegyzőnek nevezték ki. 1905-ben árvaszéki titkár, 1926ban pedig árvaszéki elnök lett.
1929 július 18-án elhunyt s ezzel egy becsületben eltöltött
munkás élet zárult le, melynek emléke pályatársai és nagyszámú
tisztelői körében sokáig élni fog.

Dr Lauschmann Géza
ναι. II-od főjegyző

Székesfehérváron született 1895-ben. Középiskolai tanulmá
nyait szülővárosában végezte el. Érettségi után a budapesti tudo
mányegyetem jogi fakultásának hallgatója lett s szerzett állam
tudományi doktorátust. A világháború alatt katonai szolgálatot
teljesített s 1918 november havában mint tartalékos honvéd tüzér
hadnagy szerelt le. A vármegye szolgálatába 1918-ban lépett.
1919 február 8-án szolgabírónak választották meg. 1926-ban
tb. főszolgabíró lett. Három év múlva a vármegye II-od főjegyzője.
Dr. Lauschmann Géza úgy pályatársai, mint a nagyközönség
részéről általános népszerűségnek és szeretetnek örvend. Minden
komoly hazafias és kulturális megmozdulás lelkes támogatója.

Paikert Géza dt*
vm, aljegyző, főispáni titkár

R kanadai Stc Hgathedes Montó-ban született 1902-ben.
Középiskolai tanulmányai befejezése után a Haditengerészeti Aka
démián tanult, melyet mint hadapródjelölt tűzmester végzett el.
Ezután Budapestre jött, ahol a Pázmány Péter tudományegyetem
hallgatója lett s itt államtudományi doktorátust szerzett.
1919-ben belépett a nemzeti hadsereg kötelékébe, ahol 1920
szeptember BO-ig teljesített katonai szolgálatot.
Pályáját az Ergon R.-T.-nál kezdte, majd a Hazai Bank tiszt
viselője lett. 1925 február havától 1926 április l-ig a királyi család
udvarában Lequitó-ban rendkívüli szolgálatot teljesített. Fejér vár
megye kötelékébe 1926 július 31-én mint tb. szolgabíró lépett.
1928-ban aljegyzőnek nevezték ki. Hivatalba lépése óta látja el a
főispáni titkár teendőit.
Mindenki, aki ismeri, meg van győződve arról, hogy fényes
karrier előtt áll.

Mészöly Károly
vm, I-ső aljegyző, tb. főjegyző

Fiatal kora dacára a vármegye egyik jelentős tisztviselője,
aki gyorsan, tehetsége arányában csinált karriert. 1895 október
24-én született Igarban. Tanulmányainak befejezése egybeesett a
világháború kitörésének időpontjával s ö az elsők között volt,
akik a frontra kerültek. Végigküzdötte a világégést a 69-ik gyalog
ezred kötelékében s mint t. hadnagy szerelt le. Vitéz magatartása
elismeréséül a bronz vitézségi, a bronz és kis ezüst, Signum
Laudis, a Károly csapatkereszt és sebesülési éremmel tüntették ki.
A vármegye szolgálatába 1922-ben lépett mint tb. szolgabíró,
192G-ban aljegyző, 1928-ban pedig tb. főjegyző lett.
Mészöly Károly típusa a megbízható, lelkiismeretes köz
tisztviselőnek, akinek fellebbvalói és pályatársai egyaránt szép
jövőt jósolnak.

Dr Csitáry G. Emil
városi főjegyző

Székesfehérvárott született 1892-ben. Középiskoláit szülő
városában, jogi tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter tudomány
egyetemen végezte. Székesfehérvár város szolgálatába 1915-ben
lépett, Pályáját mint polgármesteri titkár kezdte meg, 1!) 17-ben
I-ső aljegyző lett. 1917 őszén a főjegyzői teendők ellátásával lett
megbízva, I9lx-ban gazdasági tanácsnok, 1920-ban pedig városi
főjegyző.
Mint a Székesfehérvári Hírlap belmunkatársa, (> éven át hír
lapírói tevékenységet fejtett ki, feltűnést keltettek riportjai, vezér
cikkei és novellái. Jogi tanulmányait újságíró korában fejezte be.
A város társadalmi és kulturális életében jelentős szerepet
játszik, számos egyesület vezetőségének hangadó tagja.

Varga Elemér
műszaki főtanácsos

Debrecenben született 1878 január 17-én. Középiskolai
tanulmányai elvégzése után a budapesti kir. József műegyetem
hallgatója lett és ott szerezte meg építészmérnöki oklevelét.
Székesfehérvár sz. kir. város szolgálatába 10 lîî január 1-én
lépett mint főmérnök. A világháború kitörésekor, 1914 július 30-án
hadba vonult és 1917 szeptember 10-ig teljesített katonai szolgá
latot. 1925 január 1. óta műszaki főtanácsos.
A város társadalmi életében jelentős szerepet játszik. Minden
kulturális és szociális megmozdulás értékes és lelkes támogatója.
Székesfehérvár város rendezésének munkáját kiváló szakértelem
mel irányítja.

Bokor Attila
városi tanácsnok

j

Miskolcon született 1883 június 28-án. Középiskolai tanul
mányait befejezve, államtudományi államvizsgát tett.
Pályáját mint Ií-od aljegyző kezdte meg Székesfehérvár város
szolgálatában 1907 december 23-án, 1917-ben rendőrkapitány lett.
A világháború kitörésekor 1914 július 27-én hadba vonult és
1917 dec. 31-én szerelt le mint 75 százalékos rokkant.
1921 szeptembere óta városi tanácsnok. A községi elöljáró
ság vezetője. Székesfehérvár társadalmi és egyesületi életében
jelentős szerepet játszik, aki készségesen támogat minden kultúr
és gazdasági törekvést.

Rohringer Richard
városi főszámvevő

Fogarason született 188B május 9-én. Szülővárosában végezte
középiskolai tanulmányait, ugyanott érettségizett is. Majd 1901-ben
államszámviteli vizsgát tett. Pályáját a fogarasi kir. adóhivatalnál
kezdte, később a törcsvári járás járási számvevője lett.
Άζ oláh betöréskor leplezetlen és gerinces, magyar, hazafias
magatartásáért sok kellemetlenségben volt része, míg végre a
megszálló hatóságok kiutasították. Budapestre jött, ahol a Pénz
ügyminisztériumban kapott beosztást. Itt működött 1926 novem
beréig mint miniszteri számtanácsos.
Székesfehérvár sz. kir. város szolgálatába 1926 november
15-én lépett mint városi főszámvevő.
Mint újságíró, Erdély legjelentékenyebb napilapjának, a
„Brassói Lapok"-nak volt egy éven át a felelős szerkesztője, mely
idő alatt számos feltűnést keltő vezércikke, riportja, társadalmi és
közgazdasági kérdéseket boncoló cikke jelent meg a lap hasábjain.

Dr Kapossy Endre
a ciszterci rendház és reálgimnázium igazgatója

Született 1805 nov. 7-én Díszeiben, Zalavármegye közsé
gében. Középiskoláit Nagykanizsán és Egerben végezte, fí cisz
terci rendbe lépett 1883-ban. Egyetemi tanulmányait a budapesti
tudományegyetemen végezte, ahol doktorrá avatták és tanár
oklevelet is szerzett. 1890—1895-ig Baján tanárkodott, 1895-től
a székesfehérvári sz. István reálgimnázium tanára s igazgatójaként
a mai napig működik. Számos társadalmi egylet választmányi tagja,
írói működése az útirajzok, művészettörténeti és eszth. értekezé
sek körében mozgott. írt görög irodalomtörténetet és németből
fordított. A Ciszt. Diákszövetség alelnöke.
Dr Kapossy Endre tanári körökben szinte fogalom. Tanít
ványai rajongásig szeretik. Egyházi és vallási körökben osztatlanul
páratlan, megkülönböztetett népszerűségnek örvend.

Bezdek József
az állatni Ybl Miklós főreáliskola igazgatója

Székesfehérvár tanügyi életének nagy szerepet játszó, köz
tiszteletben álló tagja A vezetése alatt álló főreáliskola minta
intézmény, ami elsősorban a kiváló igazgató és a nagyszerű
tantestület együttes érdeme. Bezdek József vallásos és hazafias
szellemben neveli a gondjaira bízott ifjúságot, hogy majdan
hasznos polgárai legyenek az országnak.
Lángoló irredenta, magyar érzelmeit átplántálja növendékei
lelkébe ; éveken át gondozza és ápolja, hogy terebélyes fává
nőjjék ki magukat. A közelmúltban országos feltűnést keltett egyik
intézkedésével, amely a nemzeti lobogó tiszteletét mélyíti. Ά
tantermekben félárbocra eresztett miniatűr országzászlókat helyez
tetett el, amelyeket úgy a tanár, mint a növendékek
mellette
elhaladva
meghajlással tartoznak köszönteni. Ezzel is az ifjúság
nemzeti önérzetének ébrentartását és fejlesztését célozza.
Székesfehérváron el sem képzelhető kultúrmozgalom Bezdek
József értékes közreműködése nélkül.

Merőn István
a székesfehérvári közs. leánylyceum igazgatója

Székesfehérvárott született l«77-ben. Középiskolai tanulmá
nyait szülővárosában végezte, majd a budapesti tudományegyete
men folytatta és szerezte meg tanári oklevelét (magyar-latin szak).
Az ottani főreáliskolában kezdte meg pályáját, ahol 1 í) 1 s-ig
tanított. 19lN-tóI pedig Székesfehérvár sz. kir. város községi
leánylyceumának igazgatója. Nagyobb tanulmányi utat tett európai
országokban, Ázsiában és Afrikában.
Székesfehérvár társadalmi és kulturális életében is jelentős
szerepet játszik. Számos ily egyesület és intézmény vezetőségi
tagja. Irodalmi munkássága : Erkölcsvédelem (1926), Takarékosság
(1927), Különféle tehetségek és a középiskola (1929) megjelent
könyvein kívül kötetekre terjedő értekezéseket irt tanárok számára.

Dr Kardos Jenő
műszaki főtanácsos, a Székesfehérvári ni. kir. állami
Fiúnevelő Otthon igazgatója

Kassán született 1880-ban. Középiskoláit szülővárosában,
főiskolai tanulmányait részben a budapesti József műegyetemen,
részben pedig a kolozsvári tudományegyetemen — ahol 1908-ban
jogi doktorátust is nejért — végezte. Iskolai tanulmányai befejezése
után Székesfehérvárra kerüit a m. kir. állami Fiúnevelő Otthonba,
ahol hosszú ideig mint szaktanár és műhelyfőnök működött. A
világháború kitörésekor az elsők között volt, akit a harctér poklába
küldtek, ahol még 1914-ben orosz hadifogságba került. Ot és fél
esztendeig ette az orosz hadifoglyok keserű kenyerét. Közben
Ázsiába hurcolták, ahol hosszabb időt a japánok és a kínaiak
között töltött 1920. év végén főhadnagyi rangban szerelt le.
A háború előtt több előkelő lapnak főmunkatársa volt.
Szociálpolitikai cikkei mindenkor jelentős sikert arattak. 1908-ban
önálló műve is jelent meg : „Közgazdasági program" címen.
1922-ben kinevezték a Fiúnevelő Otthon igazgatójának s azóta a
vezetése alatt levő intézet egyike az ország legszebb eredménye
ket elérő pedagógiai intézményeinek, Az Otthon növendékei által
készített •— dr Kardos Jenő tervezte valamennyit
gyermekjáté
koknak Európa minden kultúrállamában van piaca. A Vörösmarty
Kör, a Lövölde Egylet választmányi tagja. Tagja a Mérnöki
Kamarának.

Vértes József
kereskedelmi iskolai igazgató

Vértes József hosszú évtized óta áll a tanügy szolgálatában ;
értékes, munkás tagja Székesfehérvár tantestületének. Elismert,
kiváló pedagógus, aki nagy tapasztalattal és körültekintő gondos
sággal vezeti intézetét.
Székesfehérvár társadalmi és kulíuréletében nagy szerepet
játszik, számos egyesület és intézmény vezetésében vesz részt,
minden jelentősebb mozgalom megértő és lelkes támogatója, álta
lános nagyrabecsülésnek és köztiszteletnek örvend.
Mint ember, puritán jellemű, egyszerű, közvetlen, csak bará
tokat szerzett magának — ellenségei nincsenek.
Hivatott tollforgató : értékes cikkei, értekezései gyakran jelen
nek meg a székesfehérvári lapok hasábjain, valamint különböző
pedagógiai lapokban is. Minden hazafias törekvés fáradhatatlan
és értékes előharcosa.

Marosi Arnold
cisztercirendi főgimn. tanár,
a Fejérmegyeí é s Székesfehérvári Múzeum igazgatója

Silsárkáson 1873-ban született Középiskolai tanulmányait
Pápa-, Győr-, Székesfehérvár- és Egerben végezte, majd a buda
pesti tudományegyetem előadásait hallgatta, ahol 1898-ban abszol
vált. Tanári oklevelet 1900-ban kapott. Pályáját Székesfehérváron
kezdte, később Baján és Pécsett tanított. Pécsett az ottani mú
zeum igazgatója volt rövid ideig. 1910-ben visszahelyezték Szé
kesfehérvárra, ahol mozgalmat indított a helyi múzeum életre
keltése érdekében. Még az 1910. évben megnyílt a „Fejérvármegyei
és Székesfehérvári Múzeum", amelynek az igazgatója lett.
Marosi Arnold igazán sokoldalú ember. Tanár, múzeum
igazgató, író. önálló müvei közül, melyek komoly fővárosi kiadóválla
latok kiadásában jelentek ínég, csak néhányat említünk : „A termé
szet élete", ,,Általános biológia", „Bevezetés a biológiába", „Át
öröklés és Nemzetvédelem", „Székesfehérvár műemlékei". Ezen
kívül több tankönyv, értekezés, cikk, tanulmány jelent meg tollából.
Hiányos lenne a kép, ha nem utalnánk érdemekben gazdag
közéleti tevékenységére : a Széchenyi Szövetség székesfehérvári
osztályának tb alelnöke, Pécs Baranya Múzeum Egyesület, a Mű
emlékek Országos Bizottsága, az Országos Kepészeti egylet választ
mányi tagja, az Alba Regia Athlétikai Club társelnöke stb. stb
Marosi Arnold pályáján csak szépet és maradandót alkotott.
Nevet Székesfehérvár és Fejér vármegye történetében fel fogják
jegyezni, hogy buzdításul, ösztönzésül szolgáljon a késő utókor
nak is termékeny és munkás élete

Sínkovics János
törvényszéki tanácselnök

1876-ban Désaknán született. Középiskolai tanulmányai
melyet Kolozsváron abszolvált - befejezése után az ottani tudo
mányegyetem előadásait hallgatta. Bírói vizsgát 1902-ben Buda
pesten tett.
Jogi pályáját 1892-ben Désett kezdte meg mint törvényszéki
joggyakornok. R következő évben már aljegyzővé, 1902-ben pedig
albíróvá nevezik ki. Nemsokára ezután mint aljárásbírót áthelyezik
Besztercére. 1907-ben alügyész, majd néhány hónap múlva királyi
ügyész lett. Székesfehérvárra 1921-ben került már mint törvény
széki bíró. 1924-ben törvényszéki tanácselnöknek lépteti elő a
magyar királyi igazságügyminiszter.
Sinkovics János típusa az igazságos, képzett bírónak, aki
minden eléje kerülő esetben a legaprólékosabb gondossággal,
körültekintő figyelemmel végzi el feladatát A vádlottat nemcsak
mint egyszerű jogi esetet kezeli, hanem szinte pszichoanalítikai
módszerrel igyekszik a bűnök, botlások, erkölcsi, emberi hátterét
is kibogozni, hogy ítélete ne csak a törvény rideg betűje, hanem
az emberi megértés törvénye alapján is megérthető és elfogadható
legyen. Úgy pályatársai, mint a város egész közönsége körében
osztatlan népszerűségnek örvend.

Mészáros Imre
ny. törvényszéki tanácselnök

Kiskunfélegyházán 1870-ben született Középiskolai tanul
mányait a kecskeméti gimnáziumban, főiskolai tanulmányait Kecs
keméten az ottani jogakadémián abszolválta. Pályáját tanulmányai
befejezése után Szabadkán kezdte meg mint törvényszéki joggya
kornok. Tehetségével, jogi képzettségével egyenes arányban halad
előre s néhány év leforgása alatt aljegyző, albíró, 1900-ban pedig
Mórott a járásbíróság vezetője lesz. Székesfehérvárra 1916-ban
helyezik át mint törvényszéki bírót, 1920-ban tanácselnök lesz s
ebben a minőségben 1928. év végéig működik, mikor is 32 évi
példátlan szorgalommal és agilitással eltöltött szolgálat után nyu
galomba vonul. Mint törvényszéki tanácselnök két évig (1926 28.)
a székesfehérvári törvényszék elnökhelyettese volt.
Ά fiatalkorúak felügyelőhatósága tanácselnöke. A Vörösmarty
Kör választmányi tagja. Székesfehérvár törvényhatóságának 12 év
óta választott tagja.
Kedvelt és népszerű tagja a város jobb társaságainak.

Mathey Béla
kír. ügyész

Ungváron született 1886-ban. Középiskoláit szülővárosában
és Munkácson, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte.
Pályáját 1909-ben Munkácson, mint törvényszéki joggyakor
nok kezdi meg. 1912-ben áthelyezik Nagybereznára. 1915-ben
törvényszéki jegyzőnek nevezik ki Szabadkára, ahol rövid időn
belül ügyészségi jegyző lesz. A szerb megszállás miatt kénytelen
állását — miután nem hajlandó a megszállók szolgálatába állni —
otthagyni s számtartónak áll be egy ottani magyar földbirtokos
gazdaságába. Azonban a szerbeknek Mathey — izzó hazaszeretete,
lángoló irredenta érzelme miatt,
mint egyszerű számtartó is
„kellemetlen idegen", akit 1921-ben kiutasítanak. Székesfehérvárra
kerül, ahol nemsokára királyi ügyésznek nevezik ki.
Mathey Béla egyike a legképzettebb jogászoknak, akinek
fölényes jogi tudását pályatársai körében is általánosan elismerik.
A helybeli kereskedelmi iskola III. és IV-ik osztályának jog
tudományi tanára,
A Vörösmarty stb. stb. kör tagja.

Dr Heinrich Győző
a székesfehérvári járásbíróság elnöke

Veszprémben született 1872-ben. ügy középiskoláit, mint
egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1892-ben jogi
doktorátust szerzett. 1896~ban lépett állami szolgálatba a buda
pesti törvényszéknél, ahol pályáját mint joggyakornok kezdte meg
1904-ben járásbírónak nevezte ki az igazságügyminiszter s Lé
ván nyert beosztást. 1916-ban Sárbogárdra helyezik át vezető
járásbirói minőségben. Sárbogárdi tartózkodása idejében az ottani
gimnáziurnfentartó egyesület elnöki tisztségét tölti be. Székes
fehérvárra 1921-ben került címzetes járásbírósági alelnökként
1926-ban tényleges alelnök s 1927-ben elnöke lett a székesfehér
vári járásbíróságnak.
Számtalan kulturális egyesület választmányi és rendes tagja.
A székesfehérvári fegyelmi bíróság elnöke. Ismert népszerű és
köztiszteletben álló tagja Székesfehérvár legelőkelőbb társaságának-
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Di* Véber Gusztáv
járásbírósági alelnök
Vasvörösváron 187J-ben született. Középiskoláit Szombat
helyen, főiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Állami szolgá
latba 1806-ban lépett mint törvényszéki joggyakornok. Székes
fehérvárra 1914-ben került járásbírói minőségben, 1925-ben járás
bírósági alelnökké nevezte ki a magyar kir. belügyminiszter.
Dr Véber Gusztáv úgy pályatársai körében, mint mindazok
között, akikkel magánéletében érintkezik, roppant népszerű. Olyan
ember, akit csak becsülni lehet megszámolhatatlan erénye miatt.
R Vörösmarty Kör, a Katholikus Kör választmányi, az Emericana Congregatio magisztrátusi tagja.
Székesfehérváron el sem képzelhető komoly, hazafias, kul
turális, társadalmi mozgalom, melyből ki nem veszi részét.

Csorna Gyula
m. kír. postaíeiügyelő, a székesfehérvári 1. és 2. számú
postahivatalok vezetője

Győrött 1882-ben született. Középiskoláit ugyanott végezte,
majd a mosoni postahivatalnál eltöltött gyakornoki év után a
budapesti postatisztképző tanfolyam hallgatója lett és tette le alapés szakvizsgáit. 1918-ban mint fiatal főtiszt az aranyosmaróti hi
vatal vezetésével bízatott meg. Itt érte a cseh megszállás, amikor
hazafias magatartása miatt Lipótvárra internálva, majd később a
cseh köztársaság területéről ki lett tiltva. Mint menekült a buda
pesti postaigazgatóság vizsgálati előadója volt 1921-ig, amikor a
kisújszállási postahivatal vezetésével bízták meg. Ä székesfehér
vári postahivatalok élén 1927 óta áll.
Bár aránylag rövid ideje van Székesfehérváron, már is nép
szerű tagja a város társadalmi életének és általános nagyrabe
csülésnek örvend.

Névelős Lajos
Fejér vármegye kir. tanfelügyelője

Károlyfaíván (Zemplén m.) született 1869 augusztus 26-án.
Középiskoláit Kassán, felsőbb tanulmányait Sárospatakon és Buda
pesten végezte.
Pályáját Kassán kezdte meg mint kir. segédtanfelügyelő. A
cseh megszálláskor, 1919-ben elhagyta Kassát és Miskolcra kapott
újabb beosztást mint helyettes tanfelügyelő, ahol 191S október
11-től 1924 februárjáig teljesített szolgálatot, 1924 februárjában
Fejér vármegye és Székesfehérvár sz. kir. város kir. tanfelügye
lőjévé nevezték ki.
Abaujtorna vármegyében szerkesztette a „Közoktatásügy"
c. tanügyi lapot, számos értekezést is írt. Az ottani Kazinczy
Irodalmi Társaság rendes tagja.
Székesfehérvár társadalmi életében jelentős szerepet játszik,
minden kultúrmozgalom megértő és lelkes támogatója. A székes
fehérvári kir. törvényszék fiatalkorúak fel ügyelőbizottságának
helyettes elnöke.
Mint tanügyi szaktekintély országosan ismert, kitűnő nevet
vívott ki magának.

Farkasialvi István
ckl. gépészmérnök, áll. iparfőfelügyelő

1883-ban Budapesten született. Középiskolai tanulmányai
elvégzése után a budapesti Műegyetem hallgatója lett s 1906-ban
megszerezte gépészmérnöki oklevelét. Pályáját mint napidíjas
mérnök kezdi 1909-ben. Két év múlva már iparfelügyelővé léptetik
elő s áthelyezik Nagybecskerekre. 1914-ban Győrbe kerül, ahol
az állami utigépjavító üzem vezetője lett. Még a békeévekben
szenvedélyes gépkocsivezető s így a háborúban mint autóstiszt
szolgál s döntőfontosságú futárútakat abszolvál. Mint főhadnagy
szerelt le 1919-ben. A Signum Laudis tulajdonosa.
Jelenleg a székesfehérvári iparfelügyelőség vezetője. 20 éve
tagja a Magyar Atlétikai Clubnak, a KMAC. választmányi tagja.
Alelnöke a Pannónia Autó Clubnak, a fiatalkorúak bíróságának
tanácstagja. Székesfehérvár valamennyi előkelő kaszinójának tagja.
Farkasfalvy István neve mint autóversenybíróé országosan
ismert. A „Modern automobil" című mű társszerkesztője.

Héjf János István
m. kir. erdőtanácsos, erdőfelügyelő

Székesfehérváron 1881-ben született. Ismert és népszerű
székesfehérvári patrícius család sarja. Középiskolai tanulmányait
Székesfehérvárott végezte, majd pedig a Selmecbányái M. kir.
Bánya- és Erdőmérnöki főiskola hallgatója lett. Erdőmérnöki
oklevelet 1905-ben szerzett. Működését a lippai erdőhívatalban
kezdte meg mint erdőrnérnök-gyakornok. Pályáján szépen haladt
előre, főleg Erdélyben levő hivatalokban teljesített szolgálatot már
mint hivatalvezető, midőn az oláh impérium következett be s
megkezdődött a színmagyar irredenta érzelmű Héjj János István
üldöztetése, mely végül is fogságig és a hadbíróság elé való
állításig fajult. Szerencsére sikerült a tárgyalás hajnalán megszök
nie az oláh fogságból s leírhatatlan viszontagságok után elérnie a
magyar határt.
1920-ban a székesfehérvári kir. erdőfelügyelőséghez került.
1925 óta a felügyelőség főnöki teendőit látja el. Rz Országos
Erdészeti Egylet, a Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egye
sület választmányi, a Mérnök és Építész Egyesület, a Magyar
Mérnökök Nemzeti Szövetsége stb, stb. tagja.

Dr Paizs Gyula
földbirtokos, volt országgyűlési képviselő

Vasvármegyében Kiscellben született 1855-ben. Középiskoláit
Szombathelyen, egyetemi tanulmányait Budapesten, Wien, Paris
ban végezte, ügyvédi vizsgát a budapesti tudományegyetemen
tett. Utána pedig gazdálkodni kezdett,
Rácalmási birtokán 1800 óta gazdálkodik és azóta tagja
Fejérvármegye törvényhatósági bizottságának virilis jogon. 1910-ben
a rácalmási kerület országgyűlési képviselőjének választotta és
1918-ig volt tagja a magyar törvényhozásnak. Mintáz országgyű
lési képviselő többízben előadója volt a gazdasági törvényeknek.
1890 óta tagja az Omge igazgatóságának, Fejérvárvármegye
minden társadalmi és gazdatársadalmi megmozdulásában részt
vesz és hangadószerepet játszik.

Dr bátori Sígray Béla
földbirtokos

Budapesten született 1883-ban. Ott végezte középiskolai
tanulmányait, majd a tudományegyetem jogi fakultását és doktorált. Tanulmányai befejezte ulán gazdálkodni kezdett. Katonai
szolgálati kötelezettségének a 4-es dragonyos ezrednél Marburgban tett eleget.
Számos nagyobb külföldi utazást tett, többízben járt Egyiptomban, a Szaharán stb.
Tagja az Országos Kaszinónak, az Uri Clubnak, a Nagypénteki ref. társ. igazgató választmányának, a Magyar Nemzeti
Múzeum barátai körének, a Sziget Clubnak.
Fejérvármegye törvényhatósági bizottságának, állandó választmányának, a Testnevelési bizottságnak, a közigazgatási
bizottságnak, valamint a Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület
igazgatóságának tagja.

Dr Elek István
földbirtokos

Székesfehérváron született 1889-ben, ugyanott végezte közép
iskoláit is. Egyetemi tanulmányait Parisban a Sorbonne-on, ügyvédi
vizsgát a budapesti tudományegyetemen tett. A Társadalomtudo
mányi Gazdaságtan című műve ösztöndíjjal lett kitüntetve. Állan
dóan jelennek meg tudományos munkálatai napilapokban és szak
lapokban.
A háború alatt a 7-es Vilmos huszároknál teljesített katonai
szolgálatot.
Híres Afrikautazó, a Szahara alapos ismerője, ezenkívül be
utazta az egész kontinenst, jelenleg Indiában tartózkodik, ahonnan
Kínába megy. Útjáról állandóan tudományos cikkek keretében
számol be.
A német vámtárgyalásoknál a minisztérinm kiküldöttjeként
vett részi Az Országos Magyar Mezőgazdasági Kamara meghívott
tagja és tagja Fejér vármegye törvényhatósági bizottságának virilis jogon,

Elek Ferenc
földbirtokos

Székesfehérváron született 1886-ban. Középiskolai tanulmá
nyait szülővárosában, gazdasági és közgazdasági egyetemet
Frankfurt am Main-ban végzett. Tanulmányai elvégzése után mint
egyéves önkéntes vonult be az I es vonatezredhez, innen átbelyezték az l-es honvéd huszárezredhez.
A világháború kitörésekor ismét bevonult a vonatezredhez
volt a szerb és orosz harctereken, megszerezte a Signum Laudist
és Hadügy miniszteri elismerő oklevéllel tüntették ki. 1918-ban
szerelt le mint tartalékos kapitány. Azóta Iváncsán, Adonyban és
egyéb fejérmegyei birtokain gazdálkodik, résztvesz és vezető
szerepet játszik a gazdatársadalom mozgalmaiban.
Értékes közgazdasági cikkeivel a Pesti Hírlap és egyéb
lapok hasábjain találkozunk. Az „Omge" tőzsdei szerkesztője.
Az Országos Szántógéptulajdonosok Egyesületének választmányi
tagja. Fejérvármegye törvényhatósági bizottságának, valamint
különböző szakbizottságának tagja.

Strida Antal
a Magyar Nemzeti Bank székesfehérvári fiókjának igazgatója

1876-ban Siófokon született. Középiskoláit Székesfehérváron,
a kereskedelmi akadémiát Kolozsváron abszolválta. Iskolai tanul
mányai befejezése után a Szatmári Malom R.-T. tisztviselője lelt
s három évi működés után -- érezvén, hogy érvényesüléséhez
szűk egy ilyen vidéki malom kerete -— felutazott Budapestre. A
fővárosban előbb egy vasgyár levelezője, majd a Balatoni Halá
szati R.-T. főkönyvelője volt. Am Strida Antal nem az az ember,
aki megelégedne egy tisztviselő számára nagyon gyakran a leg
magasabb pozíciót jelentő főkönyvelői állással. Hajtotta, űzte a tehet
sége. Bécsbe ment, ahol az Osztrák-Magyar Bank — a békebeli
Európa egyik legelőkelőbb pénzintézete — tisztviselője lett (1901.).
Hivatalfőnökei felismerték kivételes tehetségét s 1902-ben
az akkor alapított székesfehérvári fiókhoz már mint vezető tiszt
viselőt helyezik át. Azóta itt él Székesfehérváron s a közben
Magyar Nemzeti Bankká alakult pénzintézetben szinte évről-évre
léptették elő, mígnem 1921 március 1-én az intézet igazgatója lett.
R Magyar Turista Egyesület székesfehérvári osztályának
elnöke, a Székesfehérvári kereskedők Társasága és a Székesfehér
vári Kereskedelmi Csarnok választmányi tagja,
Ismert és népszerű tagja a város jobb köreinek.

Freud Manó
a Magyar Általános Hitelbank fiók-igazgatói a

Székesfehérvár város és Fejérvármegye közgazdasági életé
nek egyik kimagasló reprezentánsa. Évtizedeket töltött el a
bankszakmában, szorgalmának, — minden protekciótól mentes —
tudásának, lankadhatatlan akaraterejének köszönheti azt az ívelő
karriert, amelyet befutott.
Az ország egyik legtekintélyesebb, legnagyobb súllyal biró
pénzintézetének, a Magyar Általános Hitelbank fiókjának igazgatói
székében is minden hivalkodástól mentes, egyszerű főtisztviselő.
Puritán jellemével, gerinces konzekvenciájával — de amellett
mindenkor megértő és jóindulatú ügykezelésével a legszélesebb
rétegek nagyrabecsülését érdemelte ki.
Minden jelentős társadalmi és kultúrtörekvés készséges
támogatója, számtalan egyesület és intézmény vezetőtagja, így a
székesfehérvári és megyei Kiskereskedő Társulat elnöke, az Előre
Torna Klub társelnöke stb. stb.

Peuser Lajos
ok!, mérnök, a Déli Vasút műhelyfőnöke

Székesfehérvárott született 1875-ben, középiskoláit Székes
fehérvárott, egyetemi tanulmányait a budapesti műegyetemen vé
gezte. 1900-ban mérnöki diplomát szerzett és azonnal a KassaOderbergi Vasút szolgálatába lépett.
1921 május óta a Magyar Mérnök és Építész Egylet székes
fehérvári fiókjának elnöke, a Nemzeti Szövetség ottani fiókjának,
a DV ,,Előre" Sportegyesület, a DV Műhely- és Dalárdaegyesület
elnöke. Szakcikkei, melyek főleg német újságokban jelentek meg,
általános figyelemre tarthatnak számot.
Tekintélyes tagja a város társadalmi életének, aki minden
jelentős, kulturális és gazdasági mozgalom megértő és lelkes
támogatója.
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Pávay Vájna Gábor
a székesfehérvári villanytelep igazgatója

1882-ben Karacsfalván (Ugocsa m.) született. Elvégezte a
debreceni ref. kollégiumot, majd a kassai áll. felsőipariskola elő
adásait hallgatta. Ezután tanulmányai kiegészítése érdekében
Parisba utazott, ahol két évig tanult a Sorbonne-on. Parisból
Haverba ment, majd 1906-ban haza jött Magyarországba, ahol a
kolozsvári villanytelepen mint üzemvezető-gyakornok kezdte meg
pályáját. 1908-ban Debrecenbe került s a világháború alatt az egész
telepet úgyszólván egyedül vezette.
A világégés után Székesfehérvárra került s az ő személyé
vel kapcsolatos a fehérvári modern villanyvilágítás megteremtése.
1921 óta a villanygyár igazgatója. Sok kisebb-nagyobb találmánya
van Pávay Vájna Gábornak s ezek közül a szabadalmazott
„Berendezés a szálló hamu és pernye üzem közben elvezetésére"
a legjelentősebb. Tagja a Vörösmarty, a Fejérmegyei Protestáns
Körnek, a Magyar Turista Egyletnek, a SzTC alelnöke.

rajkai Friebeisz Árpád
a Magyar Őstermelő R. T. dunántúli kirendeltségének

igazgatója

Született 1891 november 12-én Apatinban. Iskoláit Szegeden
végezte. Mint gyakornok az Apatini Járási Takarékpénztárnál,
majd Biharban, Derecskén volt alkalmazásban, 1912-ben önkéntes
Bécsben, majd a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankban dolgozik
és mikor megalakul a Haditermény R.-T., a pozsonyi és pozsonymegyei fiók főnökhelyettese lett, majd mikor a magyarországi
qabonabiztosság megszületett, öt bízták meg a zalamegyei kiren
deltség kereskedelmi osztályának vezetésével.
Karrierjének nagyobb állomásai : a Figura fejérmegyei igaz
gatója, majd Veszprém-, Fejér-, Komárom- és Pest megyékben a
Magyar Őstermelők igazgatója. Volt városi bizottsági tag és a
Sz. T. C. elnöke, de utóbb súlyos elfoglaltságára való tekintettel,
minden tisztségéről lemondott.

Kerekes József
festőművész

1892-ben ősi községben (Veszprém m.) született. Közép
iskolai tanulmányai befejezése után korán mutatkozó ösztönétől
hajtva a budapesti Iparművészeti Főiskola hallgatója lett.
A világháború kitörésekor besorozták s orosz hadifogságba
esett. Hazakerülvén, festeni kezdett s az 1921-iki Tavaszi Tárlaton
részt vett néhány képével. Kiállított képeiből különösen az „Eső"
című vászna aratott nagy és megérdemelt sikert. Ezt a képet az állam
a fővárosi szépművészeti múzeum számára megvásárolta. Ugyan
csak a szépművészeti múzeum számára vásárolták rneg 1925-ben
az ,.Alkonyat" című vásznát, melyről a budapesti lapok nagyon
szép kritikát írtak.
Kerekes József ma már az ország egyik legjobb nevű tájkép
festő művésze, akinek képei úgy a vidéki (Debrecen, Székesfehér
vár, Sümeg stb.) múzeumok, mint a neves műgyűjtők gyűjtemé
nyeiben egyaránt feltalálhatók.

Medgyesy József
községi iskolai

igazgató

A győrmegyei Kisbajcson született 1874-ben. Középiskoláit
Sopronban, a tanítóképzőt Győrött végezte 1894-ben. Pályáját
Ruszton kezdte meg, ahol két évig működött. Székesfehérvárra
1899-ben került és azóta fejt itt ki hasznos tevékenységet nem
csak a tanügy, hanem a város kulturális életének a javára is.
A világháborúban résztvett az oroszok elleni harcokban és
a Bruszilov offenzíva alkalmával a C>l-ik hadosztállyal együtt jutott
orosz fogságba, ahonnan csak 1920-ban került haza. Hadapródi
rangban szerelt le. Leszerelése után átvette a Deák Ferenc uccai
15 tanerős községi elemi iskola igazgatását és ezt a hivatalt
tölti be ma is és amellett ellátja a városi tankötelesek törzsköny
vének vezetését is.
Ismert nevű zeneesztétikus, számos zenei vonatkozású cikke
jelent meg különböző lapokban. 192P>-ban megírta a Zenekedvelők
Egyesületének 25 éves történetét. Ennek az egyesületnek titkára,
a Vörösmarty körnek pedig könyvtárosa. A Székesfehérváron
1908-ban megtartott Dunántúli Dalosszövetségi ünnepély és érte
kezés megrendezésében tevékeny részt vett.

Dr Mészöly József
egészségügyi főtanácsos, vármegyei tiszti főorvos

Budapesten született l<s7()-ben. Ugyanott végezte összes
iskolai tanulmányait és szerezte meg orvosi oklevelét is. Előbb a
Kétly klinikán, majd Elischer tanár mellett a Rókus kórházban dol
gozott, majd Kovács tanár mellett szerezte meg műtői oklevelét.
Három gyakorlati évet eltöltve 18íH)-ban Adonyban telepedett
le, ahol 1 £)02-ig mint vm. tb. főorvos gr. Zichy Nándor családi
és uradalmi orvosa volt. Székesfehérvárott 190B-ban telepedett
meg és a fehérvári járás tiszti orvosa lett, ezt a tisztet 1908-ig
töltötte be. Majd a vármegyei Szent György kórházhoz került,
ahol mint sebészfőorvos működött 1913-ig, amikor annak igazga
tójává nevezték ki és átvette a belgyógyászati és szülészeti osztály
vezetését. Kórházi igazgatói állását 1918-ig töltötte be, attól
kezdve vm. tiszti főorvos.
Rz egészségügy terén kifejtett érdemdús munkálkodásának
elismeréséül a kormányzó 1925-ben egészségügyi főtanácsossá
nevezte ki. Kinevezése megyeszerte őszinte örömet váltott ki,
mivel erre a magas kitüntetésre, dr Mészöly József közérdekű
munkássága révén ugyancsak rászolgált.

Dr Pogrányi-Nagy Sándor
orvos, ezredes, fogorvos

1881 dec. 27-én Budapesten született. Középiskoláit és
egyetemi tanulmányait is a székesfővárosban végezte. Doktorrá
avatása évében lépeti katonai szolgálatba. A háborút a szerb,
orosz, olasz fronton tölti. A vérzivataros világégés egyik legvité
zebb katonája — orvos létére. Puskaropogás, ágyúdörgés köze
pett a szüretelő csontkaszás közvetlen közelében végzi szamari
tánus munkáját. Mint százados-orvos kezdi meg, mint őrnagy-or
vos fejezi be a világháborút. 1923-ban alezredes, 1928-ban
ezredes. Katonai kitüntetései : Ezüst és bronz katonai érdem*«
kereszt, a Vöröskereszt tiszti jelvény, a német lovagrend, Károly
csapatkereszt stb.
Dr Pogrányi-Nagy Sándor fogorvosi körökben is a legjobb
hírnévnek örvend.
Székesfehérvár katonai és polgári életének egyik legjelentő
sebb tagja, aki lelkes támogatója miden kulturális, társadalmi és
hazafias mozgalomnak.

Dr Macher Albert
ny. orvosezredes, a Szt György kórház főorvosa

1881-ben született Grácban. Középiskoláit Kecskeméten,
egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1904-ben avatták
doktorrá. 1905-ben lépett katonai szolgálatba. A háború alatt a
17-es és a 4-es gy. e. ezredorvos főnöke és XX. hadosztály
egészségügyi intézetének parancsnoka volt. Az olasz és a volhyniai frontokat járta meg. Katonai kitüntetései : Ferenc József
lovagkereszt a hadiékítménnyel és kardokkal, a bronz és ezüst
Signum Laudis a kardokkal, legfőbb dicsérő elismerés, a Vörös
kereszt II. o. díszjelvénye, Károly csapatkereszt.
Az Orvos
szövetség választmányi tagja, DV tanácsadóorvos.
A kommunizmus alatt megmentette a pusztulástól az
akkor 4000 ágyas Szt György kórházat. 1919-től a kórház bőr
gyógyászati osztályát vezeti, mint annak főorvosa.

Dr Gutherz Jenő
ny. ezredes, orvos

Csernowitzban született 1866-ban. Középiskolái elvégzése
után a tudományegyetem orvosi fakultásának hallgatója lett. Dok
torrá avatása után kórházban működött, majd magánorvosi ren
delőt nyitott. R világháborúban ötven éves kora dacára résztvett.
Szerbiában, Olaszországban, Oroszországban és Romániában harc
téri szolgálatot teljesített. Hogy érdemeket szerzett, azt kitünte
tései igazolják, melyekből csak a Ferenc József-lovagrendet, a
Magyar Vöröskereszt díszjelvényét és a német Vöröskeresztet em
lítjük meg. Ä háború befejezése után Székesfehérváron telepedett
le, ahol a legjobb nevű orvosok közé számít.
Székesfehérváron el sem képzelhető komoly hazafias, kul
turális társadalmi megmozdulás, melyből Gutherz Jenő dr ne
venné ki a részét.

Dr Riffer Géza
városi tiszti főorvos

1874-ben született Tésen fVeszprém rn.) Középiskoláit Szé
kesfehérvárott és Léván, a főiskolát Budapesten a tudomány
egyetem orvosi szakán végezte, ahol 1899-ben doktorált. Oklevele
megszerzése után a XIX. helyőrségi kórházban, a budapesti Rókus
kórház sebészeti, nőgyógyászati osztályán, a Tauffer klinikán,
majd Bókay professzor mellett működött. 1901-ben a székesfe
hérvári Szent György kórház alorvosa lett. 1902 ben megnyitja
rendelőjét, 1907-ben a DV orvosa, 1910-ben kerületi tiszti orvos,
1914 novemberében bevonul mint főorvos, később százados
orvos, 1918-ban városi tiszti főorvosnak nevezték ki.
Kitüntetése : A II. o. Vöröskereszt emlékérem a hadiékít
ménnyel.
Az Országos Orvosszövetség igazgató tanácsának tagja, a
Mentőegyesület parancsnoka, az Anya és Csecsemővédő egyesü
letben is jelentős tisztséget tölt be. Székesfehérvár orvostársa
dalmának megbecsült, népszerű tagja.

Dr Gunda József
százados-orvos

Ändodon (Nyitra megye) született 1899 január 1-én. Ä gim
názium nyolcadik osztályának elvégzése után bevonult katonának
s az alig 18 éves ifjút rövid idő alatt zászlóssá nevezték ki. Künn
volt különböző harctereken, majd az olasz frontra helyezték át,
ahol a háború végéig szolgált. Hazakerülve folytatta főiskolai ta
nulmányait. 1922-ben a budapesti Pázmány Péter Tudomány
egyetemen doktorrá avatták, 1926-ban a Honvéd-kórház vezető
orvosa lett. 1927-ben magánorvosi rendelőt is nyitott.
Betegei rajongásig szeretik. Egyike azon kevés orvosoknak,
akik nemcsak tudásukkal, hanem a szívükkel is gyógyítanak. Szé
kesfehérvár társadalmi életének egyik jelentős tagja. Élénk sze
repet visz a helyi társadalmi és kulturális mozgalmakban. Ä Move
tagja.

Dr Koronczay József
a Társadalom Biztosító főorvosa

1879-ben született Olaszfalun (Veszprém m.) A középisko
lákat Székesfehérvárott, az egyetemet Budapesten végezte.
1904-ben avatták doktorrá, 1906-ban már megnyitja rendelőjét
Székesfehérvárott. A háború alatt a székesfehérvári kórház főor
vosa, majd a román fronton egyik zászlóalj vezető orvosa. Hősies
magatartásáért nyerte el a koronás arany érdemkeresztet és a II.
o. Vöröskereszt tiszti jelvényét. Dr Koronczay Józsefre tényleg
ráillik az egyetemes orvostudor jelző. Nemcsak mint operateur,
hanem mint fogorvos specialista is a legjobb hírnévnek örvend.
Az ifjúság egészségügyi nevelése is az ő kezében nyugszik a
székesfehérvári reáliskolában. Az Orvosszövetség választmányi
tagja, városi bizottsági tag és számos más tisztséget is visel.

Dr P a t a k i Ármin
a Lujza szanatórium főorvosa

Győrszentmáríonban született 1854-ben. Középiskoláit Vesz
prémben és a budapesti piaristáknál végezte. 1878-ban avatták
doktorrá Bécsben. /\ doktorátus' megszerzése után másfél eszten
deig bécsi kórházakban működött. 1881-ben jött Székesfehér
várra s azóta itt fejti ki áldásos orvosi működését. Gyakran tartott
sorozatos előadásokat s mikor a T. b. c. elleni egyesület mega
lakult, ennek lett főorvosa.
Rz 1918-ban létesült Lujza szanatórium főorvosa. l8U6-ban
tett törvényszéki orvosi vizsgát, azóta törvényszéki és fogház
orvos is.
19üíi-ban a főispán kinevezte városi és megyei tb. főorvossá.
Egyideig volt a Szt György hórház igazgatója is, amely tisztsé
géről lemondott.
Ά városnál az egészségügyi bizottság elnöke, mint választott
képviselő.
A Vörösmarty-kör választmányi tagja, a fiatalkorúak felügyelő
hatóságának tagja, az izr. hitközség elöljárója.

Dr Heller Pál orvos
a Szent György kórház szülészeti osztályának főorvosa

Győrött született 1884-ben, középiskoláit ugyanott, egye
temi tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1902-ben avatták
doktorrá. R háború kitöréséig Szabadkán volt gyakorlóorvos,
később a II. számú egyetemi klinikán és a Szent Rókus-kórház
nőgyógyászati osztályán működött. 1914-ben bevonult és a há
ború végén mint százados-orvos szerelt le.
Katonai kitüntetései : Signum Laudis, koronás arany érdem
kereszt, a Vöröskereszt hadiékítménnyel, Károly-csapatkereszt.
1919-ben nyitotta meg rendelőjét s ugyanakkor lett a Szent
György-kórház nőgyógyászati osztályának vezetője is. Több je
lentős értékű s szakkörökben elismert tudományos műnek szerzője.

Dr B e n e d e k Elek
kórházi főorvos

Budapesten született 1893-ban. Fia Benedek Eleknek, a
nagy magyar mesemondónak. Középiskoláit a Barcsay-uccai fő
gimnáziumban, majd egyetemi tanulmányait a budapesti tudo
mányegyetem orvosi karán végezte, ahol 1915-ben avatták az
orvostudományok tudorává. R világháborúban az olasz harctéren
teljesített mint segédorvos katonai szolgálatot.
Székesfehérvárott 1922-ben nyitott magánorvosi rendelőt és
még ugyanabban az esztendőben a Szent György-kórház gyermek
gyógyászati osztályának főorvosává nevezték ki. Az Országos
Stefánia Szövetség Anya- és Csecsemővédő fiókintézetének[vezető
főorvosa.
Élénk szerepet játszik a város tudományos, társadalmi és
kulturális életében és általános nagyrabecsülésnek örvend.

Dr Karnik József
városi tb. tisztiorvos, a Szt György kórház tb. főorvosa

Született î 882-ben Székesfehérvárott, középiskoláit ugyanitt
végezte s 1904-ben avatták doktorrá, 1905-ben nyitotta meg ren
delőjét. A háborúban népfelkelő főorvos volt és a Vöröskereszt
II. o. díszérmével lett kitüntetve. Az Orsz. Orvosszövetség fejér
megyei és székesfehérvári fiókjának titkára, a Vöröskereszt gond
noka, az Önkéntes Mentőegyesület főparancsnoka, az Anya- és
Csecsemővédő Egyesület vál. tegja, a Tuberkulózis ellen védekező
Egyesület vál. tagja, a Gyermekmenhely felügyelőbizottsági tagja,
a székesfehérvári Turista Egylet vál. tagja, törvh. bizottsági tag,
az agg és szegénység-, közegészség.- és építészeti bizottsági tag,
a Felsővárosi-Vízivárosi Olvasókör vál. tagja, a vízivárosi kath.
egyházközség tanácstagja, a Ciszterci Diákszövetség helybeli és
központi választmányának tagja stb. stb.
A háború alatt 400.000 embert ápoltak az ő vezetésével a
székesfehérvári mentők. A KMAC és Pannónia magyar autó
klubok tagja.

Dr Szucsek László
kir. törvényszéki orvos

1894 szept. 30-án született Nagymihályon (Zemplén m.)·
Középiskoláit a kézdivásárhelyi minorita gimnáziumban, egyetemi
tanulmányait Kolozsvárott végezte. 1914-ben önként vonult be s
az orosz harctéren mint hadnagy megszerezte a Koronás arany
érdemkeresztet, a bronz vitézségi érmet és Károly csapatkeresztet.
1919-ben avatták doktorrá, 1922-ben nyitotta meg rendelőjét. R
Társadalombiztosító orvosa. R Magyar Orvosok T. B, C. Egye
sületének és a Magyar Orvosok Röntgenegyesületének, a Keresz
tényszocialista Pártnak tagja, a Pannónia automobilklub titkára.
1923 óta kir. törvényszéki orvos. Rz Országos Társadalombiztosító
sebészeti osztályának vezetője. R DV. kezelőorvosa. A kath.
Legényegyletben évenkint tart egészségügyi előadásokat.

Dr Hercz Oszkár
ideg-- é s elmeorvos, volt törvényszéki orvos

1864-ben született Várpalotán. Középiskoláit részben Vesz
prémben, részben Budapesten véqezte. 1889-ben avatták doktorrá,
1891-ben nyitotta meg rendelőjét Székesfehérvárott. A háború
alatt százados ezredorvos, 1896-tól 19213-ig mint törvényszéki
orvos működött. ,,Rz ideges emésztési zavarokról" írt nagyobb
értekezést, amely nagy feltűnést keltett. Ä legutóbbi elmeorvosi
kongresszuson három előadást tartott. Új könyve: „Gyakorlati
törvényszéki elmekórtan, különös tekintettel a jogászokra" szintén
nagy sikert aratott.
Végtelenül szerény, puritán gondolkozású ember. Székesfe
hérvár zenei életének egyik legszámottevőbb pártfogója, akit a
Zeneegyesület választmányába is beválasztottak.

Dr Falvay Jenő
városi tiszti orvos

1876-ban született Székesfehérvárott. Az egyetemi tanulmá
nyait Budapesten a tudományegyetem orvosi karán elvégezvén,
1903-ban doktorált. Pályáját mint 3 székesfehérvári Szt György
kórház alorvosa kezdte meg, majd lí)05-ben nyitotta meg rende
lőjét. 1914-ben bevonult népfelkelő hadnagy segédorvosi rangban
a 17. honv. gyalogezredhez. Végigküzdötte a világháborút és az
orosz fronton ezredorvos lett. Az Orvosszövetség vál. tagja, a
Munkásbiztosító orvosi tanácsának elnöke, városi tiszti orvos,
tb. főorvos.
Minden kulturális megmozdulásból lelkesen kiveszi a részét
és megbecsült tagja a székesfehérvári társaságoknak.

Dr Herczeg Mihály
orvos

Csépán született (Szolnok m.) 1884-ben. Középiskoláit a
szentesi állami gimnáziumban, az egyetemet Budapesten és Ber
linben végezte. 1000-ben avatták doktorrá. Báró Herzl tanár mel
lett volt a budapesti Rókusban szigorlóorvos, később Nagyszőllősön mint vármegyei kórházi alorvos működött. 1010-ben a
székesfehérvári Szt György kórház alorvosa lett. 1914-ben bevo
nult s résztvett a szerb, orosz és albán harcokban, mint népfelkelő
főorvos-főhadnagy. Katonai kitüntetései : Koronás aranyérdem
kereszt, II. oszt. Vöröskereszt díszjelvénnyel, Károly csapatkereszt
és 15 mentődíszérem tulajdonosa.
Több tudományos munkát írt. Hz 1912—13-i sebészkongreszszuson előadásokat tartott. A székesfehérvári mentők tb. parancs
noka, illetve alparancsnoka. Volt városi képiselőtestületi tag, a
Dr Pajzs szanatórium volt vezetőorvosa.

Dr Schőnheím Lajos
a Szent György kórház főorvosa

1884-ben született Judán (Fejér m.) Középiskoláit Székes
fehérvárott, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1904-ben
avatták doktorrá. Egyéves önkéntessége után, a budapesti Szt
László, később a Szent István kórházban működött öt esztendeig.
Innen a Ferenc József kereskedelmi kórházba kerüli.
1914-ben a debreceni B-as honvéd gyalogezrednél tartalékos
segédorvos hadnagy. Harminchárom hónapig volt az orosz és olasz
fronton, mint százados. Katonai kitüntetései : a Signum Laudis
kardokkal, Károly csapatkereszt, bronz és ezüst vitézségi érem.
Harctéri szolgálata után a klagenfurti járványkórház vezetője.
1918-ban nevezik ki a székesfehérvári Szt György kórház bel
gyógyászatának főorvosává. Ά budapesti és a berlini orvosi la
pokban írt értekezéseket. Több tudományos előadást is tartott.
Volt törvh. b. tag, az orvosi Tanács előadója, a DV. orvosi
tanácsadója. Rz Orvosszövetség választmányi tagja, iskolaszéki
tag, az izr. hitközség képviselője, stb.

Dr Schlesinger Illés
ny. megyei tisztiorvos

1865-ban született Kutassón (Nógrád m.)· Középiskoláit Lo
soncon, majd Budapesten a tudományegyetem orvosi fakultásán
folytatta tanulmányait, 1895-ben avatták doktorrá s még ugyan
ezen évben nyitotta meg rendelőjét Válón. Csakhamar járási tiszti
orvos lett, míg 1908-ban Székesfehérvárott megyei tisztiorvosnak
nevezték ki, amely tisztséget 1927-ig meg is tartott. Lemondá
sakor érdemei elismeréséül teljes fizetéssel nyugdíjazták. H Máv.
pályaorvosa. Visszavonult életet él, orvosi stúdiumokkal foglalko
zik. Régebben a Székesfehérvári Friss Újságban írt tudományos és
orvosi kérdéseket felölelő cikkeket, melyek a városon túl is álta
lános feltűnést és visszhangot keltettek.
Dr Schlesinger Illés nemcsak mint orvos, hanem mint ember
is megbecsülést szerzett nevének.

Dr tallósi Bózán Zoltán
e g y e t e m e s orvostudor

1892 szept 28-án született Tatatóvároson. Pozsonyban és
Budapesten végezte középiskolai tanulmányait.
1914-ben mint önkéntes orvosnövendék a 13. honvéd
gyalogezredhez vonult be és a háború végével mint főorvos-főhad
nagy szerelt le. Pozsonyban, a sebészeti klinikán Bakay professzor
mellett dolgozott 1919 végéig, majd a székesfehérvári huszárezred
és csendőrkerületi parancsnokság orvosfőnöke és egészségügyi
előadója lett, amiért is belügyminiszteri dicsérettel tüntették ki.
Székesfehérvár előkelő társaságainak közszeretetben álló,
általános tiszteletnek örvendő tagja, aki minden komoly tudomá
nyos és társadalmi mozgalomból jelentősen kiveszi részét.

Dr Lang Rezső
e g y e t e m e s orvostudor

Krassón (Nyitra m.) született 1886-ban. Középiskoláit Po
zsonyban, egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetem
orvosi fakultásán végezte. Szakorvosi képesítését Wienben és
Budapesten szerezte meg.
R világháború kitörésekor mint segédorvos vonult be
1914-ben és a háború végéig főleg csak harctéri szolgálatot
teljesített, az összeomláskor ezredorvosi rangban szerelt le. Rz
ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért megkapta a Ferenc
József rend lovagkeresztjét a kardokkal, ezüst és bronz Signum
Laudist a kardokkal, a koronás arany érdemkeresztet a kardokkal,
Károly csapatkeresztet, Sebesülési érmet.
R cseh megszállás elől 1918-végén Székesfehérvárra mene
kült, ott telepedett le és nyitotta meg orvosi rendelőjét. R Déli
vasút pályaorvosa. Rz Orvosszövetség fejérmegyei fiókjának tagja.

ekeharcsai Lukáts Lajos
gyógyszerész

1872-ben született Tácon (Fejér m.) Középiskoláit Székes
fehérvárott, az egyetemet Budapesten végezte. 1894-ben szerezte
meg diplomáját s először Veszprémben volt gyógyszerész hat
esztendeig. 1904-ben vette át székesfehérvári gyógyszertárát,
amelyet a kommün alatt elkonfiskáltak s így ő menekülten a
Bakonyban lakott a kommün bukásáig. Városi képviselőtestületi
tag, a Magyar Gyógyszerész Egyesület székesfehérvári kerületének
elnöke, cikkei a Gyógyszerészek Lapjában jelennek meg.
Székesfehérváron el sem képzelhető komoly hazafias, kultu
rális vagy társadalmi megmozdulás, melyben Lukáts Lajos nem
vinne να ető szerepet.

Szűcs Róbert
gyógyszerész

Szűcs Róbert az árvamegyei Szkitsák családból származik.
Édesapja, Szkitsák Ferenc alapította a híres polkorai jódfürdőt. A
Szkitsák család belső berendezkedését az idő bizony nagyon
megbolygatta, modernizálódott a család és megalapította Magyar
országon azt a példátlan patikus-dinasztiát, amelynek Szűcs
Róbert immáron a XVII. tagja. Szűcs Róbert egyéniségét nagyon
jól ismerik Székesfehérvárott, ő méltó maradt az ősök szellemé
hez, igazi kemény, "-magyar úr, aki a saját erejéből érte el azt a
polcot és piedesztált, amelyre feljutott.
1875 febr. 8-án született ; középiskoláit a rózsahegyi piaris
táknál, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Számtalan
helyen fordult meg : Budapesten, Kaposvárott, Nagykanizsán,
Nagykárolyban, Kassán, majd Mórra került, ahol nyolc esztendeig
működött és mint népszövetségi igazgató is szerepelt. 1913-ban
jött Székesfehérvárra, ahol megvette jelenlegi gyógyszertárát.
ft kommunizmus kevés embert sújtott úgy, mint őt, aki
hazafi tudott maradni a nehéz időkben is. Kifosztották, raktárát
szétosztották, négyszer ültették feleségével együtt a vádlottak
padjára.
1914 óta városi képviselőtestületi tag, a Magyar Gyógy
szerészegyesület választmányi tagja stb.
Szűcs Róbert olyan élénk és meleg szín Székesfehérvár
képén, amit jóleső érzéssel néz minden magyar ember.

Dr Takácsí-Nagy Loránd
gyógyszerész

1901-ben született Székesfehérvárott. Középiskolái elvégzése
után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 1923-ban
gyógyszerész diplomát szerzett, 1926-ban pedig a gyógyszerészi
diploma mellé elnyeri a gyógyszerész-doktori oklevelet is.
R Vörömarty-Kör működő tagja, városi képviselőséget viselt
1925 26-ban. írással is foglalkozik és cikkei a helyi lapokban
jelennek meg. Rz írással kapcsolatban említjük meg, hogy
dr Takácsi igen közeli rokonságban áll Zilahi Lajossal, a kitűnő
fiatal íróval, a „Süt a nap" országoshírű szerzőjével. Számtalan
egyesület tagja. Bár aránylag még fiatal ember, Székesfehérvár
társadalmi és kulturális életében jelentős szerepet tölt be és az
ottani uri társaságok kedvelt tagja.

Dr Say Móric
gyógyszerész, ny. m. kír. fővegyész

1880-ban született Székesfehérvárott. Középiskoláit szülő
városában, majd Budapesten a tudományegyetem gyógyszeré
szeti fakultásán szerezte meg diplomáját és 1904-ben avatták
doktorrá. Tíz évig a földművelésügyi minisztériumban, utána a
Magyaróvári Tejkísérleti Állomáson, később az Országos Kémiai
Intézetnél teljesített szolgálatot. 1914-ben királyi fővegyészi rang
ban vonult nyugalomba. Ά háború alatt mint népfelkelő hadnagy
Bécsben teljesített katonai szolgálatot mintegy másfél évig. Jelen
legi gyógyszertárát, amelyet körültekintő gondossággal vezet,
dédnagyapja nyitott meg 1806-ban.
A városi törvényhatósági bizottságának éveken át volt tagja.
Jelentős szerepet játszik Székesfehérvár társadalmi életében,
számos helyi egyesület és intézmény vezetésében vesz részt.

nagysarlóí Magyary-Kossa Sándor
gyógyszerész

1881-ben született Jánosházán (Vas m.) Középiskoláit Pá
pán, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1903-ban sze
rezte meg gyógyszerészi diplomáját, utána Grácban szolgált, mint
önkéntes. A katonaév eltelte után édesapja jánosházai gyószertárába került. 1912-ben kilép a gyógyszertárból és a puszta-szalatnai uradalmat veszi bérbe. 1914-ben bevonult, mint tartalékos
hadnagy gyógyszerész s a háború végén mint főhadnagy szerelt le.
1917-ben Perlakon vett patikát, de ő tovább katonáskodik,
majd Sümegre, onnan Budapestre kerül gyógyszerésznek, 1927-ben
jött Székesfehérvárra, ahol az Őrangyal gyógyszertár tulajdonosa.
Tisztségei Sümegen : A Hitelszövetkezet igazgatósági tagja, kép
viselőtestületi tag, a Villanytelep szövetkezet igazgatósági tagja, az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület alelnöke, a sümegi kaszinónak, amely
az ország legrégibb kaszinója, választmányi tagja. Régebben belletrisztikai készségéről is tanúságot tett.

Bierbauer Janos
gyógyszerész

1884-ben született Székesfehérvárott. Középiskoláit sziüővárosában, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1907-ben
nyert gyógyszerészi diplomát. Enyingen, Nagykanizsán, Szombat
helyen Veszprémben, Székesfehérvárt működött és szerzeit
bőséges szakmabeli tapasztalatot. 1912-ben Somogyberzencén
gyógyszertárbérlö volt 1915-ig, amikor is bevonult katonai szolgá
latra és 1916 februárjában már gyógyszerész-hadnaggyá léptették
elő. Székesfehérvárra később Zágrábba, majd az olasz frontra
került és csak a forradalom kitörésekor szerelt le. Jelenleg a
székesfehérvári Szent Sebestyén Gyógyszertár tulajdonosa.
Egyesületi életet nem él, csupán a tiszti kaszinó tagja.
Bierbauer János típusa a komoly, értékes embernek. Csak
az ismeri s tiszteli igazán, aki közvetlen környezetébe tartozik s
alkalma nyílik kitűnő emberi tulajdonságait megismerni.

Csitáry G. Olivér
gyógyszerész

Székesfehérváron született 1890-ben. flz ottani főgim
náziumban végezte középiskolai tanulmányait. Majd a buda
pesti tudományegyetem
gyógyszerészeti fakultása előadásait
hallgatta, ahol 1911-ben megszerezte gyógyszerészeti oklevelét.
A világháború kitörésekor bevonult katonai szolgálattételre
s 19L6-ban orosz hadifogságba került, ahonnan csak a nagy világ
égés után jöhetett haza. Megszerezte a katonai érdemkeresztet
a vitézségi érem szalagján.
1922-ben nyitotta meg a „Szent József" gyógyszertárt,
melyet sok hozzáértéssel és szakszerűen vezet. R Magyar Gyógy
szerészegyesület székesfehérvári kerületének titkára.
Mint ősrégi székesfehérvári család sarja, népszerű tagja a
város társadalmi életének.

Dr Kepes János
kir. közjegyző

Születeti 1886 március 2-án Newyorkban. Középiskoláit
Budapesten és Nagybányán, egyetemi tanulmányait Budapesten és
Kolozsvárott végezte. 1908-ban avatták doktorrá. Előbb ügyvédi
irodát nyit - és büntetőjogi és jogbölcseleti tanulmányokat foly
tat — majd 1917-ben győri kir. közjegyzővé nevezték ki. Innen
helyezték át ugyanilyen minőségben Székesfehérvárra. Sokáig
főmunkatársa volt a Budapesten megjelenő Közjegyzők Közlönyének
és 1924-től pedig főszerkesztője.
Ά kir. közjegyzők központi választmányának tagja, ugyan
csak 1924 óta a város tb. főjegyzője. Számos banknak, nagy val
latnak, egyesületnek igazgatósági és választmányi tagja. R Vörösmarty-Kör háznagya és nagy szerepe volt a kör reorganizálásá
ban. Dr Kepes János birtokában van a vidék egyik leghatalma
sabb, legszebb és legértékesebb képgyűjteménye.

Dr Löwy Károly
a székesfehérvári Ügyvédi Kamara elnöke

A legnagyobb tiszteletnek örvendő ügyvédek egyike, aki
hivatásán felül nemcsak mint ügyvéd, hanem mint ember is a leg
kiválóbbak kö2é tartozik. Közismert szerénysége és láthatatlan, de
nagy jósága unos-untalan megnyilatkozik, ha végigtekintünk Szé
kesfehérvár szociális és emberbaráti intézményein.
1853-ban született Várpalotán. Középiskolai tanulmányai el
végzése után a Tudományegyetem jogi fakultását hallgatta, ahol
1876-ban tett doktorátust. 1880-ban nyitotta meg ügyvédi irodáját
Székesfehérváron.
A neológ izraelita hitközség elnöke, a Székesfehérvári Taka
rékpénztár igazgatóságának tagja, a szabadelvű párt volt elnöke,
a Kölcsönös Népsegélyző Egylet igazgatója, a város törvényható
sági és közigazgatási bizottságának tagja és a székesfehérvári
Ügyvédi Kamara elnöke, mintegy ötven esztendeje vezeti nagy
nevű irodáját, mely idő alatt számtalan esetben nyílott alkalma
jogi tudását csillogtatni. Úgy Székesfehérvár jogásztársadalma,
mint a város minden rétege nagyrabecsülésének és megkülönböz
tetett tiszteletének örvend.

Dr Holly Géza
ügyvéd, a székesfehérvári kamara titkára

Minden szava, minden tette szinte összenőtt az ős koronázó
város történetével. Minden fejérmegyei ember ismeri működését s
így mi csak kiegészíthetjük a róla elgondolt képet. 1871-ben Tabajdon
(Fejérmegye) született, középiskoláit Fehérvárott végezte, az
egyetemet Budapesten. 1893-ban doktorált, 1898-ban nyitotta meg
ügyvédi irodáját. Mint politikus a Függetlenségi párt egyik elnöke
már 1905-ben
Mint újságíró egyideig volt szerkesztője a székesfehérvári Friss
Újságnak. Mint szakíró, városi közigazgatási dolgokkal foglalkozik.
Nagykoncepciójú, széles látókörű ember. 1923-ban az ügyvédi
kamara titkárává választja. Számos tisztséget visel. Huszonöt éve
tagja a város törvényhatósági bizottságának, iskolaszéki tag, a
közigazgatási bizottság tagja, a Vörösmarty Kör választmányi
tagja stb.

Dr Schlamadinger Jenő
ügyvéd, ny. közigazgatási bíró

Székesfehérvárott született 1871-ben. Középiskoláit szülő
városában végezte, 1896-ban doktorált. 1897-ben letette az ügy
védi vizsgát, majd félévi németországi tanulmányútja után 1898ban megnyitotta ügyvédi irodáját. 1914 ig vármegyei főügyész,
1914-ben kinevezték közigazgatási bíróvá. A Budapesti Országos
Kaszinó tagja, a székesfehérvári Zeneegyesület elnöke, 18 esz
tendeje városi képviselőtestületi tag. Ő alapította meg a székes
fehérvári zeneiskolát is. Szakirodalmi munkássága is számottevő,
megjelent könyvei : „Jogi ismeretek" a kereskedelmi iskolák tan
könyve, ,.Váltóisrnertető" c. könyve.
PiZ újságokban zenei, esztétikai és városfejlesztési cikkeket
ír. Hírlapi cikkei közül különösen a zenekritikái érnek el komoly
és figyelemreméltó sikert.

Dr Incze Nándor
ügyvéd, egyházmegyei ügyész

1891 május 20-án született Hercegfalván. Középiskolai tanul
mányai befejezése után a tudományegyetem jogi fakultásának hall
gatója lett, majd megszerezvén a jogi doktorátust, állami szolgá
latba lépett.
Részt vett a világháborúban és meg is sebesült. Több ki
tüntetést kapott, 1918-tól 1920 július 30-ig a székesfehérvári,
majd szombathelyi törvényszékeknél teljesített szolgátatot. 1920-ban
nyitotta meg ügyvédi irodáját és csakhamar a püspöki uradalom
ügyésze lett. Ä székesfehérvári katholikus kör igazgatója, mint
ilyen résztvesz minden katholikus irányú mozgalomban, amelyeken
vezető szerepet játszik.

boncodföldi ár Nagy Zsigmond
ügyvéd

A legnépszerűbb fehérvári emberek egyike. Magyaros, zama
tos humorát, jószívűségét mindenki ismeri.
1881 február 7-én született Székesfehérvárott. Középiskoláit
a cisztercitáknál, egyetemi tanulmányait Budapesten és Kolozs
várott abszolválta. 1911-ben tette le ügyvédi vizsgáját, majd be
társult édesatyjának, Nagy Ignácnak, az országos hírű kriminalistának irodájába. A háború alatt nehéz megyei szolgálatokat végzett.
Fejérmegye tb. főszolgabírája, Székesfehérvár árvaszékének
pótelnöke, majd tiszti ügyésze.
Népszerűségét jellemzi, hogy számos egyesület vezetőségi
tagja. így a székesfehérvári Ipartestület iparhatósági biztosa, a
Palotakülvárosi Olvasókör elnöke, a fiatalkorúak felügyelőhatósá
gának tagja stb.

Dr Paulovits Béla
ügyvéd és író

Mondjuk így : Polihisztor dr Paulovits. Érdekes egyéniségét
százféleképen foghatjuk fei és magyarázhatjuk.
Társadalmi és szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozó cikkei
roppant értékesek. Mélyenjáró problematikus gondolatai, melyeket
csillogó, színes és mindenki által megérthető formában bocsájt az
olvasó elé, nagyszámú és lelkes olvasót szerzett neki.
Egyike a város Iegjobbnevű ügyvédeinek, akinek jogi tudása
megyeszerte ismert.
Székesfehérvár kulturális és társadalmi életének egyik leg
erősebb bástyája.

Dr Say Viktor
ügyvéd

Székesfehérvár katholikus megmozdulásainak egyik zászló
vivője. lo64 febr. 23-án született Székesfehérvárott. Középiskolai
tanulmányai elvégzése után a tudományegyetem jogi fakultásának
hallgatója lett. Egyetemi tanulmányai befejeztével 1889-ben a jog
tudományok doktorává avatták. A Katholikus Körnek megalaku
lása óta ügyésze. A Polgári Lövészegylet ügyésze, a püspöki
Szentszéknél 1895-től 1914-ig viselte az ügyészi tisztséget.
Székesfehérvár társadalmi és kulturális törekvéseinek egyik
jelentős támasza.

Dr Csöppentzky Mihály
ügyvéd

Született 18<>6-ban Székesfehérvárott. Középiskolai tanul
mányait szülővárosában, az egyetemet Budapesten végezte el
1893-ban. Székesfehérvár politikai életében a háború előtt már
minta Függetlenségi és 48-as Párt volt alelnöke, jelentős szerepet
játszott. lBIG-ban 50 éves korában önként vonult be katonának.
A kommunizmus alatt leplezetlen, gerinces és hazafias maga
tartásáért nagyon sokat kellemetlenkedtek neki a vörösök és
mégis egyike volt azoknak, akik előkészítették a székesfehérvári
ellenforradalmat. Értékes és széles látókörű tagja Székesfehérvár
társadalmának. A törvényhatósági bizottság tagja 2fi éve, a zene
kedvelők ügyésze, a Palota-külvárosi Olvasókör alelnöke, a Szent
Alajos óvoda választmányi tagja, hosszú ideig gondnoka. 1890től líz esztendeig a Polgári Dalkör elnöke, volt okleveles gyors
írástanár és még ma is állandóan jelennek meg figyelemreméltó
cikkei joqi lapokban.

Dr Róth Oszkár
ügyvéd

1879-ben született Pancsován (Ternes m.) Középiskoláit a
szászvárosi ref. kollégiumban végezte, majd a Tudományegyetem
jogi fakultását hallgatta és abszolválta, 1905-ben pedig doktorált.
1909-ig Budapesten, 1914-től 1920-ig a székesfehérvári kir. tör
vényszéknél volt jegyző. Az egyesített bírói és ügyvédi vizsga
letétele után 1920-ban megnyitotta ügyvédi irodáját, amely ma a
forgalmas fehérvári irodák közé tartozik.
Résztvesz a város minden jelentősebb társadalmi és kultu
rális mozgalmában, a DV Sportegyesület ügyésze, a székesfehér
vári Kereskedelmi Csarnok választmányi tagja. Szaklapokban
gyakran találkozunk figyelemreméltó írásaival.

Or Líntner Sándor
ügyed

1880-ban született Agárdon. Középiskolai tanulmányait
Székesfekérváron és Egerben végezte. Érettségi után a fővárosba
került, ahol a tudományegyetem jogi fakultásának hallgatója lett.
1907-ben avatták doktorrá. Az ügyvédi vizsga letétele után
1909-ben nyitotta meg irodáját. 1914-ben bevonult a 17. h. gy.
ezredhez, mint hadnagy, később főhadnagy a szerb, orosz és
román frontokat járta meg. Katonai kitüntetései : a III. o. katonai
érdemkereszt, Signum Laudis, Károly csapatkereszt. H Területvédő
Liga alapítótagja, a Nemzetvédelmi Liga tagja, az Autóclub, a
Lövészegylet, a Gazdasági Egyesület, a Baromfitenyésztő Egye
sület ügyésze, a Move választmányi tagja és a Vörösmaty kör
választmányi tagja.

Or Korein Sándor
ügyvéd

Zalaszentgroton született 1868 szeptember havában. Közép
iskoláit Keszthelyen és Szombathelyen, jogi tanulmányait a buda
pesti tudományegyetemen végezte. Ugyanott doktorált és tett
ügyvédi vizsgát is.
Ügyvédi irodáját Devecserben nyitotta meg (Veszprém m.),
ahol élénk közéleti tevékenységet fejtett ki. Tagja volt a vm.
törvényhatósági bizottságnak, a községi képvisetőtestületnek, meg
alapította a függetlenségi pártot, annak elnöke volt és zászlaját
diadalra vitte, Pékár Gyulával szemben Hentaller Lajost választatta
be az országgyűlésbe. Az ottani izr. hitközségnek éveken át
elnöke, majd az iskolaszék elnöke volt. A kommunizmus alatti
időkben erős ellenforradalmi tevékenységet fejtett ki.
Megalapította 1898-ban a „Somlóvidéki Hírlapot" és élénk
irodalmi tevékenységet fejtett ki. Már diákkorában feltűnt külön
böző lapokban közölt verseivel.
Utóbb Székesfehérvárra helyezte át irodáját, ahol jelenleg is
ügyvédi gyakorlatot folytat.

Dr Angeli Ödön
ügyvéd

Születeti Székesfehérvárott 1880-ban. Középiskoláit a szé
kesfehérvári cisztercita főgimnáziumban végezte. 1905-ben állam
tudományi, 1907-ben jogtudományi doktorátust tett. 1908-ban
tette le az ügyvédi vizsgát. 1909-ben nyitotta meg irodáját
Székesfehérváron.
1915-ben Eperjesre vonult be és az orosz, a volhyniai és a
román fronton tünteti ki magát. Törvényhatósági bizottsági tag, az
Ügyvédi Kamara választmányának póttagja, a volt Függetlenségi
Kör választmányi tagja, a Székesfehérvári Hírlap volt főszerkesz
tője s mint ilyen vezércikkírója. Publicisztikai munkája révén
ismert név dr Angeli Ödön, akinek hírlapírói kvalitását a fővá
rosban is elismerik.
Jelentős szerepet játszik a város társadalmi és kulturális
életében és népszerű tagja az ottani társaságoknak.

Dr Kommendovits Gyula
ügyvéd

1887-ben született Nagykemencén (Zemplén m.) Középisko
láit részint a váci piaristáknál, részint Székesfehérvárott végezte.
1911-ben politikai vizsgát, 1913-ban jogi vizsgát tett. 1914-ben
vonul be a 17.honvédgyalogezredhez mint hadapródőrmester. Később
főhadnagy. 1915-ben megsebesült. Katonai kitüntetései: Signum
Laudis, Károly csapatkereszt, sebesülési érem.
A kommunisták kétszer tartóztatták le, huszonnyolc község
ben való agitációjáért Ä székesfehérvári káptalan és kegyes
alapítvány ügyésze. A város tb. főügyésze. A háború alatt tb.
főkapitány és árvaszéki pótülnök. Az ügyvédi kamara választmányi
póttagja, a kath. egyházközség ügyésze, a megyei Hadröa elnöke,
a városi képviselőtestület választott tagja.

Dr Neuhauser Imre
ügyvéd

1884-ben született Mórott. Középiskoláit részben Tatán,
részben Székesfehérvárott végezte. Budapesten 1908-ban jogi
doktorátust szerzett. 1910-ben nyitotta meg ügyvédi irodáját.
1914-ben bevonult, orosz fogságba kerütt, ahonnan csak 1920-ban
tért vissza. Fogságát Asztrahánban és Krasznojarszkban töltötte.
Az ügyvédi kamara választmányának póttagja, városi törvényha
tósági bizottság tagja, a Kereskedelmi Csarnok ügyésze stb.
Székesfehérvár előkelőbb társaságának is kedvelt tagja, aki min
den jelentős kulturális és társadalmi megmozdulásban résztvesz.

Dr Filep Józsefi
ügyvéd

1887 május tí-án született Korondon (ödvarhely m ). Közép
iskoláit a híres nagyenyedi Bethlen-kollégiumban végezte. Jogi
tanulmányokat a kolozsvári tudományegyetemen folytatott, ott
avatták doktorrá. Ügyvédi vizsgáját Marosvásárhelyen tette, majd
Csíkszeredára került, ahonnan leplezetlen hazafias magatartása
miatt a románok elűzték.
A megszállott területet elhagyva, Székesfehérvárott telepedett
le, ahol 1926 novemberében Dr. Nagy Zsigmonddal társult és
megnyitotta ügyvédi irodáját.
A város társadalmi életében élénk részt vesz, a Vörösmarty-Kör működő tagja.

Píchler Gusztáv
a Nádor-csatorna igazgató-mérnöke

Aradon született 1889-ben, középiskoláit ugyanott, egyetemi
tanulmányait Budapesten a József műegyetemen végezte és ott
szerezte meg mérnöki oklevelét is. Tanulmányai befejezése után
Kovács Sebestyén Aladár vízépítési professzor magánirodájában
működött.
A háborúban résztvett ; a szerb, orosz, román fronton tel
jesített szolgálatot, mint főhadnagy. Mind a három Signum Laudis
és a Károly csapatkereszt tulajdonosa. 1913-ban választották meg
a Nádor-csatorna igazgató-mérnökévé. Öccsével, Pichler Jánossal
2000 holdon építette az ország egyik legnagyobb halastavát A
Vörösrnarty-Kör és a Pannónia Autóklub választmányi tagja.

Pickler János
mérnök

1898 június 24-én született Aradon. A József Műegyetemen
kapott diploma után a Haltenyésztő és Halkereskedelmi R. T. és
Nádor-csatorna és ármentesítő Társulat mérnöke lett. Ö építette
a biatorbágyi, balatonföldvári, pusztaegresi, őrsi, sárszentmiklósi,
nagyszögpusztai halastavakat. Mérnöki tanulmányutat tett Londonba,
Liverpoolba, Oxfordba, Nürnbergbe, Kölnbe.
A háború alatt mint zászlós teljesített szolgálatot, különböző
harcterek ütközeteiben vett részt. Kitüntetései : 3 bronz vitézségi
érem és a Károly csapatkereszt.
A Magyar Egyetemi Evezős Klub tagja, a Hungária Techni
kusok Egyesületének szeniorja.

Székely István
oki gépészmérnök,
a Hab η Artúr é s Tsaí székesfehérvári fiókjának

vezetője

1884 j'un. 18-án született Kadapon (Fejér m.) Középiskoláit
Budapesten a Markó Főreálban végezte, majd a József Műegye
temre iratkozott be, ahol 1908-ban nyert diplomát. Münchenben,
Parisban, majd a budapesti Fegyvergyárban dolgozott. 12 eszten
deig vezette a Fehér Miklós gépgyárat.
A háborúban résztvett, különösen az olasz fronton tüntette
ki magát, mint bombavető főhadnagy parancsnok. Kitüntetései :
2 Signum Laudis kardokkal, Károly csapatkereszt, sebesülési érem.
1927-ben került Székesfehérvárra, mint a Hahn Artúr és Társai
cég ottani fiók főnöke.
Bár aránylag rövid ideje tartózkodik Székesfehérváron
máris ismert tagja az ottani társaságoknak.

Droppa Vladimir
a Droppa-gyár cégvezetője, v e g y é s z m é r n ö k é s k e r e s k e d e l m i mérnök

1896 október 30-án született Liptószentmiklóson. Középisko
láit Liptószentmiklóson, Késmárkon, egyetemi és főiskolai tanul
mányait ürenobleban és Parisban végezte. 1927-ben jött Székes
fehérvárra, ahol alapját vetette meg a Droppa-gyárnak. Droppa
Vladimir szakcikkei a Prager Tageblattban, a Prager Presseben
és a párisi Observatoireban jelentek meg. Λ háborúban hadnagyi
rangban vett részt különböző harctereken az ütközetekben és
vitézségéről háborús kitüntetései tanúskodnak.
Szimpatikus tagja Székesfehérvár társadalmi életének, aki
fiatal kora dacára már általános tiszteletet és nagyrabecsülést
vívott ki nevének. Számos helyi kultúr- és társadalmi egyesület
tagja és nagymérvű elfoglaltsága dacára lelkes munkatársa.

ifj. Droppa Péter
bőrgyáros

1892 február 24-én született Liptószentmiklóson Középisko
láit Lőcsén, Kassán, Pozsonyban végezte. Bejárta Ausztriát, Német
országot, később Chilét, Argentiniát is, hogy Délamerika nyers
terményeinek konstrukcióját és bőreinek feldolgozását a magyar
iparba is átplántálja.
A háborúban katonai szolgálatot teljesített mint tüzérfőhadnagy. Kitüntetései : a Medjide rend, III. oszt. katonai érdem
kereszt, német vaskereszt, Signum Lauöis akardokkal, Sebesülési
érem stb.
Szimpatikus tagja Székesfehérvár társadalmi életének, aki
készséggel nyújt segédkezet minden társadalmi és kultúrmozgalomhoz.

Kováts Ferenc
bői-gyáros

1859-ben született Székesfehérvárott. Iskoláit is ott végezte.
Árva gyermek volt, tímárinasnak adták. Felszabadulása után hét
évig volt vándorúton és gyarapította különböző helyeken és üze
mekben szaktudását. Később — eleinte szerény keretek között —
önállósította magát, szorgalmával, hozzáértésével mindjobban fej
lesztette üzemét, amely ma a Dunántúl első bőrgyárai közé
tartozik.
1890-ben az Országos Iparegyesület és a miniszter elismerő
oklevéllel tüntették ki. 1890-ben bronz díszérmet, 1907-ben ezüst
díszérmet, kiállítási érmet, 1927-ben nagy aranyérmet nyert a
székesfehérvári országos kiállításon.
Városi bizottsági tag, a fehérvári Iparoskör örökös dísz
elnöke, a Nemzeti Bank fehérvári fiókjának revizorja, a Kölcsönös
Segélyző Egyesület igazgató-tanácsának tagja. Tekintélyes tagja
Székesfehérvár társadalmának, aki helyes meglátással és sok
hozzáértéssel támogat minden jelentősebb ipari jellegű megmoz
dulást.

enyingi Wertheim Pál
földbirtokos

1872-ben született Székesfehérvárott. Középiskolai tanulmá
nyait a fehérvári cisztercita főgimnáziumban végezte. 1892-ben
lépett a Wertheim M. fiai cégbe, azóta egyedüli tulajdonosa
annak. Székesfehérvár patrícius kereskedő családjából származik.
Enyingi és mezőkomáromi 3000 holdas birtokán mintagazdasága
van, melyet a hozzáértő gazda minden gondosságával vezet.
Valóságos polihistor. A Székesfehérvár és Vidéke c. lapban mű
vészeti cikkei jelentek meg, amelyek beszédes bizonyítékai toll
forgató készségének.
Külföldön többször volt szaktanulmányúton. A Kereskedelmi
Társulat és a Kereskedelmi Csarnok alelnöke, a Múzeum Egylet,
a Lövészegylet választmányi tagja, az Sz. T. C. alapítója, a Zene
kedvelök választmányi tagja, a törvényhatósági bizottságnak már
évek óta tagja.
Jelentős szerepet játszik úgy a vármegye, mint a város tár
sadalmi életében is.

Csihás Béla
földbirtokos

Bácsbodrog vármegyében Szondon született 1869-ben. R
budapesti piarista főgimnáziumban érettségizett, majd elvégezte a
Gazdasági Akadémiát Magyaróváron.
Mint okleveles gazda odahaza édes atyja 10 000 holdas
bérgazdaságában (Józsefháza és Drákszéi) kezdte meg pályáját és
szerzett nagy és körültekintő ismereteket a gazdaság minden
ágában.
1904-ben megvásárolta az adonyi járásban Kajtorpusztát,
900 magyar holdas birtok és 1917-ben megvette a tabajdi határ
ban fekvő 550 holdas Beiopapusztát Birtokait ma már fiai
vezetik, az előbbin ifj. Csihás Béla, mig az utóbbin Csihás Endre
gazdálkodik.
Ä vármegye életében jelentős szerepet játszik, virilis jogon
tagja a törvényhatósági és különböző albizottságoknak. A Fejér
megyei Takarékpénztár és a Székesfehérvári Takarékpénztár
választmányának tagja.
Részt vesz minden jelentős társadalmi és kulturális megmoz
dulásban és népszerű tagja a fehérvári társaságoknak.

Wolf József
földbirtokos

A mult század derekán, 1850 november 24-én született
Pápán. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte
el. Szülei ekkor több évre Svájcba küldték, majd az Oesterreichische
Seehandlungnál nyert alkalmaztatást. Mint abszolút képzett gazdász 1870-ben tért vissza hazájába és édesatyja vörösberényi
uradalmában gazdálkodott. Innen Várpalotára került, ahol előbb
mint bérlő tevékenykedett, később pedig a gondjaira bízott birto
kot megvásárolta. Ebben az időben megyéjének már számottevő
polgára, rövidesen a Várpalotai Takarékpénztár igazgatója, majd
vezérigazgatója lett és ebben a minőségében 40 évig vezette
széles körültekintéssel és igaz emberi megértéssel a takarékpénz
tár ügyeit.
2200 holdas birtoka a megye legjobban kezelt és ápolt
mintagazdaságává fejlődött. A tenyészállatkiállításokon sorozatos
díjakat nyert simmenthali és lótenyészetével. Hosszú időn keresztül
megyei törvényhatósági bizottsági tag és Fejérmegye számos kul
turális és gazdasági intézményeinek lelkes felkarolója és áldozat
kész megteremtője volt. 70 éves korában, 1020 május 8-án egy
munkás nagy élet zárult le halálával.

Grünfeld Géza
földbirtokos

Kisbéren (Komárom m.) született 1880-ban. Középiskoláit
Komáromban végezte, majd gazdálkodni kezdett. Különösen nagy
súlyt fektetett az állattenyésztésre. Mangalica tenyészetével az
országos kiállításon első dijat nyert. 1914-ben a 9-ik tüzérezredhez
vonult be és végigharcolta a világháborút. 1919 óta élénk szere
pet játszik megyéjében.
Az Országos Magyar Szesztermelők igazgatósági tagja, a
Magyar Altalános Hitelbank felügyelőbizottságának és a Székes
fehérvári Kereskedelmi Csarnok választmányának tagja. Mint me
gyei törvényhatósági bizottsági tag, komoly tényezője a társadalmi
és gazdasági életnek, aki készséggel támogat minden jelentősebb
kultúrmozgalmal.
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R a k á t s Lajos
Λ „FejértM-sgyei N a p l ó " felelős s z e r k e s z t ő i é

Székesfehérvárott született 1895-ben. Középiskoláit szülő
városában cs Baján végezte. Az iskola padjaiból a világháború
forgatagába kerül. Mint tartalékos hadnagy szerel le és kezdi
meg tanulmányait a rajztanári főiskolán.
A forradalom megdőlte után újságírói pályára lép, mint fő
iskolai hallgató. A Központi Sajtóvállalatnál, majd az Uj Barázdánál
mint hivatásos újságíró működik. Rajztanári képesítésének meg
szerzése után 1920-ban Kecskeméten, majd Kalocsán politikai napi
lap felelős szerkesztője. 1922 augusztus havában Székesfehérvárott
átveszi a ,,Fejérmegyei Friss Hírek", majd a lapnak a „Fejérme
gyei Napló"-val való egyesülése után, az utóbbinak felelős
szerkesztését.
Szépirodalmi téren intenzív munkásságot fejt ki. Száznál
több novella, ugyanannyi verse jelent meg különböző lapokban.
Több regényt is írt, amelyből a legutóbbi a kétkötetes háborús
témájú regénye, ,,A hazajáró lélek" a fővárosi sajtó kritikájában
elismerést nyert.
Mint rajztanár kevés ideig volt állásban, tanári állása újság
írói állásának áldozatául esik, politikai magatartása miatt elhagyni
kényszerül. Mint festőművész, tárlatokon portréival aratott sikert.
R fővárosi Független Festőművészek csoportjának tagja, azok
országos és külföldi tárlatain szerepel

Fodor László
felelős szerkesztő

A „Székesfehérvári Friss öjság" politikai napilapnak a
felelős szerkesztője Fodor László, aki lü év óta működik az
újságírói pályán. A világháborúban katonai szolgálatot teljesített
és tartalékos zászlósi rangban szerelt le. 191!) elején lett hivatásos
újságíró, a s.Székesfehérvári Friss Újság'1 szerkesztőségének tagja.
Mint a lap beimunkatársa, főleg a riportázs terén működött,
élénken megírt színes riportjaival hamarosan ismertté tette a
nevét Székesfehérváron és a vármegye közönsége előtt.
Újságírói munkaköre évről-évre bővült, úgyhogy 1924-ben
mint a lap felelős szerkesztője jegyzi a „Székesfehérvári Friss
Újságot"
Időközben szépirodalmi munkállódást is fejt ki, a lap hasáb
jain egymásután tűnnek fel tárcái és novellái, majd a múlt évben
megjelent első regénye : ,,A Könyvtárszoba titka", az idén pedig
a második: „A Hős" címen
Fodor László felelős szerkesztő irányítása es szerkesztése
mellett a XXXI, évfolyamában lévő „Székesfehérvári Friss Újság"
a város közönségének kedvelt lapja és szerkesztője mindenkor a
közérdek szolgálatában folytatja újságírói munkálkodását. Több
fővárosi újságnak rendszeres tudósítója.

Szőllőssy Ferenc
szerkesztő

Székesfehérváron 1875-ben született. Középiskolai tanulmá
nyai befejezése után a budapesti műegyetem hallgatója lett.
Egyetemi hallgató korában a Szent Imre Kör és az Egyetemi Kör
elnöke volt A háború kitörésekor az elsők között volt, aki a harc
térre került. A szerb és orosz fronton harcolt, ahonnan mint
50 százalékos rokkant a háború végén került haza századosi
rangban. Vitéz magatartása elismerésére kitüntették a Signum
Laudis a kardokkal, a Károly csapatkereszttel ; két jubileumi érem
és a Sebesülési érem tulajdonosa. Tizenkilenc éves lapja az „Ipar"
országosan ismert szaklap.
Az Ipartestületek Országos Szövetségének t. igazgatója, a
Fejérmegyei Iparos Szövetség társelnöke, a Dunántúli Vendéglős
Szövetség főtitkára, a székesfehérvári Ipartestület elnökségi tanács
tagja, a Palotaújvárosi Társaskör elnöke, a Kézműipari Szaksajtó
Központ alelnöke. Irodalmi működése révén jelentős sikereket ért
el. Hazafias versei közül többet országszerte szavalnak.

Karl István
nagykereskedő, likőrgyáros

Székesfehérváron született lNüU-ban. Itt tett érettségit a felső
kereskedelmi iskolában, majd tanulmányait Wienben és Grácban
folytatta. Édesapjától 1885-ben átvette fűszer- és gyarmatárunagykereskedését, amelyet mindjobban fejlesztett, úgy hogy az ma
országos viszonylatban is jelentékeny. Likőr-, pálinkanemű gyárá
nak gyártmányai kiválóak és keresettek.
A Székesfehérvári Kereskedelmi Társulat és a Kereskedelmi
és Iparkamara helyi elnöke, a kereskedelmi iskola iskolaszéki el
nöke, a Székesfehérvári Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
alelnöke, a Kölcsönös Népsegélyző elnöke, a Magyar Országos
Ecettermelő R.-T. alelnöke.
A kommunizmus alatt a Fabik különítmény letartóztatta és
túszként elhurcolta, de néhány nap múlva szabadonbocsájtották.
Kari István Székesfehérvár társadalmának értékes tagja, aki
a legszélesebb körök nagyrabecsülésének és tiszteletének örvend,

Grosz Bernát
kereskedő

Született Székesfehérvárott 18G8-ban. Iskoláit ugyanott vé
gezte. R vasszakmát Budapesten tanulta, majd visszatért Székesfehérvárrra, ahol 1803-ban önállósította magát. Három és fél év
tized alatt példátlan szorgalmával ritka kereskedői karriert futott
be. Megválasztották a magyar vaskereskedők alelnökének, a Szé
kesfehérvár és Vidéke Vaskereskedők Egyesületének elnökének,
törvényhatósági bizottsági tagnak, a Székesfehérvári Kölcsönös
Segélyző Egylet igazgatósági tagjának. Hosszú idő óta hitközségi
elöljáró, a mentők alelnöke, a Spódium-gyár igazgatósági, Tűzoltó
Egyesület választmányi tagja.
Háborús működéseért és a Magyar Hét propagálásáért
miniszteri elismerést kapott.
Nagy szerepet játszik Székesfehérvár újabb éveinek gazda
sági fejlődésében és a város kereskedő társadalmának életében.

Klein Gyula
nagykereskedő, vármegyei törvényhatósági bízottsági tag

Herenden született 1864-ben. Tanulmányai elvégzése után a
kereskedői pályára lépett. R jelenlegi vállalata 1907 óta : Klein
Márkus Fiai tűzifa, szén, épületfa és építkezési anyag nagykeres
kedés, mely országos vonatkozásban is a jelentősebb cégek közé
számít.
üzleti nagyarányú elfoglaltsága mellett is talált időt magá
nak a köz javára munkálkodni. Megértő támogatója minden
kulturális, szociális és társadalmi megmozdulásnak. H Székesfehér
vári Kereskedelmi Társulat oszlopos tagja 1907 óta és a Kereske
delmi Csarnok választmányának hangadó tagja.
Székesfehérvár város törvényhatósági bizottságának több
cikluson át virilis jogú tagja, aki több albizottságban is tevékeny
kedik. Klein Gyula csupa szívember, aki mindenkor megértette
a nyomorgókat és nélkülözőket és sohasem tagadta meg a segít
séget az arra érdemesektől.

Schmiedt Károly
kereskedő

1893-ban született Szomolnokon (Szepes rn.) Iskoláit Rozs
nyón végezte. Szakmája elsajátítása után megfordul Kassán, Iglón,
Vácott és végül Székesfehérvárott telepedett le.
1914-ben bevonult Kassára, végigjárta a szerb, orosz, olasz és
román harctereket. Kitüntetései : kis ezüst, bronz, Károly csapat
kereszt és sebesülési érem. A forradalom után ő vezeti a Move
helyi fiókját. Üzletét 1921-ben nyitotta meg, 1926-ban közfelkiál
tással lett a kiskereskedők Egyesületének alelnöke.
A belvárosi leventék alelnöke, a leventeélet egyik előmoz
dítója. Ί\ζ Országos Cserkésszövetség, valamint a Magyar Turista
Egyesület hivatalos szállítója.
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Korai Arthur
kereskedő

1886-ban született Lovasberényben (Fejér ni.) Középiskoláit
a székesfehérvári reáliskolában végezte. Kora ifjúságában keres
kedői pályára lépett. Később szakmájában több vidéki városban
praktizált és képezte tovább magát. lí)0í)-ben nyitotta meg székes
fehérvári üzletét. A Kereskedelmi Társulat választmányi, a hit
község képviselőtestületének tagja, a Kiskereskedők Egyesületé
nek alelnöke.
A jótékonyságáról ismert Korai Arthur a város egész
társadalmának osztatlan szeretetét élvezi. Készséggel vesz részt
minden kulturális és szociális megmozdulásban, a kereskedelmi
egyesületek életében jelentős szerepet visz.

Paál Elek
kereskedő

1875 január 22-én született Karádon (Somogy m.)· Közép
iskoláit Székesfehérvárott végezte, majd kilenc esztendőn keresz
tül a Felrnayer-gyár alkalmazottja volt.
Huszonöt éve alapította jelenlegi üzletét, amelyet 1028-ban
kötőüzemmel bővített ki.
Harmincnégy hónapig katonáskodott. A forradalom alatt ki
fosztották. Tisztségei : Városi virilis négy esztendőn át, a Kölcsönös
Segélyző Egylet igazgatója, a Hitelszövetkezet igazgatósági tagja,
a Magyar Általános Takarék felügyelőbizottságának tagja, a
Méhészeti Egyesület díszelnöke, a Dunántúli Méhészszövetség,
a Kereskedelmi Társulat, a Tűzoltó Egylet és a Kiskereskedők
Egyesületének választmányi tagja.
Paál Elek évtizedes tisztes kereskedői múltjával, egyéni jó
tulajdonságaivá! általános megbecsülést szerzett nevének.

Wiener Ármin
bőrkereskedő,

Szüleiéit 18ö9~ben Mórott. Középiskoláit Székesfehérvárott
végezte. 5 évig tanulta szakmáját Bécsben, 1897-ben lépett be
cégtársnak apja bőrüzletébe. Hz Omke, a Kereskedelmi Csarnok
választmányi tagja, a Kereskedelmi Társulat választmányi tagja, a
Fejérmegyei Takarék és Kölcsönös Segélyző igazgatósági tagja,
az Országos Bőrkereskedő Egyesület alelnöke, városi képviselő,
hitközségi képviselőtestületi tag, a városi kövezet-, vám- és
fogyasztási bizottságnak tagja.
A bőrszaklapokban igen értékes cikkei jelentek meg, melyek
a szakkörökben osztatlan érdeklődést keltettek.
Székesfehérvár minden kulturális és társadalmi mozgalmá
ban vezető szerepet visz.

marcalszigeti Szigethy Ödön
kereskedő, városi képviselőtestületi tag

Letényben (Zala m.) született 1873-ban. iskolai tanulmányait
Pécsett végezte, majd a kereskedői pályára lépett és Nyitrán,
Vácott, Győrben bővítette szaktudását. 1894-ben bevonult a cs. és
kír. 4.9-ik gyalogezredhez katonai szolgálatra és leszerelése
után Pozsonyban vállalt állást, majd innen került Székesfehérvárra.
1910-ben megvásárolták özv. Birkmeier Lajosné jónevű üzetét,
amelyet Szígethy Testvérek cég alatt vezettek tovább. Vállalkozásuk
mindjobban fejlődött; míg 1914-ben Szigethy Ödön a világháború
kitörésekor bevonult a 17-ik honvédgyalogezredhez. Volhyniában
és az olasz harcterek ütközeteiben vett részt és az összeomlásig
szolgált. Kitüntetései I. és II. osztályú ezüst vitézségi, bronz
vitézségi érem, Károly csapatkereszt, Sebesülési érem.
Leszerelése után átvette a teljesen leromlott üzlete vezetését
— fivére időközben elhalt
, amelyet azóta mint egyéni céget
újra felvirágoztatott.
A város képviselőtestületének tagja.

Nedoli Gyula
a Polgári Serfőzőtelep

vezetője

189H Gkt. 29-én született Vasason (Baranya m.). Budapesten
és Pécsett járta középiskoláit, majd a gráci kereskedelmi akadé
mia után a budapesti Keleti Akadémián kapott diplomát.
/\ világháború elejétől végéig katonai szolgálatot teljesített
s mint tartalékos hadnagy szerelt le. A harctéren tanúsított vitéz
magatartásáért többizben tüntették ki. Kitüntetései között van a
III. ο. katonai érdemkereszt is. A nemzeti hadseregbeli szolgálata
után a Magyar-Cseh Iparbank tisztviselője, majd a Polgári Serfőző
központjában dolgozott Budapesten. 1923-ban nevezték ki a
székesfehérvári telep vezetőjévé. Azóta tartózkodik Fehérváron és
az ottani kereskedő társadalom jelentős tagja.

Kálmán Sándor
az Adria Biztosító Társaság vezértitkára, az ortodox
izr. hitközség elnöke

1871 szeptember 28-án született Székesfehérvárott. Középiskoláinak elvégzése után a Foncière biztosítóhoz lépett, majd
magasabb állással az Adriához nevezték ki. R társadalmi életből
bőven veszi ki a részét. Elnöke a székesfehérvári aut. ort. izr.
hitközségnek és dr Schlarnadinger Jenővel ő hívta életre Székes
fehérvár ma már fejlett zenekultúráját.
Ά város zenetörténelmének könyvében aranybetükkel van
feljegyezve Kálmán Sándor neve.
Lelkes támogatója minden jelentősebb kulturális és társadalmi
mozgalomnak és a közélet terén kifejtett odaadó munkásságával
általánosan megbecsült nevet vívott ki magának.

Weisz Adolf
a Weisz Testvérek fakereskedő cég beltagja

Ráckeresztúron született 1867-ben. Középiskolai tanulmányait
Budapesten végezte, majd a kereskedői pályára lépett. A szükséges
szakmabeli ismeretek és gyakorlat megszerzése után 1900-ban
telepedett le Székesfehérvárott és alapította meg jelenlegi üzletét,
amelyet három évtized óta vezet, üzletét szaktudásával, gondos
sággal és szorgalmával mindjobban fejlesztette, úgy hogy ma az
ottani piacon elsőrendő helyen áll.
Résztvesz a kereskedő társadalom minden szociális és
kulturális mozgalmában a székesfehérvári Kiskereskedők és a
Kereskedelmi Csarnok keretein belül, amely egyesületek választ
mányi tagja, a neológ izraelita hitközség életében mint képviselő
testületi tag. A székesfehérvári Népsegélyző Egyesület igazgató
tanácsának tagja.
Weisz Adolf nemesen érző emberbarát, aki sohasem vonja
meg támogatását a segítségért hozzá fordulóktól és az arra
érdemesektől.

Vámos László
a Weisz Testvérek fakereskedő c é g beltagja

1898 január 13-án született. Tanulmányainak befejezése után
a banktisztviselői pályára lépett. A Magyar Leszámítoló és Pénz
váltó Bank tisztviselője volt, mikor katonának hívták. 191G-ban
vonult be s mint a világháború egyik legderekabb, legvitézebb
katonája küzdött a hazáért. Emtéklappal ellátott, igazolt t. hadnagy.
Kitüntetései : III. Vaskoronarend, I, II. o. vitézségi érem, bronz
vitézségi érem, Károly csapatkereszt, sebesülési érem. Székesfe
hérvár kommunizmusának történetében sokszor volt szenvedő fél.
A Kereskedelmi Csarnok tagja.

Seidenstricker Ferenc
a Seidenstricker Testvérek c é g tulajdonosa

Németkéren, Tolnamegyében született 1885-ben. Középisko
láit Pakson, kereskedelmi iskolát Veszprémben végzett. 1907-ben
telepedett le Székesfehérvárott, ahol megalapította nagyszabású
bor- és pálinka-nagykereskedését, likőr-, rum- és ecetgyárát, amely
nemcsak a vármegye területén, hanem Tolna, Baranya, Veszprém
vármegyékben is a legjobb hírnévnek örvend.
R háború alatt rövid ideig harctéri szolgálatot teljesített,
majd mint állományvezető szolgált a leszerelésig. A Károly
csapatkereszt tulajdonosa. A kommün bukása után 1920-ig tagja
volt a nemzeti hadseregnek.
Munkás tagja Székesfehérvár társadalmának és úgy keres
kedelmi, mint közgazdasági tevékenysége e városhoz fűzik.

Vértes Aladár
likőrgyáros

1884-ben Székesfehérvárott született, ugyanitt érettségizett,
később a Postatakarék főtisztviselője volt. 1905-ben önállósította
magát. 1915 januárjában vonult be, a világháborúban az olasz harc
téren elnyerte a bronz érmet és a Károly csapatkeresztet. 1925-ben
alapította meg gyárát. A Kiskereskedők Egyesületének hosszú ideig
elnöke, jelenleg választmányi tagja. Rz Omke központi választ
mányi tagja, a kölcsönös népsegélyző igazgató tanácsának tagja,
a Szent Egylet választmányi tagja stb. stb.
Székesfehérváron el sem képzelhető hazafias, kulturális,
társadalmi megmozdulás, melynek szervezőbizottságából Vértes
Aladár hiányoznék.

Bolgár Pál
a Gyorsárúgyűjtő, Mavart r. t. képviselője

1874 júliusában született Nagykanizsán. Középiskoláit Baján,
Nagykanizsán és Székesfehérvárott végezte. 1883-ban alapította
jelenlegi üzletét. R háború alatt az olasz fronton harcolt. Kitün
tetései : kisezüst, bronz vitézségi érmek, Károly csapatkereszt.
Bolgár Pál a Magyar szállítók Egyesületében szép tisztsége
ket visel. Inkább a zöld asztalnál, mint a fehér asztalnál. Ő
képviselte egyesületét Bécsben és Németországban is. A Magy.
Bútorszállítók Orsz. Egyesületének alalnöke, a keresk. Csarnok
választmányi tagja. lí)25-ben városi virilis, a törvényhatósági
bizottság tagja, választott bírósági elnök.
Városszerte híres jó szívéről s nem volt példa arra, hogy a
hozzáforduló nélkülözőt üres kézzel bocsátotta volna el.

Pórász Lajos
kereskedő

Székesfehérvárott született 1894-ben. Középiskoláit a székes
fehérvári reáliskolában végezte. Tanulmányai befejezte után
szakmáját édesapja üzletében tanulta és szakképzettsége szélesbítésére Bécsben, Parisban és Milanóban volt tanulmányúton. A
DSzAE testedző egyesület volt alelnöke. Két év óta az ő serle
géért és vándordíjáért küzd a fejérmegyei „llsz"
Székesfehérvár sportéletének vezetői közé számít.
Kiveszi alapos részét a város társadalmi és kulturális
megmozdulásaiban is.

Bleyër György
fakereskedő

1901 június 28-án született Mórott. Mórott és Székesfehér
várott végezte középiskoláit, önként vonult be katonának 17 éves
korában. Budapesten a „Continen(ar~nál és „Ferdinand Frankfurt
am Main" kirendeltségénél volt tisztviselő, majd átvette 1925-ben
székesfehérvári üzletük vezetését. Bleyer György csendes, szerény
ember, aki irtózik a nyilvános szereplepléstől : visszavonult életet
él, melyet könyveinek, filozófiai tanulmányoknak szentel. A
„Magyar Filozófiai Társaság" rendes tagja.

Pintér János
vállalkozó

1875 november 25-én született Székesfehérvárott. Közép
iskoláit Székesfehérvárott, a felső ipariskolát Budapesten végezte.
1906-ban alapította a Kszantner és Pintér Testvérek céget,
amely építéseivel hatalmas városszépítő munkát végzett. Ök
építették a székesfehérvári rádiótelepet, a rendőrpalotát, a járvány
kórházat, hadiárva intézetet stb.
Pintér János választott városatya, az Olvasó Kör igazgatója,
a Belvárosi Katholikus Kör választmányi tagja.
Mint választott törvényhatósági bizottsági tag többször fel
szólalt általános figyelem és helyeslés közepette a város köz
gyűlésein.

Hoffmann Lajos
a Dreher-Haggenuiacher-telep borosztályának vezetője

65 éve lakója és polgára Székesfehérvárnak !
1857-ben született Keszthelyen, középiskoláit Nagykanizsán
végezte. Húsz éves korában lépett a kereskedelmi pályára, végig
harcolta az 1878-as boszniai okkupációt, ahol emlékérmet nyert.
Ά háború után jött Székesfehérvárra, mint a Mautner cég üzlet
vezetője, 1882-ben önállósította magát, később belépett a Dréhergyárba, amelyet most már 30 éve szolgál. Tisztségei : a Keres
kedelmi Csarnok háznagya, a neológ izr. hitközség gazdasági
elöljárója.
Készséggel vesz részt a székesfehérvári kereskedő társa
dalom minden mozgalmában, legyen az szociális, társadalmi, avagy
kultúrjellegű, fáradságot nem kiméivé, sohasem zárkózik el segéd
kezet nyújtani, ha közérdekről van szó. Nagyrabecsülésnek és
általános tiszteletnek örvend.

Bán Lajos
kávéház- és bérautóvállalat-tulajdonos

Száraz életrajzi adatok aligha fejezik ki Bán Lajos színes
életét. Mindenki látja már az első pillanatban joviális derűje mögött
a szorgoskodó üzletembert.
1870 december 24-én született Viszlón (Borsód m.)· Iskoláit
Rozsnyón végezte. Huszonnégy éves koráig Budapesten dolgo
zott, majd Hbaúj-Sepszibe kerül, ahol a városi szálloda és étterem
bérlője lesz. Megfordult Iglón, Lőcsén, Késmárkon s utóbbi helye
ken megalapította a lőcsei, késmárki „Royar'-kávéházat.
A háborúban a H-ik honvédgyalogezredben szolgált 1918-ig.
A csehek zavarták el a felvidékről, Székesfehérvárott telepedett
meg, ahol csakhamar a Hungária-kávéház és autógarázs tulajdo
nosa lett.
Bán Lajos az Országos Vendéglős Egyesület v. választmányi
tagja, a Felsőmagyarországi Vendéglősök volt elnöke, lőcsei tar
tózkodása alatt városi képviselő és vármegyei törvényhatósági
bizottsági tag is volt.

Schwartz M. Márton
kávéháztulajdonos

Székesfehérvárott született 1883-ban. Ott járt egy ideig
középiskolába, majd a vendéglősipari pályára lépett. Szakismere
teit az ország több városáhan szerezte meg, majd künn járt
Amerikában, ahol nagy üzemekben szerzett bőséges szaktudást.
Hazakerülve minden segítség nélkül létesítette üzletét, amelyet
ma Fehérváron mindenki ismer és különösen a sportkörök kedvelt
találkozó helye.
A háború alatt katonai szolgálatot teljesített különböző
harctereken mint géppuskás altiszt az első arcvonalban, Az
ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért megkapta a kisezüst
és a bronz vitézségi érmet. Tulajdonosa még a Károly csapat
keresztnek és a Sebesülési éremnek.
Az SzTC egyik alapító — a DV alapító és választmányi
tagja, a kerékpáregyesület, az ILSz választmányi tagja.

Konrád Kálmán
a Dréher-Haggenmacher lerakat vezetője

1870 szeptember 8-án született Sóskúton. Középiskolái
elvégzése után először Budapesten Édeskuthyhoz, majd a Haggenmacher-telepre került 1893-ban s ígu lett 1898-ban a székesfe
hérvári depot vezetője. Hz emlékezetes vörös rémuralom napjaiban
hazafias magatartása miatt letartóztatták a kommunisták, a forra
dalmi törvényszék elé állították, mely 15 évi börtönre ítélte, de
büntetése elől megszökött. Az Általános Takarék választmányi
tagja, a Keresk. Bank választmányi tagja és a Tűzoltó Egylet
alapító tagja, Függetlenségi kör volt jegyzője. Székesfehérvár
kereskedő társadalmának kedvelt tagja, aki minden gazdasági
törekvés lelkes és megértő támogatója.

Schmídl István
az Ipartestület elnöke

Székesfehérváron született 1866-ban. Iskolái elvégzése után
ifjú éveiben ipari pályára lépett. Később, mint önálló mestert, külö
nösen az iparosság mozgalmai érdekelték, úgy hogy a székes
fehérvári ipartestületnek 32 év óta vezetőembere és mintegy 10 éve
áll közmegelégedettségre a testület élén, mint annak elnöke:
Az ottani Önkéntes Tüzoltő Testületnek több, mint 25 esz
tendeje tagja és jelenleg tb. parancsnoka. Ebben a minőségben
magas kitüntetés érte, érdemei elismeréséül tűzoltó éremmel tün
tették ki. Ά város közgazdasági életében is szerepet játszik, a
Fejérmegyei Takarékpénztár és a Kölcsönös Segélyző Egylet
választmányának tagja.
Hét év óta tagja a vármegye törvényhatósági bizottságának,
a város képviselőtestületének és különböző albizottságoknak is ; a
polgáriskolai iskolaszéknek szintén tagja. Közmegbecsülésnek
örvend a város legszélesebb társadalmi köreiben.

Montskó Ferenc
a Montskó-kékfestögyár tulajdonosa

1898-ban született Székesfehérvárott. Iskolai tanulmányait
részint a gimnáziumban, részint a kereskedelmi iskolában végezte.
Érettségi után ipari pályára lépett és 1914-ben szabadult fel édes
apja gyárában, amelyet később háromszorosára nagyobbított.
1916-ban vonult be mint tartalékos hadnagy a 4-ik tüzérezredhez:
kitüntetései : nagyezüst és Károly csapatkereszt. A kommunisták
sokszor bántalmazták, később menekült és így lett a nemzeti had
sereg 1. huszárezredének géppuskás parancsnoka.
A palotavárosi polgárőrségnek volt helyettes-parancsnoka.
A Cisztercita Diákszövetség választmányi tagja, a Kölcsönös Népsegélyző igazgatósági tagja, az Ipartestület előljárósági tagja, az
Iparoskör választmányi tagja, a Palotavárosi Olvasókör igazgatója,
a Zenekedvelők, a Kath. Kör választmányi tagja, a Belvárosi
Leventekör alelnöke.
Németországi tanulmányútján a „Meister Lucius et Brumming
Verbwecke Höchst Ger."-nál, majd Ludwigshafenben a „Badische
Anilin und Sodafabrik" kísérleti laboratóriumában dolgozott.
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Maizer István
nagyiparos

Székesfehérváron született 1898-ban. Ott végezte iskolai
tanulmányait is, majd kora ifjúságában ipari pályára lépett és a
kelmefestő és vegytisztító szakmát tanulta ki. Néhány évig dol
gozott mint segéd és azután 1920-ban anyagi eszközök híján
nagyon szerény keretek között önállósította magát. Szaktudásával
és kitartó szorgalmával üzeme mindjobban fejlődött, úgyhogy
1928-ban lényegesen megnagyobbítva, kibővítve és modern
gépekkel felszerelve a Palotay uccán lévő saját gyárhelyiségébe
helyezte át.
Maizer István szakmájában országosan ismert nevet vívott
ki — aránylag rövid idő alatt — magának, üzletfelei pedig a
vármegye legtávolabb eső részéről is felkeresik, ismerve elsőrendű
munkáját és szolid üzleti elveit. Ezeknek köszönheti vállalata
amerikai méretű fejlődését.
Rz 1927-ben megtartott Székesfehérvári Országos Kiállításon
arany éremmel tüntették ki.

kenései Dr Kenessey Gyula
főszolgabíró

Székesfehérváron született 1888 november hó 4-én. Közép
iskolai tanulmányait az ottani főgimnáziumban végezte, majd érett
ségi után mint egyéves önkéntes bevonult katonai szolgálattételre és
a tiszti vizsga letétele után mint tartalékos hadnagy szerelt le.
Utána a budapesti tudományegyetem jogi fakultását hallgatta és
1011 február 5-én avatták doktorrá. Közigazgatási pályára lépve,
Fejérvármegye szolgálatában kinevezték közigazgatási gyakornok
nak és a központi járás főszolgabírói hivatalához osztatott be.
Később mint szolgabíró Válón működött.
A világháború kitörésekor bevonult a 69. gyalogezredhez,
az orosz fronton fogságba került, ahonnan 1915 dec. 8-án mint
csererokkant került haza. 1916-ban az olasz fronton, 1916 júliusáig
egy bosnyák századnak volt a parancsnoka főhadnagyi rangban,
később egyéb alakulatoknál teljesített frontszolgálatot a háború
végéig. Az összeomláskor olasz fogságba került, ahonnan 1919
október 10-én szintén mint csererokkant került haza. — Az ellen
séggel szemben tanúsított vitéz magatartásáért a bronz és ezüst
Signum Laudist — kardokkal — kapta meg, továbbá a Károly
csapatkereszt, az 1912-es és 1908-as emlékkeresztek tulajdonosa.

Hazaérkezte után újból elfoglalta hivatalát Válón, míg
1926 július havában Sárbogárdra nevezték ki főszolgabírónak.
A vértesaljai ref. egyházmegye tanácsbírája, a sárbogárdi
ref. egyház prestitere, a Kaszinó választmányának tagja és számos
más kultúr- és társadalmi egyesület vezetőségének tagja.
Dr Kenessey Gyula főszolgabíró járása osztatlan szeretetének
és nagyrabecsülésének örvend.

dcbreczeni Dr Halassy Tibor
tb. főszolgabíró

Dunaföldváron született 1891 június 18-án Középiskolai tanul
mányait Bonyhádon fejezte be, ahol 1908-ban tett érettségi vizsgát.
Egyetemi tanulmányait a budapesti és kolozsvári Tudományegye
temeken végezte és 1915-ben avatták Budapesten a jogtudomá
nyok tudorává.
R háború kitörésekor bevonult katonai szolgálatra, résztvett
a román és olasz frontokoni ütközetekben és 28 hónapot töltött
a harctéren.
Leszerelése után 1919 jan. 1-én mint kinevezett közigazga
tási gyakornok a sárbogárdi főszolgabírói hivatalhoz osztatott be,
1920 május havában mint szolgabíró Válón működött, ahol egy
fél évig volt, innen visszakerült Sárbogárdra, 1925-ben tb. fő
szolgabírónak nevezték ki. Sárbogárd község társadalmi életében
jelentős szerepet játszik.

Dt* Ferdinándy István
tb. szolgabíró

Budapesten született 1905-ben, középiskolai tanulmányait
ugyancsak Budapesten végezte és 1922-ben telt érettségi vizsgát.
Majd a közgazdasági egyetemet hallgatta, előbb a mezőgazdasági
később a közigazgatási fakultást végezte el.
Hivatalba 1928 március 1-én lépett Székesfehérvárott; a
központi járáshoz kapott beosztást mint tb. szolgabíró, 1928 júniu
sában az alispáni hivatalnál működött mint titkár és aljegyző
szeptember haváig, miután előzőleg augusztus 1-én kinevezték
közigazgatási gyakornoknak, 1928 szeptember havában Sárbo
gárdra kapott ujabb beosztást a főszolgabírói hivatalhoz mint
tb. szolgabíró, ahol azóta működik.

Sandy János
sárbogárdi plébános

Székesfehérváron született 1884-ben. Ott végezte közép
iskoláit valamint a teológiát is. 1908-ban szentelték pappá. Pályá
ját Adonijban mint segéd lelkész kezdte meg, ahol 2 évig műkö
dölt. Innen Székesfehérvárra került mint hitoktató, a háború alatt
4<> hónapot töltött a szerb, orosz és román harctereken mint hadosztályi plébános, számtalan esetben az első arcvonalban buzdí
totta kitartásra, hitre és hazafiasságra katonáinkat. A forradalom
után szerelt csak le, amikor visszakerült Székesfehérvárra, ahol
1920-ig maradt. Innen Cccérc került mint plébános, ahol 1927-ig
volt, majd Sárbogárdra mint plébános, ahol a hivek osztatlan
szeretete kíséri lelkipásztori munkálkodását. R Hitelszövetkezet,
a Levente Egyesület, az Egyházközség és Iskolaszék elnöke.

Kiss Daniel
református l e l k é s z

Született 1880 szeptember 19-én, középiskoláit Székesfehér
váron, Pápán és Kecskeméten végezte és ugyanott tett érettségi
vizsgát. Teológiai tanulmányait Budapesten és Pápán folytatta.
Pályáját egy pozsonymegyei községben kezdte meg, ahol mint
rendes lelkész működött. Sárbogárdra 1914-ben került mint meg
választott rendes lelkipásztor. A budapesti Pázmány Péter Tudo
mány-egyetem jogi fakultását is elvégezte és 1926-ban abszolvált.
Élénk tevékenységet fejt ki különösen az egyházirodalom
terén a „Dunántúli Protestánsok Lapjá"-ban. A „Református Ige
hirdetőbben sokat írt, a „Vértesalja" c. folyóiratot 1916—17-ben
szerkesztette és számos cikke jelent meg ezekben és egyéb lapok
ban is.
A Nemzeti Szövetség, a Ref. Olvasókör elnöke, egyház
megyei tanácsbiró, községi képviselőtestületi tag, az iskolaszék
elnöke, az ottani szövetkezet választmányának tagja.

Győrffy Endre
sárbogárdi főjegyző

Fejérvármegye jegyzőkarának egyik köztiszteletben álló tagja,
aki községében is a legnagyobb népszerűségnek örvend. 1891-ben
született. Középiskoláit a pápai református kollégiumban végezte,
ahol 1910-ben tett érettségi vizsgát. Ά közigazgatási tanfolyamot
Pécsett végezte 1912-ben. Mint- egy éves önkéntes a 69-ik cs.
és kir. közös gyalogezrednél tett eleget katonai kötelezettségének.
Η háború kitörésekor azonnal bevonult, arcvonalbeli szolgálatot
teljesít, míg 1915. június 1-én fogságba esik, ahol 6 évet töltött
és csak 1920-ban került haza.
Cecén mint adóügyi jegyző működött 1923 februárig, majd
Vájta község választotta meg vezető jegyzőjének, innen pedig
1927 július 1-én jött Sárbogárdra mint főjegyző.
Számos helyi egyesület vezetőségének tagja és részt vesz
minden társadalmi és kulturális megmozdulásban.

Dr Oszterreicher Gyula
járási tisztiorvos, vm. tb. íöorvos

Született Bussa (Nógrád m.), 1866 febr. 8-án, Középiskoláit
a losonci áll. főgimnáziumban végezte és ott érettségizett.
Egyetemi éveit a budapesti Tud. Egyetemen töltötte, ahol
1804-ben orvosdoktorrá avattatott. 1895—1904-ig Bolnácson
(Kisküküllő m.) volt községi orvos, 1904-től járási tisztiorvos.
1911-ben vm. tb. főorvossá nevezték ki. Háború alatt a sárbo
gárdi Vöröskereszt kórház vezetőorvosa volt, érdemeinek elisme
réséül a Vöröskereszt hadiékítményes II. osztályú díszjelvényével
tüntették ki.
Ä vármegye orvosi karának tiszteletben álló és nagytekin
télyű tagja, aki amellett kiveszi részét minden kulturális és társa
dalmi megmozdulásból is.

D r Goldner M ó r
községi orvos

Tasson született 1875-ben. Középiskolai tanulmányait Buda
pesten a rcformáíus főgimnáziumban végezte, ahol 1898-ban
érettségizett. Egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegyetem
orvosi fakultásán végezte, ahol 1900-ban avatták orvosdoktorrá.
Budapesti klinikák gyermek-, bőr-, szülészeti és belgyógyászati
osztályain szerezte meg gyakorlatát, majd 1903-ban Sárbogárdra
ött és önálló orvosi rendelőt nyitott. Még ebben az évben,
megválasztották községi orvosnak és ezt a tisztet ma is ellátja.
A világháború alatt a 17-ik és a G-ik honvédgyalogezredek
nél teljesített mint főorvos katonai szolgálatot, a szerb harctéren
kórházi parancsnok és kerületi orvosfőnök is volt. Kitüntetései :
Koronás arany érdemkereszt és Signum Laudis a kardokkal,
Károlycsapatkereszt. A kommün alatt igen sok kellemetlenségnek
volt kitéve, beteglátogatás közben szedték le kocsijáról s'b.
A sárbogárdi izr. hitközség 1925-ben elnökévé választotta.
Az orvosfiókszövetség választmányának és a Tinódi Sebestyén
kör tagja, nem régen ünnepelte 25 éves itt működésének jubileu
mát. Igen nagy népszerűségnek és általános nagyrabecsülésnek
örvend.

szentkirályszabadjai Véghely Imre dr.
ny. orvos-őrnagy, e g y e t e m e s orvostudor

Mezőszentgyörgyön született 1884-ben. Középiskolai tanul
mányait a budapesti református főgimnáziumban végezte, ahol
1003-ban tett érettségi vizsgát. Egyetemi tanulmányait a Pázmány
Péter Tudományegyetem orvosi karán végezte, ahol 1908-ban
avatták orvos-doktorrá. Mint katonaorvos kezdte pályáját a m. kir.
honvédség állományában mint segédorvos-helyettes, 1910 június
15-én pedig főorvossá nevezték ki a pozsonyi 13. h. gyalogez
redhez, 1911 aug. 8-án a 24. honvédezredhez helyezték át Kézdivásárhelyre, itt szolgált és 1912 nov. 1-én nevezték ki ezred
orvossá. A háború alatt a fronton teljesített szolgálatot 38 hóna
pon keresztül. Kitüntetései : Ferenc József lovagkeresztje, katonai
érdemkereszt, a vitézségi érem, szalagján a kardokkal, Signum
Laudis a kardokkal, Károlykereszt stb. Egyideig a budapesti
Auguszta katonai kórház parancsnoka volt. Majd 1920-ban az
l-es honvéd vegyes-dandár parancsnokságánál volt beosztva, ahol
1922 augusztus 18-án orvosőrnaggyá léptették elő. 1922 szep
tember 1-én az 1-ső honvédhelyőrségi kórházhoz osztották be,
ahol a nyugdíjazásáig szolgált.
Sárbogárdon 1924. év végén telepedett le, ahol magánorvosi
rendelőt nyitott.

Dr Molnár Kálmán
tb. járásorvos

Tolnamcguében született Madocsa községben. Középiskolai
tanulmányait Pápán és Kiskunhalason végezte, ahol 1908-ban
érettségizett. Egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegye
tem orvosi fakultásán végezte, ott szerezte meg diplomáját is.
R világháborúban katonai szolgálatot teljesített egyik vadász
zászlóaljunk kötelékében. 42 hónapot töltött Bukovinában és az
olaszharctéren és mint tarfalékos főorvos szerelt le. Kitüntetései :
Ferenc József-rend, Signum Laudis háromszor a kardokkal, Ká
roly csapatkereszt stb. 1919-ben a nemzeti hadseregben is telje
sített szolgálatot.
Sárbogárdon 1920-ban telepedett le és magánorvosi rendelőt
nyitott. Tb. járásorvos és Máv. ellenőrző orvos. R vármegye
orvostársadalmának egyik megbecsült tagja.

Dr Strausz Lajos
e g y e t e m e s orvostudor

Sárszcntmiklóson született 1895-ben. Középiskoláit Székes
fehérváron végezte és ott tett érettségit 191 l-ben. Tanulmáiijjait
folytatandó s beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudomány
egyetem orvosi fakultására, de közben bevonult 1915 május 15-én
a o8-ik gyalogezredhez katonai szolgálatra, majd hadifogságba
került, ahonnan csak 19i9 februárjában került haza.
Itthon leszerelése után folytatta és befejezte tanulmányait a
pécsi egyetemen, ahol 1925 januárjában avatták az orvostudomá
nyok doktorává. Klinikai és kórházi gyakorlatot Pécsett és Buda
pesten különböző intézetekben szerzett és 1927-ben a fogorvosi
szakképesítést is megszerezte. Önálló rendelőjét Sárbogárdon
1927 júniusában nyitotta meg és azóta folytat ott magánorvosi
gyakorlatot. Tagja a Fogorvosok Szövetségének, a sárbogárdi
Kaszinónak stb.

csiksomlyói dr Csíky Ödön
k i r á l y i közjegyző

Született Visegrádon 1882 szeptember 10-én. Atyja Csiky
Gergely π korán elhunyt jeles drámaíró és műfordító volt. Gimná
ziumi tanulmányait es a jog- és államtudományi szakot Budapes
ten elvégezvén, 1908-ban a cs. és kir. 10-ik Jászkun huszárezred
ben katonai szolgálatot teljesít, hol 1001-ben tartalékos hadnagyi
rangot nyert. 1905-ben a kolozsvári Ferenc József Tudomány
Egyetemen az államtudományok, 190G-ban a jogtudományok dok
torává avatják. Közpályáját mint közigazgatási gyakornok Temes
vármegyénél kezdi, de hamarosan az ügyvédi pályára lép és
1008-ban a budapesti ügyvédvizsgáló-bizottság előtt ügyvédi okle
velet nyer és atyja szülővárosában Aradon telepedik meg, hol
1900-ben az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak ügyésze lesz.
Ε hivatalát 1910-ben elveszti, mert az oláh hatóságoktól megkívánt
hűségeskü letételét megtagadja, az ügyvédi gyakorlattól fel
függesztetik, majd 1020-ban kiutasittatik Románia területéről,
1020—1024-ig az Elek székhellyel működő csonka Aradvár-

megye tiszti főügyésze, fl csonka vármegye önállósága megszűn
vén, Tolnavármegyébe költözik, a pécsi ügyvédi kamara tagja és
birtokán gazdálkodik. 1928 március 1-én sárbogárdi kir. közjegy
zővé neveztetik ki.
Minden jelentős társadalmi, szociális és kulturális megmoz
dulásból megértően veszi ki a részét és bár rövid ideje van még
csak Sárbogárdon, a község közéletében jelentős szerepet játszik.

Dr Vaskó Aladár
k í r . járásbíró

Csuz községben (Komárom m.) született 1889-ben. Közép
iskolái elvégzése után a budapesti Tudományegyetemen folytatta
tanulmányait a jogi fakultáson, ahol 1916-ban doktorált, egységes
bírói és ügyvédi vizsgát 1921 márciusában telt és szerezte meg
bírói és ügyvédi oklevelét. Pályáját mint ügyvédjelölt Komárom
ban kezdte meg, majd 1914 júliusában a komáromi kir. törvény
széknél joggyakornok, 1918 máj. 27-én a dévai kir. törvényszékhez
került mint jegyző, ahol 1 évig, innen a dévai kir. ügyészséghez
osztották be, ahol 1919 július l-ig működött. Hazatérve a megala
kult nemzeli hadsereg tiszti századában, majd a székelyszázad
ban teljesített katonai szolgálatot. Leszerelés után a veszprémi
kir. törvényszékhez mint elnöki litkár osztatott be, amíg 1922 nov.
21-én bíróvá neveztetett ki a sárbogárdi kir. járásbírósághoz és
azóta működik ott. A háború alatt rövid ideig teljesített katonai
szolgálatot, majd hivatalból felmentették. Rz Országos Tisztviselő
Kaszinó és az Országos Birói és ügyvédi egylet tagja.

Dr Rektorisz Lajos
ügyvéd

Kecskeméten született 1874-ben. Ugyanott végezte közép
iskoláit, majd az ottani jogakadémia hallgatta és Kolozsvárott
1896-ban doktorált. Mint ügyvédjelölt szülővárosában és mint
önálló közjegyzőhelyettes Adonyban működött.
Sárbogárdon ügyvédi irodáját 1903-ban nyitotta meg. A há
ború alatt a U9-ik csász. és kir. Hindenburg gyalogezrednél tel
jesített szolgálatot és mint százados szerelt le. Irodája 25 év
óta áll fenn, vármegyeszerte kitűnő hírnévnek örvend és a kör
nyékbeli uradalmak jelentősebbjeinek az ügyésze.
A vármegye és a község politikai és társadalmi életében
jelentős szerepet játszik, általános nagyrabecsülésnek és osztatlan
szeretetnek örvend.

Dr Füredi Jenő
ügyvéd

Ädonyban született 1894-ben. Középiskoláit Debrecenben és
Nagykőrösön, egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegye
tem jogi fakultásán végezte, ügyvédi vizsgát 1922-ben tett.
R világháború kitörésekor 1914-ben bevonult katonai szol
gálatra, résztvett a kárpátokbani, galíciai, lengyelországi és az
olasz fronton a doberdói ütközetekben, két ízben sebesült és mint
rokkant, főhadnagyi rangban szerelt le 1918-ban Leszerelése után
folytatta, illetve befejezte tanulmányait, majd Bicskén nyitott önálló
ügyvédi irodát. Sárbogárdra 1923 nyarán költözött át és azóta
ott folytat ügyvédi gyakorlatot. Mint egyetemi hallgató tevékenyen
résztvett a bajtársi szövetség megalakítási munkájában. Élénken
résztvesz a község kulturális és társadalmi életében.

Dr Hirsch Gyula
ügyvéd

Tolnán született 1881-ben. Középiskoláit Kaposváron vé
gezte és ott tett érettségi vizsgát is. Jogi tanulmányait a buda
pesti és kolozsvári Tudományegyetemeken végezte. Oklevelét
Budapesten szerezte meg 1908-ban. Sárbogárdon ügyvédi irodá
ját 1909-ben nyitotta meg. Ä világháború alatt mint a 31. népfel
kelő gyalogezred tartalékos hadnagya teljesített katonai szolgálatot
egészen 1918-ig, az összeomlásig.
Leszerelése után hazament Sárbogárdra és tovább vezette
ügyvédi irodáját, amely a legjobb hírnévnek örvend. R Tinódi
Sebestyén kör ügyésze. Résztvesz a község minden kulturális
megmozdulásában és népszerű tagja az ottani társaságoknak.

Steiner Vilmos
földbirtokos, vin. törv. hat. bizottságának tagja

Székesfehérváron született 1863-ban. Középiskolai tanulmá
nyait részben szülővárosában, részben Budapesten végezte el.
Gazdasági pályára lépve megszerezte a szükséges szakismereteket
és különböző gazdaságokban a megfelelő gyakorlatot.
Önállóan gazdálkodni \ 902-ben kezdett Sárbogárd határában
vásárolt birtokán, amelyen ma is gazdálkodik. Mint praktikus gazda,
a vármegye területén a legjobb hírnévnek örvend.
Sárbogárd község legnagyobb adófizető polgára és a vár
megye törvényhatósági bizottságának is virilisjogú tagja.
Általános nagyrabecsülésnek örvendő tagja a vármegye társa
dalmi életének.

Deutsch Adolf
épületfa és építési anyag kereskedő

Régi sárbogárdi kereskedőcsalád sarja. Sárbogárdon .született
1879-ben. Iskolái elvégeztével édesatyja üzletében foglalatosko
dott és képezte ki magát a kereskedői pályán. Később az üzlet
vezetését vette át és látta el kiváló szaktudással és hozzáértéssel.
Ónálló épületfa és épületanyag kereskedését 1904 május
havában alapította, amely szépen fejlődött és ezt a vállalkozását
ma is személyesen vezeti. Ä háború alatt egyideig a G9-ik és a
17-ik gyalogezrednél teljesített katonai szolgálatot, de később
betegsége miatt szabadságolták.
Hosszú ideig volt az ottani izraelita hitközség alelnöke, amely
tisztjéről szintén betegsége miatt mondott le és ez okból nem
vállalhat közéleti szereplést sem.

Németh János
plébános

R sopronmegyei Rábapordány községben született 1884-ben.
.Középiskoláit a Szentbenedek-rendi főgimnáziumban végezte
Sopronban, ahol érettségi vizsgát tett, majd elvégezte a teológiát
Székesfehérvárott, ahol 1910-ben szentelték pappá. Lelkészi
pályáját Törökbálinton mint káplán kezdte meg, ahol egy évig,
onnan Zsambékra került, ott 5 évig, majd Budafokra helyezték át,
ahonnan 1917 júniusában bevonult mint tábori lelkész és a 20-ik
honvéd hadosztálynál teljesített szolgálatot az orosz és olasz
harctereken. Kitüntetései : Lelkészi érdemkereszt a kardokkai,
Károlycsapatkereszt. Leszerelése után visszakerült Budafokra,
1920-ig volt ott. R kommün alatt két ízben tartóztatták le. 1920ban Sukorára ment mint plébános és 1927 márciusában lett Sá~
rosd község plébánosa. Különböző egyházi és napilapokban
jelentek meg cikkei. R Hangya szövetkezet, a Róm. Kath. Ifjúsági
Egyesület és a Polgári Olvasókör elnöke. Igen nagy népszerűség
nek örvend.

Koloszár Antal
főjegyző

1884 szeptember 11-én született Sárosdon. Középiskola
tanulmányait Székesfehérváron és Pápán végezte. Rz érettségi
vizsga után mindjárt közigazgatási pályára lépett és mint gyakor
nok, Sárkereszturon működött 1906-ig. Majd elvégezte a közigaz
gatási tanfolyamot Budapesten és megszerezte jegyzői képesítését.
Mint segédjegyző Sárkereszturon 1907 dec. l-ig, majd 1910
június 10-ig Csákváron, 1918-ig Nagyretegen jegyző, 1918 május
10-től Iharosberényben (Somogy) adóügyi jegyző 1921 május l-ig.
Innen került haza szülőfalujába mint megválasztott főjegyző és
ezt a tisztet tölti be ma is.
R Levente Egylet s a Tűzoltó Testület elnöke. A Hangya
igazgatóságának a Hitelszövetkezet felügyelő bizottságának tagja.

Hangody Lajos
aljegyző

Született 18i'»H-ban Péterrévén (Bács-Bodrog vm.)· Közép
iskoláit Kalocsán és Vácon végezte, majd két éven át a buda
pesti kir. Tudományegyetem jogi fakultását hallgatta. 1914-ben
bevonult a 4-cs Deutschmeister ezredhez és mint hadapródjelölt
szerelt le 1918-ban mint jegyzőgyakornok többek között Oregcsertőn, Vácszentlászlón működött, majd a közigazgatási tanfo
lyamot végezte el Miskolcon és 1920-ban képesítést nyert.
1925-ben Sárosdra jött mint aljegyző és azóta működik ott.
Résztvett 1918-ban Kalocsán az Urnapján-i ellenforrada
lomban, majd onnan Szegedre menekült és a nemzeti hadsereg
kötelékébe lépett be.
Minden kulturális és társadalmi akcióban lelkesen részt vesz.

Dr Kerbolt László
körorvos

Sárosrion született 1883-ban. Középiskoláit Székesfehérváron,
egyetemi tanulmányait a budapesti m. kir. Tudományegyetem or
vosi fakultásán végezte. Rz orvostudományok tudorává 1906-ban
avatták.
Pályáját Budapesten kezdte meg, ahol 2 éven át a Rókus
és Szent János kórházaknak volt a segédorvosa Ä hajdumegyei Tiszacserjén működött három és fél évig mint községi
orvos. Majd Hercegfalvára kerül szintén mint községi orvos, ahon
nan 1920-ban jött Sárosdra, ahol mindmáig mint körorvos tevé
kenykedik. Ugyancsak ott működött 35 éven át édesatyja, aki
rendkívül népszerű volt és a község meghívására jött haza.
R világháború alatt a hercegfalvai kisegítő kórház parancs
noka volt és ebben a minőségében lett a Vöröskereszt II. osz
tályú hadiékitményes díszjelvényével kitüntetve.
R Hitelszövetkezet h. elnöke, az Országos Orvosszövetség
körorvosi szakosztályának alelnöke.

Bossányi Gusztáv
gyógyszerész

Nógrádmegyeren született 1876-ban. Középiskoláit Nagy
szombaton, Balasagyarmaton és Miskolcon végezte. Majd a buda-,
pesti m. kir. Tudományegyetemen szerezte meg gyógyszerészi
oklevelét 1900-ban.
Gyakorlatát Pásztón (Heves-m.), Salgótarján, Pesterzsébet
és Budapesten szerezte meg, ahol mint segéd működött.
Majd 1905-ben önálló patikát nyitott Sárosdon, amelyet ma
is vezet.
Katonai szolgálati kötelezettségének mint egyéves önkéntes
gyógyszerész külömböző katonai kórházaknál tett eleget.
A községi képviselőtestület tagja. Az Iparosok és Kereske
dők Körének elnöke. Minden kulturális és társadalmi mozgalom
megértő és lelkes támogatója.

Giergl Andor
uradalmi intéző

Budapesten született 1894-ben. Ugyancsak ott végezte közép
iskolai tanulmányait és 1911-ben tett érettségi vizsgát. Majd a
gazdasági pályára lépvén, a főiskolán megszerezte diplomáját.
Ä világháború alatt 1914-ben bevonult a 12-ik huszárezred
hez. Résztvett az orosz és olasz frontok ütközeteiben és mint
tartalékos főhadnagy szerelt le. Kitüntetései : I. osztályú ezüst
vitézségi érem, Károly csapatkereszt.
Sárosdra 1920 január 1-én került gróf Esterházy uradalmá
hoz és azóta működik ott. Annak dacára, hogy visszavonultan
csak hivatásának él, általános nagyrabecsülésnek és köztisztelet
nek örvend.

Atzél Béla
a. róm. kath. iskola tanítója

Sárosdon született 1898-ban. Középiskoláit Kaposváron, a
tanítóképzőt Szatmárnémetiben és Szegeden végezte 1920-ban.
R háború alatt a' 17-ik honvéd gyalogezredhez vonult be mint
egyéves önkéntes és elvégezte a tiszti iskolát, majd a nemzeti
hadseregben két évig szolgált mint hadapródjelölt, határőrszol
gálatot teljesített a 18-as számú utlcvélellenőrzésénél.
Sárosdra 1921-ben került a róm. kath. felekezeti iskolához
mint tanító és azóta működik ott. A Róm. Kath. Ifjúsági egylet
ügyvezető igazgatója, a Hangya felügyelő bizottságának tagja, az
Iparos és Kereskedőkör jegyzője.
Minden társadalmi és kulturális mozgalomból kiveszi a részét
és önzetlen munkása a közügyeknek, ezért szerfelett népszerű
és köztiszteletnek örvend.

Mayer József
baracsí plébános

Szfitmáron született 1891-ben. Középiskoláit Baján végezte,
majd papi pályára lépett és elvégezte teológiai tanulmányait. A
világháborúban mint tábori lelkész a román fronton, a tömösi
szorosnál, majd Brailában, Bukarestben, Galacon külömböző
tábori kórházakban teljesített szolgálatot. 1918-ban megkapta a
lelkészi érdemkeresztet.
A háború után 1920-ban Bukonykutra került mint helyettes,
később ott plébános, 1927-benfpedig Baracska plébánosa lett.
Általános nagyrabecsülésnek örvend, a Levente Egyesület elnöke,
községi képviselőtestületi tag, az állami iskola gondnokságának
és a Népművelési-bizottságnak tevékenyen munkálkodó tagja.

Dr verboi Szluha István
földbirtokos, vtn. törv. bizottság tagja
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Kecskeméten született 1903-ban. Középiskoláit Kalocsán
egyetemei tanulmányait a budapesti Pázmány Péter tudomány
egyetemen végezte, ahol 1925-ben avatták a jog- és államtudo
mányok doktorává. Katonai kötelezettségének a nemzeti hadsereg
kötelékében tett eleget. Leszerelése óta baracsi birtokain gazdál
kodik.
Fejérvármegye törv. bizottságának és a községi képviselő
testületnek virilis jogú tagja. Az ottani Levente Egyesület, a róm.
kath. egyházközség és a Népművelési bizottságnak is számottevő
munkatársa.

Dr Bakó József
k ö z s é g i orvos

Dunaföld váron született 1901-ben. Középiskoláit Székesfehér
váron, eyyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter tudo
mányegyetem orvosi fakultásán végezte és ott avatták az orvos
tudományok doktorává 1926-ban. A kötelező kórházi gyakorlatot
a Székesfőváros különböző kórházaiban szerezte meg, majd
1927-ben Baracson magánorvosi rendelőt nyitott és még az év
decemberjében községi orvossá választották meg.
A Társadalombiztosító Intézet, a Levente Egyesület, a Tűz
oltó Testület orvosa, közegészségügyi propaganda előadója, köz
ségi képviselő testületi tag. Tagja továbbá az ottani iskola gond
nokságának és a Fejérvármegyei Fiók Orvosszövetségnek

Béres József
a vármegye törvényhatóságának tagja

I

Alapon. Fejérmegyében született 1882-ben. Baracs község
közéletébe 1916-ban kapcsolódott bele. A vármegye törvényható
sági bizottságának 1920 óta tagja. A róm. kath. egyház képviselő
testületének, valamint tanácsának tagja. Az állami iskola gondnok
ságának, a Levente egyesület, a Testnevelési bizottság tagja, ügy
a község, mint az egyház számvizsgáló bizottságának is tagja.
Megértő és lelkes támogatója minden kulturális és társadalmi
törekvésnek és soha sem zárkózik el segítségére sietni az erre
érdemeseknek.

Gaál Balázs
szolgaegyházi róm. kath. lelkész

1885-ben született Székelyudvarhelyen. Középiskoláit szülő
városában végezte és ott tett érettségi vizsgát, majd theologiai
tanulmányait Gyulafehérváron folytatta, ahol 1907-ben szentel
ték pappá.
Pályáját mint lelkipásztor Vajdahunyadon kezdte, ahol 3 évig,
majd ugyanily beosztással Brassóban 1 évig működött. Innen
mint lelkész Medgyesre került, ahol 10 évet töltött, amig a meg
szálló hatóságok magyar érzelmeiért és hazafias magatartásáért
kiutasították. Hazatérve a fehérvári egyházmegyében helyezik el,
Pomázon és Dunasajdonybcn volt hitoktató.
Szolgaegyházára 1928 szeptember 1-én került és azóta
működik ott mint lelkész.

Dr Wenczel József
főszolgabíró

Móron születeti 1884-ben. Középiskoláit Székesfehérváron,
egyetemi tanulmányait a budapesti Tudomány Egyetem jogi fakul
tásán végezte és szerezte meg az államtudományok tudori okle
velét. Pályáját 1911-ben a váli járás főbírói hivatalánál kezdte
meg, ahol előbb mint gyakornok, később mint tb. szolgabíró és
szolgabíró működött. Rövid ideig" a sárbogárdi főszolgabírósághoz
volt beosztva, innen 1018-ban Mórra került ugyancsak szolga
bírói minőségben és 1926 óta a járás főszolgabírója.
A háború alatt a váli járásban a Vörös Kereszt Egylet tit
kára volt és érdemei elismeréséül az egyesület ezüstérmével lett
kitüntetve.
A kultúra, a haladás embere, aki fáradtságot nem ismerő
szívóssággal dolgozik járása fejlesztésének érdekében. A Levente
intézmény, a Levente sport járásában példásan fejlett. A Stefánia
Szövetség terjeszkedése szintén kezdeményezésének eredménye,
úgy hogy ma már majdnem minden községben van Anya- és
Csecsemővédő Intézet. Intervenciójára több községe elhatározta
Kultúrház létesítését. Számos egyesület vezetésében vesz részt,
így π Tenisz Egyesület újjászervezése nevéhez fűződik és ennek

6 éven át volt az elnöke. Rz Országos Testnevelési Tanács di
csérő elismerésében részesítette a testnevelés terén kifejtett érde
mei elismeréséül. Közutak, hidak karbantartására, a községek ren
dezésére, fásítására nagy gondot fordít és ezzel is a köz javát
szolgálja. Példátlan népszerűsége beszédes bizonyítéka a járása
élén töltött munkás éveinek.

P. Schweîghardt Weremundt
a Kapucinus rendház főnöke.

Balonkán szuîeiett lS70-ben. Tanulmányait Székesfehérvárott
és Pozsonyban végezte. Ugyanott lépett a Kapucinus rendházba
és s évet töltött el Ausztria egyik zárdájában. Pozsonyban végezte
cl felsőbb teológiai tanulmányait is. Majd a tatalóvárosi rendi
filozófiára nevezték ki mathematika, chemia és fizika szakos rendes
tanárrá. Onnan mint lelkipásztor került Mórra, ahol 4 éven át
munkálkodott. Megalakította a Kath. Kört, a Hitelszövetkezetet, a
Keresztény Fogyasztási Szövetkezetet, 6 osztályú róm. kath. elemi
iskolát létesített, renováltatta mindkét templomot stb. Munkássága
elismeréséül néhai Prohászka Ottokár megyéspüspök a kerületi
kath. iskolák élére állította.
Rendi tanácsosi kinevezése után bejárta rendháza érdekében
és megbízásából Német-, Olasz- és Oroszországol. 1911-ben a
pozsonyi anyarendház élére került, itt ismételten mint tanár műkö
dött, míg a megerőltetett munka felőrölte idegeit, amikor is a
Tatatóvároson létesített internátus igazgatói tisztjét vállalta csupán,
amelyet 1915 szeptemberéig töltött be. Innen nevezték ki Buda
pestre plébános- és zárdafőnöknek, ahol 1919 szeptember elejéig
— a háborús nehéz évek alatt is — körültekintéssel látta el

hivatalát. Ä kommunizmus alatt ismert hazafias és gerinces maga
tartásáért üldözték ; hívei kérésének engedve — életét megmen
tendő — elmenekült és a Bakonyban bujdosott ; a vörös uralom
bukása után vette csak át ismét plébániája vezetését. Innen vissza
került Mórra és iparkodott a hívek lelkében lerombolt vallási érzületet
újból életre kelteni. Munkája elismeréséül az egyházmegye főpapja
esperessé és kerületi tanfelügyelővé nevezte ki. A Mór környéki
német nemzetiségű falvak magyarosítása érdekében szintén ered
ményesen tevékenykedett. Mórról 1922-ben visszakerült Tóvárosra,
1923—1924-ben pedig Máriabesnyőn a menekült pozsonyi filo
zófián mint tanár tartott előadásokat. Ujabb beosztása a gödöllői
királyi várplebánia élére állította, amelynek 2 éven át volt plébá
nosa. Majd Budapesten mint hitszónok és belföldi misszionárus
fejtett ki hasznos munkálkodást egyháza javára.
Harmadszor 1928 szeptember 1-én került vissza Mórra mint
plébános, ahová a hívek legendás szeretete és megbecsülése
várta vissza. Egyházi irodalommal is foglalkozik, megjelentek
„R Kapucinus rend rövid története", az „Assisi Szent Ferenc
igaz gyermekei", „Emlékkönyv a budai Kapucinus rendi zárda és
plébániatemplom renoválása alkalmáról", „Tájékoztató a tatató
városi internátusrói" c. könyvei.
Misszionárusi áldásos működésének főbb helyei : Veszprém,
Zala, Somogy, Pest és Fejér vármegyék területére esnek. Nagy
tudású, széleslátókörű lelkipásztor, aki mindenkor szent hivatása
magaslatán áll.

Olé Sándor
református l e l k é s z

Csórón születeti 1884-ben, középiskolai és teológiai tanul
mányait Pápán végezte. 1912-ben került Mórra mint lelkész és
azóta működik ott.
A világháború alatt a bevonult tanító helyett az elemi isko
lában tanított, az iskolánkívüli népművelési akcióban tevékenyen
részt vesz. A réf. műkedvelő gárdát betanította és előadatta az
Ocsl.ay Briqadérost és több egyéb huzafhis tárgyú színdarabot.
A március 15-i ünnepségek állandó rendezője. A Polgári Kör és
a Polgári Dalegylet elnöke.
Az „Igehirdető" című lapban gyakran jelennek meg egyházi
vonatkozású cikkei. Lelkes szavú szónok, aki hívei osztatlan sze
retetének örvend. Jelentős szerepet játszik minden nemzeti és faj
védelmi mozgalomban.
A község képviselőtestületének tagja.

v4 j ι

Dömötör Géza,
ny. főszolgabíró

A csongrádmegyei Horgoson született 1862-ben. Középiskoláit
Székesfehérvárott, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte
1884-ben. Közigazgatási pályáját 1885-ben kezdte meg a váli
járásnál, mint tb. szolgabíró. 1889-ben ugyanott megválasztották
szolgabíróvá. Innen 1895-ben Mórra került mint szolgabíró,
1918-ban lett főszolgabíró és ezt a tisztet 1926-ig töltötte be.
A háborús években mini tb. főszolgabírót felmentették és a
közélelmezés, a rendőrbíráskodás fontos teendőit látta el. A
kommün alatt állásától felfüggesztették, majd letartóztatták és a
székesfehérvári törvényszék fogházába zárták. Kiszabadulása után
állását csak a kommün bukásával foglalhatta újból el.
Főbírói működése alatt megvette Fleischmann Gusztáv fakereskedőtől a mostani járási székházat. Működése idején, 41
éven keresztül, minden társadalmi, szociális és kulturális egyesület
vezetésében részt vett és ma is lelkes támogatója minden ilyen
irányú megmozdulásnak. A Kaszinó választmányának, a Mórvidéki
Takarékpénztár igazgatóságának, a Kath. Egyháztanácsnak és a
vm. törvényhatósági bizottságának tagja.

mezobándí Kovách Sándor
ny. főszolgabíró

Erdélyi ősnemcs székely család sarja, a pestmegyei Apostag
községben szüfeteít 1854-ben. R budapesti kir. Tudományegye
temen tett jog- és államtudományi vizsgát. Pályáját 1881-ben
kezdte meg mint adonyi szolgabíró és 1887-ben a móri járás
főszolgabírójának választották meg és ezt a tisztet több mint három
évtizeden keresztül, egész 1918-ig töltötte be, úgy feletteseinek
mint a nép legszélesebb rétegeinek megelégedettségére. Előrehaladt
kora miatt kérte 1918 október havában nyugdíjazását és egy dol
gos, munkás élet számos emlékével hagyta el hivatalát.
Hz Országos Kaszinó és a székesfehérvári Vörösmarthy Kör
tagja. Ä Mórvidéki Takarékpénztár elnöke. Számos egyesület
vezetésében vesz részt, az önkéntes Tűzoltó Testület elnöke és
a róm. kath. Hitközség világi elnöke. Fejérvármegye társadalmi
életében jelentős szerepet játszik és résztvesz minden kulturális,
társadalmi és közgazdasági megmozdulásban.

Dr Pentz Lajos
tb. főszolgabíró

Mórott született 1897-ben. Középiskoláit Tatán, egyetemi
tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen végezte, ahol 1920ban jogi doktorátust szerzett. A közigazgatási pályára 1919 őszén
lépett és egy és fél évig a központi járás főszolgabírói hivatalánál
volt gyakornok. 1921-ben az alispáni hivatalhoz osztatott be.
1922 februárjában lett vm. aljegyző és ebben a beosztásában
1926 májusáig működött. Innen került Mórra mint szolgabíró és
1928 február havában neveztetett ki tb. főszolgabírónak.
A Levente Egyesület érdekében sokat fáradozik és tisztán
fegyelmezett vezetésének köszönhetők az elért szép sikerek. A
Stefánia Szövetség móri fiókjának titkára. Nagy propagálója a
revíziós gondolatnak és esperanto nyelven kiterjedt levelezést
folytat. A világ minden államába eljutnak írásai, amelyekben a
trianoni igazságtalanságokra mutat rá és ezzel jelentős szolgálatot
tesz az országnak.

Dr Pentz István
járási tisztiorvos

Móron született 1887-ben. Középiskoláit Nyitrán végezte,
majd a budapesti Tudományegyetem orvosi fakultásán nyert
orvostudori oklevelet 1911-ben. Gyakorlatát a Rókus kórházban
és a II. számú szemészeti klinikán szerezte meg Budapesten.
R háború kitörésekor 1914-ben bevonult a cs. és kir. (>5-ik
gyalogezredhez mint segédorvos. Volt különböző harctereken és
az összeomláskor főhadnagyorvosi rangban szerelt le. Kitüntetései
Signum Laudis, koronás aranyérdemkereszt, Vöröskereszt tiszti
jelvény, Károly csapatkereszt.
Mórra 1920 január 1-én került mint járási tisztiorvos-heyettes és 1921-ben nevezték ki járási tisztiorvossá. R Stefánia
Szövetség ottani fiókjának főorvosa.

Dsr Kelemen Márton
e g y e t e m e s orvostudor é s in. kír. föállatorvos

Nyitramegyében született 188B-ik évben. Középiskoláit
Nyitrán és Debrecenben, az állatorvosi főiskolát Budapesten, az
orvosi tanulmányait a pozsonyi, szegedi, budapesti és lembergi
egyetemeken végezte. Mint állatorvos-önkéntes a IG-ik huszár
ezrednél teljesített katonai szolgálatot.
Az állami szolgálatot a mezőhegyesi méncsbiríokon kezdte
meg, onnan járási szolgálatra Szabolcs vármegyébe helyezték,
majd Hrad megyében szolgált. Innen az állatorvosi főiskolához
nyert beosztást Budapestre, később ideiglenesen Bács megyében
működött.
Mórra mint járási m. kir. állatorvos 1913-ban került és a
háborús megszakítással ott működik. Ά háború kitörésekor bevo
nult és mint orvos teljesített szolgálatot egészen a forradalom
kitöréséig. Kitüntetései : Signum Laudis a kardokkal, Koronás
arany érdemkereszt hadiékítményekkel, Vöröskereszt II. oszt.
tiszti emlékérem, hadseregfőparancsnoki és hadosztályparancsnok
sági elismerő oklevél.
Állategészségügyi és állatorvos rendészeti téren állandó hasz
nos munkásságot fejt ki és a szaklapokban több feltűnést keltő
állatbőrgyógyászati cikke jelent meg.

Dr Csánk Dezső
kir, járásbíróságai elnök

Szakái községben (Tolna m.) született 1874 április 2-án.
Középiskoláit, valamint jogi tanulmányait Pécsett végezte és a
budapesti Tudomány-egyetemen doktorált. Tanulmányai befejezte
után pályáját a pécsi kir. törvényszéknél kezdte meg mint aljegyző,
később mint jegyző teljesített szolgálatot, innen Csornára helyez
ték át albírói minőségben, majd a salgótarjáni járásbíróságnak
lett a vezetője, míg 1911-ben Mórra került, ahol 1921-ben a
járásbíróság elnökévé nevezték ki.
A világháború kitörésekor bevonult katonának a pozsonyi
13-ik honvéd népfölkeíő ezredhez és 1916-ban mint főhadnagy
hadbírót a hadosztálybírósághoz osztották be, ahol egészen az
összeomlásig szolgált, amikor is századosi rangban szerelt le. A
Signum Laudis, a Koronás aranyérdemkereszt —- vitézségi érem
szalagján — tulajdonosa.
Hangadó tagja Mór nagyközség szellemi vezetőinek és
nemcsak mint bíró, hanem mint ember is közmegbecsülésnek
örvend.

kis és nagyszőlős! Szegheő Gyula dr
kír. közjegyző

Törökkanizsán született 1864-ben. Középiskoláit Szegeden,
egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ugyanott szerezte
meg jogi doktorátusát és tett ügyvédi vizsgát is.
Tanulmányai befejezte után nyomban közjegyzői pályára lépett
és mint helyettes több helyen volt alkalmazva. Az összeomlás Nagykikindán találta ahonnan a szerb megszálló csapatok parancsnok
sága leplezetlen magyar érzelmei miatt kiutasította.
Móron 1920-ban telepedett le, miután Budapesten közel
egy évig várt egy megüresendó közjegyzői állásra. Figyelemre
méltó méhészeti és gyümölcsészete tevékenysége. A méhészet
terén még a 8ü-as években és a Millenáris kiállításon feltűnést
keltett, nagy bronzérmet és dicsérő oklevelet nyert.
Intenzíven részt vesz Mór község minden szociális, kultu
rális és társadalmi megmozdulásában. A községi képviselőtestület,
az iskolaszék és még több bizottság tagja.
Fejérvármegye törvényhatósági bizottságának szintén tagja.

Královits Imre
állampénztár! főtanácsos

Székesfehérváron született 1873 augusztus 10-én. Ugyan
ott végezte középiskoláit a ciszterci főgimnáziumban. 1895-ben
lépett állami szolgálatba és 1897 augusztus 1-én a vármegyei
árvapénztárhoz ment át, ahol mint könyvelő 1908-ig működött.
Mivel a számviteli és adótiszti vizsgája meg volt, a székesfehérvári
adóhivatalhoz került, ahol 1917 októberéig teljesített szolgálatot,
amikor is Mórra nevezték ki az adóhivatal élére és azóta látja el
ott a főnöki teendőket.
1918 decemberében lett állampénztári tanácsos és 1921
szeptembere óta főtanácsos. R kommün alatt sok kellemetlensége
volt gerinces viselkedéséért. R székesfehérvári Torna Club egyik
megalapítója. Számos értékes cikke is jelent meg külömböző
napilapokban.
Jelentős szerepet játszik Mór község életében. Rz O.K.H.
ottani képviseletének felügyelőbizottsági tagja és részt vesz
minden jelentősebb kulturális és társadalmi megmozdulásban.

Riemele Antal
főjegyző

Móron szüleiéit 1889-ben. Középiskolai érettségit Veszprém
ben tett ; a közigazgatási tanfolyamot Szombathelyen végezte.
Különböző községekben működött mint segédjegyző, mig 1010-ben
hazakerült mint aljegyző. Majd adóügyi jegyző lett és 1027-ben
megválasztották vezető főjegyzőnek.
Működése alatt sokat fejlődött Mór : a Levente Sporttelep
és Otthon létesítése, egy négytantermes iskola építése, 32 tagú
leventezenekar megszervezése, az utcák uj elnevezése és ház
számozása, közutak kövezése és javítása, a Stefánia Szövetség
fiókjának megalakulása, óvoda építés, a Napközi otthon felállítása,
a „Szegényház" községi kezelésbe vétele és 48 ápoltjának a
községköltségen eltartása, a közkutak szivattyús kutakká átszere
lése, a villanyáramszolgáltatás kiterjesztése mind-mind fejlett
kulturérzékének és alkotásvágyának bizonyítékai.
A Testnevelési bizottság elnöke, a Hitelszövetkezet igazgatója,
a Levente intézmények vezetője, a Dalegylet alelnöke, a községi
Villanytelep igazgatója. A községi könyvtár fejlesztésével is jclenlős erdemeket szerzett. Általános nagyrabecsülésnek és osztatlan
népszerűségnek örvend.

Turmayer Gyula
ny. községi főjegyző

Móron született 1858-ban. Középiskoláit Győrött és Székes
fehérvárott végezte. Majd a közigazgatási szakvizsgát Fejérvár
megyénél tette le Székesfehérváron. Pályafutását szülőfalujában
kezdte rncg 1870-ban és 52 éven át állott megszakítás nélkül
egész 1927-ig a község szolgálatában mint főjegyző. Mór felvirágozása száz százalékig nevéhez fűződik A polgári iskola létesí
tése, székház, közvágóhíd, villamosmű megépítése mind egy-egy
tégla abban az alkotásban, amelyet összehordott. Úttörő munkát
végzett a község németajkú lakosságának megmagyarosításában.
A kultuszminisztérium ezért már 1876-ban jutalomban részesítette.
Az anyakönyvi törvény megalkotásakor a belügyminisztérium a
codificáló bizottságba delegálta. A Levente-intézmény megszerve
zésében és a fegyelem megszilárdításában jelentős érdemeket szer
zett. A világháborúban a közélelmezést vezette és munkássága
elismeréséül a Polgári Hadiérdemkereszt III. osztályával tün
tették ki.
A községi iskolaszék elnöke, a Mórvidéki Takarékpénztár
igazgatósági tagja, a polgári iskolának elnöke, a vm. törvényható
sági bizottságának 35 év óta tagja, 52 évi buzgó munka után csak
a hivatalától vált meg, a község közéletében ma is hangadó sze
repet játszik.

Vas Ferenc
ny. adóügyi jegyző

Móron született 1863-ban. Középiskoláit Keszthelyen végezte
és a vármegyénél szerezte meg jegyzői képesítését 1889 október
havában. Pályáját azonnal szülőfalujában kezdte meg és megsza
kítás nélkül 40 évig, 1927 július l-ig állott a község szolgálatá
ban, amikor is nyugdíjazását kérte. Lelkes munkatársa volt
Turmayer Gyula főjegyzőnek Mór község fejlesztésének munká
jában. A ma fennálló köz- és kultúrintézmények megalapításánál
mindenütt az első sorban tevékenykedett.
A háború alatt a hadisegélyügyeket és részben a közélelme
zést intézte sok körültekintéssel és megértéssel. A községi tanonc
iskola felügyelőbizottságának az elnöke, a Móri Önsegélyző és
Népbanknak 20 évig állott az élén mint elnök, annak megszűntéig,
és a belőle alakult Hitelszövetkezetnek alapításában tevékenyen
résztvett.
Érdemekben gazdag 40 éves, a köz javára eltöltött munkál
kodás után élvezi a jól megszolgált nyugalmat.

Dr Rufif György
községi orvos

Móron szüleiéit I8í)2-ben. Középiskoláit Nagyváradon, a
Tudományegyetem orvosi fakultását Budapesten végezte és itt
avatták az orvostudományok doktorává 1919-ben.
H világháború kitörésekor 1914-ben a 19-ik közös gyalog
ezredhez vonult be, az orosz és olasz harctereken mint egész
ségügyi hadnagy teljesített katonai szolgálatot. Kitüntetései '·
Aranyérdemkereszt a kardokkal és Vöröskereszt érdemérem.
Különböző kórházakban szerzett gyakorlatot, majd 1914-ben
megválasztották Pusztavámra körorvosnak, innen pedig 1922
februárjában Mórra községi orvosnak és azóta működik ott. H
Stefánia Szövetség nőgyógyászatának vezetője és a Társadalom
biztosító Intézet kezelőorvosa.
Élénk szerepet játszik minden jelentős társadalmi és kultu
rális megmozdulásban és mint ember, mint orvos egyaránt a leg
jobb nevet vivta ki magának.
Rz Orvosszövetség fejérmegyei fiókszövetségének tagja.

csajághi Szőke Kálmán
ny. kii·, járásbiró.

Középpuszta-bogárdon (Veszprém vm.) született 1861-ben.
Középiskoláit Veszprémben és Pápán végezte. A jogakadémiát
ugyancsak Pápán hallgatta. Pályáját mint közjegyzőjelölt kezdte
1885-ben. 1887-ben a móri kir. járásbírósághoz került mint al
jegyző később mint jegyző, majd mint járásbíró ott működőit 192G
szeptember 1-én történt nyugdíjazásáig.
Rz elmúlt 30 esztendőben sokat fáradozott Mór község fej
lesztésének érdekében és fejlődésében bokros érdemei vannak.
Ä kommunizmus alatt ismert gerinces és hazafias magatartása
miatt sok üldözésnek volt kitéve, hivatalát sem látta el, csupán
csak telekkönyvi dolgokkal foglalkozott.
Minden kulturális, szociális és társadalmi megmozdulásból
kiveszi a részét és a község társadalmi életében jelentős szerepet
játszik.

csajághi Szőke Miklós dr
ügyvéd

Móron született 1887-ben. Középiskoláit Pápán, egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte. 1911-ben doktorált, ügyvédi
oklevelét 1921-ben szerezte meg.
A háború kitörésekor 1914-ben bevonult a 69-ik közös
gyalogezredhez, mint tartalékos hadnagy teljesített arcvonalbeli
szolgálatot külömböző harctereken. Kitüntetései 2 ezüst és bronz,
Signum Laudis, Károly csapatkereszt. 1918-ban az összeomláskor
szerelt le. Móron telepedett meg, mint közjegyzőjelölt működött,
mig 1925-ben önálló ügyvédi irodát nyitott.
A Hangya fogyasztási- és értékesítő-szövetkezet igazgató
sági, a Mórvideki Takarékpénztár Részvénytársaság felügyelő
bizottsági tagja. Társadalmi életet él, minden egyesület munkájában
részt vesz. A község közéletében élénk szerepet játszik és álta
lános nagyrabecsülésnek és nagy népszerűségnek örvend.

Di* Schleicher Imre
vm. tb. főügyész

Székesfehérvárott született 1877-ben. Középiskoláit szülő
városában, egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegyetem
jogi karán végezte 1904-ben; jogi doktorátust 1905-ben tett, bírói
és ügyvédi oklevelet 1906-ban szerzett. Még az oklevele meg
szerzése előtt a székesfehérvári és a sátoraljaújhelyi törvény
széknél volt jegyző.
Móron 1906 márciusában telepedett le és nyitotta meg ügy
védi irodáját, amely kitűnő hírnévnek örvend. A világháború
kitörésekor 1914-ben bevonult a 17-es honvéd népfelkelő ezred
hez, résztvett külömböző harcterekeni ütközetekben és az ezred
I. zászlóaljának volt az utolsó parancsnoka. Századosi rangban
szerelt le az összeomláskor és több kitüntetést szerzett. A kom
mün alatt ismert gerinces, hazafias és keresztény elvei miatt több
ízben meghurcolták. A forradalom idején 1918-ban nagy szolgála
tot tett a rend fenntartása érdekében, a falvakat sorra járta és
mindenütt a nép lecsilapításán fáradozott.
A Kapucinus-rendház szindikusa és konfrátere. A mórvidéki
Keresztény Szövetkezetek és a Mórvidéki Takarékpénztár ügyésze.
Az Iskolaszék és a Népművelési Továbbképző elnöke. Tagja a
vm. törvényhatasági bizottságnak és a község képviselő testüle
tének is.

Dr Wenczel Dezső
ügyvéd

Móron szüleiéit 1883-ban. Középiskoláit Székesfehérvárott
és Nagyváradon, egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegye
temen végezte. 1913-ban doktorált, ügyvédi vizsgát 1921-ben tett.
A világháború kitörésekor az első mozgósítás napján vonult
be a 24-ik vadászzászlóaijhoz, végigküzdötte a különböző harc
tereken az ütközetek egész sorát, 38 hónapot töltött a fronton.
Kitüntetései : II. oszt. ezüst és bronz vitézségi érmek, Károlycsapatkereszt.
1919 augusztus havában résztvett egy 100 tagú helyőrség
megszervezési munkájában, amellyel uralták a helyzetet és elejét
vettek minden rendzavarásnak, megcsinálták a vérnélküli ellenfor
radalmat, amiért a székesfehérvári kerületi katonai parancsnokság
tól dicsérő oklevelet kaptak. R román megszállás alatt mint köz
vetítő szerepelt a megszálló csapatok parancsnoksága és a község
lakossága között és működésének köszönhető, hogy a 2 havi
megszállás alatt nem történtek nagyobb kilengések.
Megalapította 1925-ben a Móri Hitelszövetkezetet, (0. K. H.
tagja) ennek igazgatósági tagja és ügyésze. Élénk közéleti tevé
kenységet fejt ki.

Dr Gyenes Oszkár
ügyvéd

Budapesten született 1801-ben. Középiskolai és jogi tanul
mányait szülővárosában végezte. Ügyvédi vizsgát 1918 március
1-én tett.
1915-ben a komáromi cs. és kir. 5-ös huszárezredhez vonult
be katonai szolgálatra, ezredével a román frontra került, ahol
súlyosan megsebesült. Résztvett még az orosz és olasz frontokon!
ütközetekben is és az összeomláskor mint tartalékos huszárhad
nagy szerelt le. R Signum Laudis, a kisezüst vitézségi érem, a
Károly-csapatkereszt és sebesülési érem tulajdonosa.
Leszerelése után Budapesten nyitott ügyvédi irodát, majd
1921-ben Mórra költözködött és ott folytat azóta ügyvédi gya
korlatot.
R Móri Kereskedők Egyesületének, az Ipartestületnek és a
Torna Clubnak stb. ügyésze. Rz izr. hitközség elöljáróságának
tagja és az iskolaszék elnöke.

Dr Buder Gyula
ügyvéd

Mőrott született 1875-ben. Középiskoláit Székesfehérvárott,
egyetemi tanulmányait Budapesten végezte 1895-ben. Mint ügy
védjelölt a Székesfővárosban szerzett gyakorlatot, míg 1903-ban
szülőfalujában nyitott önálló ügyvédi irodát, amelyet a mai
napig is vezet.
A róm. kath. iskolaszéknek éveken át volt az elnöke,
úgyszintén a Hitelszövetkezet igazgatóságának is volt tagja.
Jelenleg a közszerepléstől visszavonultan kizárólag mint ügyvéd
dolgozik, ennek dacára a legjobb nevet vívta ki magának, irodája
egyike a legkeresettebbeknek és a községben köztiszteletnek és
nagyrabecsülésnek örvend.

Dr Steiner Miklós
ügyvéd

R Móri Hitelszövetkezet — mint az OKH tagja — ügyve
zető igazgatója. Vezetése alatt az intézet igen szép fejlődésnek
indult és intenzíven fejleszti mindjobban tovább úgy, hogy ma
már az a környék egyik legjelentősebb ilynemű intézménye.
Steiner Miklós dr. Móron született 1802-ben. Középiskoláit
Székesfehérvárott, jogi tanulmányait a budapesti Tudományegye
temen végezte. Ügyvédi oklevelét l(J25-ben szerezte meg. Szerény
munkás tagja Mór község társadalmának, aki csak hivatalának és
hivatásának él. Megértő támogatója minden szociális megmozdu
lásnak és különösen az iparos és a kisgazdatársadalom jelenlegi
szorongatott helyzetében igyekszik azt — tőle telhetőleg —
enyhíteni.

Dr Lőwy József
gyakorlóorvos

Mórott született 1893-ban. Középiskoláit Sopronban, egye
temi tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1925-ben szerezte
meg orvosi oklevelét. A világháború kitörésekor 1914-ben be
vonult katonai szolgálatra. Külömböző harctereken volt, míg η
forradalom idején az albán fronton szerb hadifogságba került,
ahonnan 1919 január havában került haza, mint egészségügyi had
nagy szerelt le. A koronás arany érdemkereszt és a Károly csapat
kereszt tulajdonosa.
Móron 1921-ben telepedett le és nyitotta meg orvosi ren
delőjét. A Déli Vaspálya Társaság kezelőorvosa.
Szakirodalmi munkásságot fejt ki, különböző bécsi lapokban
jelentek meg kisebb-nagyobb közleményei.

Szauer Ferenc
bankigazgató

Mórott született 1864-ben. Középiskoláit Székesfehérvárott,
a gazdasági akadémiát Keszthelyen végezte, ahol megszerezte
gazdászi oklevelét.
A Mórvidéki Takarékpénztárhoz 1398-ban lépett be és ott
teljesített megszakítás nélkül szolgálatot és ennek az intézetnek
évek óta az ügyvezető igazgatója. Körültekintő és szakszerű veze
tése mellett nagyon sokat fejlődött ez az intézet, amely ma a
megye legjelentősebb pénzintézetei közé számít.
Mint egyéves önkéntes 1888-ban teljesített katonai szolgá
latot a 17-ik honvédgyalogezred kötelékében és később hadnaggyá
nevezték ki. Ά kommün alatt hazafias magatartásáért a vörösök
elfogták, Székesfehérvárott börtönbe vetették és községe felzen
dült népe szabadította ki, de a kommün bukásáig túszként kezelték.
Több egyesület vezetésében vett aktiv részt, azonban hiva
talos elfoglaltsága miatt az összes tisztségéről lemondott. Páratlan
népszerűségnek örvend és a társadalom minden rétegének osz
tatlan nagyrabecsülését érdemelte ki puritán egyéniségével.

Jókay Endre
áll. polgári iskolai igazgató

Szegeden született 1873-ban. Iskolai tanulmányait Szegeden,
a polgári iskolai tanárképzőt Budapesten végezte. Mórra 1895
október havában nevezték ki mint polgári iskolai rendes tanárt és
lí)J l-ben lett az intézete igazgatója, amelynek mintegy 180 fiú- és
lcánynövendéke van és kilenc tanerőt foglalkoztat. 1914-ben az
akkori kultuszminiszter, gróf Zichy János kezdeményezésére egy a
modern kor igényeinek megfelelő iskolaépületet építettek, amely
nek létesítése érdekében jelentős munkát teljesített.
Huszonöt éve fejt ki áldásos pedagógiai munkásságot
Móron, amellett mindenkor talált időt társadalmi és kulturális
téren is hasznosat alkotni a község javára. Irodalmi téren is
jelentős eredményeket ért el különböző lapokban megjent kisebbnagyobb munkáival.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a vezetése alatt álló
móri polgári fiú- és leányiskolát dicsérő oklevéllel tüntette ki a
tanügyi kiállításon.

Bízzék János
a lóm. kath. el. iskola igazgató-tanítója

A sopronmegyei Peresztegen született 1902-ben. Tanulmá
nyait Sopronban és Győrött végezte, tanítói és kántori oklevelet
a győri kir. kath. tanítóképzőben szerzett 1921-ben. Még abban
az esztendőben megválasztották a móri róm. kath. iskola tanító
jává. 1924 nyarán Pápán népművelési előadó, 1925-ben pedig
Leventeoktatói tanfolyamot végzett. Az „Iskolánkívüli népművelés
tekintettel falusi viszonyainkra" című első osztályú pályamunkáját
1924-ben a Vallás- és Közoktatásügyi miniszter elismerésben ré
szesítette ; 1925-ben az egyházmegyei tanítóegyesületben pálya
munkájával az első díjat nyerte, ezenkívül szakirodalmi cikkei
különböző pedagógiai lapokban jelentek meg.
H helyi népművelési-bizottság titkára, tevékenyen résztvesz
a Kath. Körben színdarabok rendezésében elemi iskolásokkal, gazdaifjakkal, leányokkal; és iparosifjakkal igen szép sikereket ért el.
1927-ben egyházmegyei főhatósága az iskola igazgatójává
nevezte ki. A kerületi tanítóegyesület pénztárnoka, az egyház
megyei egyesület jegyzője, az Országos Szövetség Központi bi
zottságának tagja. A Levente Egyesület fiatal korosztályának főoktatója.

Németh Sándor
községi el. iskolai igazgató

Móron született 1877-ben. Középiskoláit a tatai piarista fő
gimnáziumban, a tanítóképzőt a bajai állami képzőben végezte el.
Mórra 1897-ben választották meg néptanítónak, ahol a mai
napig megszakítás nélkül működik. 192G-ban nevezték ki az iskola
igazgatójává, amely ezidőszerínt négy tanerőt foglalkoztat. F\z ot
tani iparostanonciskolában is tanít évek óta Németh Sándor.
A világháború kitörésekor bevonult katonai szolgálatra a
17-ik honvédgyalogezredhez, résztvett az orosz és olasz harc
terekeni ütközetekben és az összeomláskor szerelt le mint tarta
lékos hadnagy. Rz ellenséggel szembeni vitéz magatartásáért
Signum Laudissal tüntették ki. Tulajdonosa még a Károly csapat
keresztnek és a Sebesülési éremnek is. Mór község társadalmi
életének jelentős tényezője.

Freiszmuth Lajos
igazgató-tanító, leventefőoktató

Mórott született 1896-ban. R tanítóképzőt Budán végezte
el 1916-ban. Tanulmányai befejezte után a 17. honvédgyalog
ezredhez vonult be katonai szolgálatra, részt vett a román és olasz
harcterekeni ütközetekben és 1918-ban sebesülten fogságba esett.
1919 december 5-én jött haza és mint tartalékos hadnagy szerelt
le. Tulajdonosa a Károly-csapatkeresztnek és a sebesülési éremnek.
Leszerelése után a móri községi elemi iskola tanítója lett és
azóta működik ott, egyben ellátja az iparostanonciskola igazgatói
tisztjét is. Rz Önkéntes Tűzoltó Testület alparancsnoka. R leventefőoktatói tisztet a csoportok megszervezése óta tölti be oly pél
dás odaadással, hogy a leventéi országos viszonylatban is mond
hatni, a legjobbak közé számíttatnak. R levente zenekar megszer
vezése szintén az ő érdeme.
Rz Országos Falu Szövetség móri fiókjának pénztárosa, a
m. kir. Selyemtenyésztési főfelügyelőség beváltó állomásának
vezetője, úgyszintén Ő vezeti az Iskolánkívüli Népművelési tan
folyamokat is.

Schmidt József
k ö z s é g i biro

Móron szüleiéit 1883-ban. Itt végezte iskolai tanulmányait,
majd pedig atyja birtokán segédkezett. 1906-ban átvette a gazda
ságot, amelyet azóta önállóan vezet és igen szépen fejlesztett és
gyarapított. Ä világháború idején behívták a 62-ik gyalogezredhez
katonai szolgálatra, de később birtoka vezetésére felmentették.
1918-ban a róm. kath. iskolaszék tagjává választatott. Az
Olvasókörnek éveken át volt választmányi tagja. R Központi
Szeszfőzde igazgatóságának tagja. Népszerűségét mi sem jellemzi
jobban mint hogy 1928-ban Mór község egyhangúlag választotta
meg bírójává, amely tisztséget nagy munkakedvvel és közmegclégedettséggel tölt be.

• •

Arnstein Ödön
a Kereskedők Egyesületének elnöke

Móron született 1869-ben. Ott végezte iskolai tanulmányait
is. Majd kereskedői pályára lépett. A szükséges szakismeret és
gyakorlat megszerzése után 1892-ben önállósílotta magát szerény
keretek között és üzletét mindjobban fejlesztette, úgy hogy ma a
legjobb hírnévnek örvend.
A háború alatt a székesfehérvári 17-ik honvédgyalogezred
kötelékében teljesített 1915-től az összeomlásig katonai szolgálatot.
A móri kereskedők egylete 1922-ben alakult meg, létrehozása
érdekében sokat fáradozott és megalnkulása óta elnöke. Ά Móri
Takarékpénztár felügyelőbizottságának két évtized óta az elnöke.
A polgárt iskolának éveken át volt gondnoka. A községi képvi
selőtestület tagja. Szereplése soha egyéni érdekek szolgálatában
nem állott és mindég a köz javál célozta.

vitéz Farkas Józsei
gazdálkodó, községi képv. testületi tag

Móron született 1889-ben. Ott végezte iskolai tanulmányait
is és utánna gazdálkodásban segédkezett. 1910-től—1913-ig töl
tötte el tényleges katonai idejét a 7-ik honvédhuszárezrednél.
1914-ben a világháború kitörésekor ismét bevonult a 8-ik honvéd
huszárezredhez katonai harctéri szolgálatra. Rz orosz harctéren
1915-ben megsebesült, felgyógyulása után ismét a frontra ment ki.
1910-ban az l-es huszárezreddel az olasz harcszintérre került,
ahonnan az összeomláskor került l)aza. Őrmesteri rangban szerelt
le. Kitüntetései I. oszt. ezüst pánttal, II. oszt. ezüst 2 pánttal,
bronz vitézségi érem pánttal, Károlycsapatkereszt és Sebesülési
érem.
Ä nemzeti hadsereghez 1919-ben vonult be és 1921-ben
mint törzsőrmester szerelt le. Hazaérkezte után gazdálkodni kez
dett. Az ellenség előtt tanúsított kiváló vitéz magatartásának elis
meréséül 1923-ban a kormányzó vitézzé avatta és a vitézjárás
őrmesteri tisztjét tölti be ezidőszerint is. 15 kat. hold vitézi bir
tokot kapott.
A község képviselőtestületének, a kapucinus egyház választ
mányának tagja, a Hitelszövetkezet igazgatósági tagja, levente
oktató.

Puli György
esperes-plébános

Székesfehérvárott született 1863 április 6-án. Tanulmányait
szülővárosában végezte és 1887-ben szentelték fel pappá. Több
helyen volt káplán, majd adminisztrátor Bián, Székesfehérvárott
2 éven át kórházi lelkész, Ganton 8 évig, Bakonykúton 4 évig
plébános és most 20 év óta bodajki plébános. 1911 óta a kerület
esperese.
Mint lelkipásztor, mint hitszónok a kiválóak közzé számít, aki
nagy szeretettel és igazi vallásos érzülettel tölti be magasztos
hivatásai. A hívok barátja, akinek mindegyik számára van egy-egy
jó tanácsa, vígasz szava.
Ä legtöbb katholikus helyi egyesület élén Ô áll, a Népszö
vetség fiókintézményének, a Levente Egyesületnek az elnöke.
Népszerű tagja községe társadalmi életének és osztatlan
nagyrabecsülésnek örvend.

Bakó Zoltán
református lelkész

Sáregresen született 189fí-ban. Középiskoláit Nagykőrösön,
teológiai tanulmányait Budapesten végezte. A papi vizsgát Pápán
tette le 1923-ban.
Pályája elején, 1922-ben, mint püspöki káplán került Németh
István dunántúli református pöspük mellé, ahonnan 1924 júniusá
ban a hívek egyhangú meghívására Bodajkra jött mint egyhangú
lag megválasztott rendes lelkész.
A világháború alatt 1915 májusától egész az összeomlásig
teljesített katonai arcvonalbeli szolgálatot, 1918 novemberében
szerelt le.
A református énekkar elnöke. A bodajki Hitelszövetkezet
igazgatóságának tagja.
Lelkes szavú hitszónok, akinek egy-egy vallásos tárgyú
vagy hazafias beszéde mindenkor megtalálja az utat hallgatói
szívéhez.

Vukícs Pál
főjegyző

Mohán született 1894-ben. Középiskolai tanulmányait Székes
fehérvárott végezte. Utána szülőfalujában egy évig mint jegyző
gyakornok dolgozott. A világháború kitörésekor 1914-ben a 69-ik
közös gyalogezredhez vonult be és a tiszti iskola elvégzése után
az olasz harctéren vett részt, mig súlyosan megsebesült. Felgyó
gyulása után az orosz harctérre rendelték ki, ahol mint géppus
kás századparancsnok szolgált az összeomlásig. Tartalékos fő
hadnagyi rangban szerelt le. A III. oszt. katonai érdemkereszt,
a II. oszt. ezüst és bronz vitézségi érmek, Károlycsapatkereszt,
Sebesülési érem tulajdonosa.
Leszerelése után került Bodajkra, majd 1920-ban elvégezte
Egerben a közigazgatási tanfolyamot és 1921-ben megszerezte
oklevelét. Azután Bodajkon megválasztották s. jegyzőnek, majd
1926-ban a község főjegyzőjévé választották. Nevéhez fűződik a
körorvosi lak, a vásártér építése. Községe villamosítása most van
folyamatban. A Testnevelési-bizottság elnöke, a Tűzoltó Testület
titkára, melynek az újjászervezése érdekében sokat fáradozott.

Dr K r e s k ó Lajos
körorvos

Ipolyságon született 1899-ben. Középiskoláit Léván és Esz
tergomban végezte, 1917 március havában bevonult katonának
a 14-ik honvédgyalogezredhez, résztvett a román, olasz és elszászi
frontokoni ütközetekben és 1918 decemberében mint tartalékos
zászlós szerelt le.
Leszerelése után folytatta tanulmányait, a budapesti Pázmány
Péter tudományegyetem orvosi fakultását hallgatta és végezte el,
ahol 1923 május 19-én avatták orvosdoktorrá. Gyakorlatát külön
böző budapesti kórházakban és klinikákon szerezte meg, majd
1924 május 15-től 1925 január végéig a székesfehérvári Szent
György kórháznak volt az alorvosa. Innen választották meg kör
orvosnak Bodajkra és hivatalát 1925 február 1-én foglalta el.
A Stefánia Szövetség, a Társadalombiztosító, a Délivasút
társaság orvosa. Tagja a község képviselőtestületének.

Peske Géza
festőművész

Kerecsényben (Nyitra m.) született 1859-ben. Középiskoláit
Nagyszombaton, Pozsonyban és Pécsett végezte. Művészeti
tanulmányokat, miután tehetségét felfedezték, Münchenben folyta
tott Benczúr tanár akadémiáján, ahol 7 évet töltött. Abban az
időben rendezték meg Münchenben az első nemzetközi képkiállitást, amelyen Peske Géza képei már feltűnést keltettek. Künn az
Osztrák-Magyar Segélyegyletnek alelnöke volt.
1894-ben jött haza és Budapesten telepedett le. 1906-ban
ment Bodajkra, ahol saját villájában nyitott műtermet. Már
Münchenben kiállított munkáival aranyérmet nyert. 1895-ben
a budapesti tárlaton bronzéremmel, az 1896-ik ezredéves
kiállításon szintén bronzéremmel tüntették ki. 189H nov. 10-én a
képzőművészet terén kifejtett érdemei elismeréséül Őfelsége a
Ferenc József rend lovagkeresztjét adományozta számára. A Szép
művészeti Múzeumban őrzik „Forró" c. képét, amelyet a Magyar
Képzőművészeti Társulat reprezentatív kiállításán mutattak be.
Őfelsége számára annak idején 2 képet vásároltak meg és a
bajor régensherceg is vett tőle képet,
Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat alapító tagja.

Mőró Mihály
községi bíró

Bodajkon szüleiéit 1853-ban. Ott végezte iskolai tanulmá
nyait és mint iparos szülők gyermeke szintén ipari pályára lépett
1875-ben önállósította magát mint szabómester. 1886-ban meg
választották a községi képviselőtestület tagjává, majd később
közgyám lett. 18í)5-ben a vármegye törvényhatósági bizottságába
választották be és azóta megszakítás nélkül tagja. 1901-ben köz
ségi pénztáros, 1910-ben ismét közgyám és mint ilyen 1924-ig
működött, amikor is községi bírónak választatott meg.
Negyvenkétévi közszolgálatának elismeréséül a kormányzó
az V. oszt. polgári érdemkereszttel tüntette ki, amelyet nagy
ünnepségek között tűzött a mellére a járás főszolgabirája.
Ä róm. kath. templomnak 35 éven át volt a gondnoka, 15
évig tűzoltó alparancsnok, mint ilyen megkapta a 15 éves szol
gálati keresztet is. Az időközben megszűnt Fogyasztási Szövet
kezetnek egyik megalapítója és alelnöke volt. A Hitelszövetkezet
pénztárnoka. Közéleti szereplésével embertársai nagyrabecsülését
vívta ki magának.

Degenhardt Miklós
főjegyző

iYlonoron szüleiéit 1884-ben. Középiskoláit Székesfehérvárott
végezte és ott tett érettségi vizsgát is. H közigazgatási tanfolya
mot 1906-ban végezte el. Pályáját szülőfalujában kezdte meg
mint segédjegyző. 1910-ben választották meg Bakonysárkányban
vezető főjegyzőnek.
Közel három évtizedet töltött el becsületes munkával községe
élén, mely idő alatt általános nagyrabecsülést és közszeretetet
érdemelt ki. Az ottani Hangya Fogyasztási Szövetkezet ügy
vezető elnöke. A járási Jegyző Egylet elnöke, az Országos Jegyző
Árvaház Egyesület igazgatótanácsának tagja, a Pannónia Kör
felügyelőbizottságának tagja.
Megértő és készséges munkatársa minden jelentős társa
dalmi és kulturális megmozdulásnak.

Holeksy Ágoston
esperes-plébános

Bécsben született 1874-ben. Középiskoláit Nagyszombaton,
teológiai tanulmányait Budapesten végezte. Pappá, szenteltetett
1890-ban. Három eltöltött kápláni éve után Érden lett plébános,
1922-ben pedig bakonysárkányi plébánosnak és kerületi esperes
nek nevezték ki egyidejűleg és ezt a tisztet tölti be most is.
A világháború alatt 1915-ben önként bevonult tábori lelkész
nek a 86-ik közös gyalogezredhez, volt az orosz és olasz fron
tokon, ahol 40 hónapot töltött, 1918 novemberében szerelt le mint
századosi rangban lévő lelkész. Kitüntetései : A II. osztályú lel
készi érdemkereszt, Signum Laudis, Károlycsapatkereszt, Vörös
kereszt díszjelvény. A kommün alatt hazafias és ismert gerinces
magatartásáért a budapesti Marko-utcai börtönbe vetették, ahon
nan csupán a véletlennek köszönhette megmenekülését.
Érden és Martonvásáron a Hitelszövetkezet vezetője volt. H
Levente Egyesület elnöke, a község képviselőtestületének tagja,
v. vármegyebizottsági tag. Mint lelkipásztor a hivek osztatlan
szeretetének örvend.

Kuralí János
kántor-tanító, levente főoktató

Nagygamán (Veszprém-m.) született 1903-ban. Középiskoláit
és az állami tanítóképzőt Pápán végezte 1923-ban. Pályáját mint
megválasztott tanító Bakonysárkányban kezdte meg. 1925 szep
tember havában Magyarpolányba választották meg kántor-tanító
nak. Még ugyanabban az esztendőben, december 15-én Bakonysárkányba került vissza ugyancsak mint megválasztott kántor-tanító
és ezt az állást tölti be ma is.
R Levente-intézmény lelkes oszlopa. Levente főoktató, az
általa képzett és vezetett csapat a körzeti versenyen a vándor
serleget vitte el. A Levente Műkedvelögárda hozzáértő vezetője
és az általa rendezett előadások a vidéki műkedvelők átlagját
Jóval felülmúlják.

Csovari Dczso
Ág. hitv. evangélikus lelkész

1900-ban születeti Nógrádvármegyében. Középiskoláit Ba
lassagyarmaton és Aszódon végezte, ahol érettségit tett. Teoló
giai tanulmányait Budapesten és a pécsi egyetem hittudo
mányi fakultásán végezte. Pályáját Fancsalon (Abauj-vm.) kezdte
meg. Itt 1 évet töltött mint káplán, utána Kiss István a dunántúli
egyházkerület püspöke Gyúróra nevezte ki adminisztrátornak, ahon
nan 1927 április 1-én a csákvári egyházközség megválasztotta
rendes lelkészévé. Lelkes szavú szónok, kinek hazafias és egy
házi beszédei mindenkor megtalálják az utat hallgatói szívéhez.
R műkedvelő gárda hozzáértő vezetője, az iskolánkívüli nép
művelési előadások előadója, a Testnevelési Tanács tagja. Községi
képviselő testületi tag. Hetenként rendszeresen vallásos tárgyú
előadásokat tart, amelyek a pitéiét kiszélesbitését célozzák. Sokat
fáradozott egyháza részére 2 harang beszerzése érdekében és
munkája sikerrel járt.

Germán Imre
főjegyző

Bakomjszentkirályon született 1885-ben. Középiskolai érett
ségit a hódmezővásárhelyi ref. főgimnáziumban tett, a közigaz
gatási tanfolyamot Szombathelyen végzete. Majd több helyen
működött mint segédjegyző, míg 1907-ben Csákvárra választották
rneg. 1911-ig mint segédjegyző és adóügyi jegyző működött,
majd 1911-ben Gánt községben választották meg körjegyzőnek.
1918-ban Csákváron lett vezető főjegyző és ezt a tisztet tölti
be ma is.
Nevéhez fűződik a község villamosítása, az Hnya és Cse
csemővédő intézmény létesítése, a Vöröskereszt Egyesület és a
Gazdakör megalapításának az érdeme. Folyamatban van az utcák
kikövezése. Megszervezte az iparostanonc- és a gazdasági ismétlő
iskolákat. R Testnevelési bizottság, a Gazdakör és a Hitelszövet
kezet felügyelő bizottságának elnöke a Hangyaszövetkezet felü
gyelő bizottságának tagja, Iparhatósági biztos.
Tevékenységét, amellyel mindenkor a köz javát szolgálja, a
község minden rétege teljes mértékben méltányolja.

rózsásszegi Rózsás Ernő
adóügyi

jegyző

Körmenden született 1886-ban. Középiskolai tanulmányait
valamint a közigazgatási tanfolyamot Szombathelyen végezte,
ahol 1907-ben szerzeit jegyzői oklevelet.
Pályáját Ősiben kezdte meg, itt egy évig működött, innen
került 1908 június 1-én segédjegyzőnek Csákvárra, 1911 október
19-én választották meg adóügyi jegyzőnek, és ezt az állást tölti
be ma is.
Ä világháború kitörésekor bevonult katonai szolgálatra, de
néhány hónap múlva mint a közigazgatási szolgálatban nélkülöz
hetetlent hivatalos érdekből felmentették. Hazatérve ismét elfog
lalta hivatalát, amely a háborús esztendőkben megsokszoro
zott munkateljesítményt igényelt.
A község társadalmi életében szerepet játszik a Hangya
szövetkezet felügyelő bizottságának és a Levente Egyesület
választmányának tagja.

Dr Grasser József
egészségügyi tanácsos, tb. főorvos

Pécsett született 1857-ben. Középiskoláit Medgyesen, az
egyetemi orvosi fakultását Kolozsvárott .végezte. Az orvostudo
mányok tudorává 1880-ban avatták. Mint operatőr 1881-ben
szerzett oklevelet. 1881—1885- Wienben különböző kórházakban
szerzett gyakorlatot. Az ottani l-es számú helyőrségi kórházban
mint katonaorvos dolgozott, 1882-ben lett főorvos, 1889-ben
pedig kilépett a katonai kötelékből.
Mint gróf Esterházy Móric kastély és uradalmi orvosa
működött 1885-től és 1892-ben pedig Csákváron választották meg
körorvosnak. A háború alatt 1914 szeptemberétől 1919 végéig az
ottani uradalom által fenntartott Vöröskereszt kisegítő kórház
főorvosa volt. Fáradozása elismeréséül megkapta a II. oszt. emlék
érmet hadiékitménnyel. Az aggok menhelyének főorvosa, a Tűzoltó
Egyesület orvosa, itt teljesített 80 éves szolgálatáért szintén ki lett
tüntetve. 1928 július havában a kormányzó egészségügyi taná
csossá nevezte ki közel 50 éves orvosi működésének elismeré
séül. A Társadalombiztosító Intézet körzeti rendelőorvosa.
A Magyar Természettudományi Társulatnak, az Orvosszö
vetség és a Magyar Sebésztársulat tagja.

D r Grasser H e n r i k
körorvos

Csákvároít született 1892-ben. Középiskoláit, valamint a
Tudományegyetem orvosi fakultását Budapesten végezte.
A világháború kitörésekor 1914-ben a 13-ik honvédgyalog
ezredhez vonult be, ahonnan az orosz harctérre ment és 1914
októberében hadifogságba esett. Szibériai kórházakban működött
és csak 1921 január havában került haza.
Leszerelése után folytatta tanulmányait és a pécsi egyete
men 1924-ben szerzett oklevelet. Gyakorlatot budapesti kórhá
zakban és a klinikák külömböző osztályain szerzett, majd hazajött
szülőfalujába, ahol 1927-ben megválasztották körorvosnak. 1928
szeptemberében kinevezték a Stefánia Szövetség főorvosává. Az
Orvos Fiókszövetség tagja.
Népszerű és közbecsülésben álló tagja Csákvár község tár
sadalmának, aki helyes kulturális meglátással minden társadalmi
lag jelentős megmozdulás lelkes támogatója.

Jirovecz László
gyógyszerész

Pusztaszemesen született 1886 szeptember 26-án Somogy
vármegyében. Kösépiskolai és egyetemi tanulmányait Budapesten
végezte, valamint a Tudományegyetem gyógyszerésze i fakultását
is, ahol megszerezte gyógyszerészi oklevelét 1912-ben.
Salgótarjánban, Kiskunfélegyházán és Pápán szerzett gya
korlatot, majd 1913-ban került Csákvárra és 1922-ben veíte meg
azt a gyógyszertárat, amelyet sok hozzáértéssel és szakszerűen
vezet.
A község társadalmi életének jelentős tagja, aki minden
kulturális és társadalmi mozgalom megérlö támogatója, általános
népszerűségnek és megbecsülésnek örvend.
PÍZ Országos Gyógyszerész Egyesület és Csákvár község
képviselőtestületének is tagja.

Tóth István
főjegyző

Szegeden szüleiéit 1886 április 8-án. Középiskoláit az ottani
piarista főgimnáziumban végezte, majd jogot hallgatott, de három
év elteltével félbeszakííotta tanulmányait és közigazgatási pályára
lépett. Közben mint jogász ügyvédi irodákban is dolgozott. Mint
egyéves önkéntes a 32-ik vadász zászlóaljnál tett katonai szol
gálatot. A közigazgatási tanfolyamot Nagybecskereken végezte el
és szerezte meg jegyzői oklevelét. Utána több helyen működött
mint segédjegyző míg 1914-ben az általános mozgósításkor bevo
nult, az orosz harctéren Böhm-Ermolli hadosztályában küzdött,
több kitüntetés tulajdonosa és mint 50 százalékos rokkant szerelt
le a háború végén.
Sárkereszturon 1022-ben megválasztották adóügyi jegyző
nek, itt működött 1927 szeptemberéig, mikor is Szolgaegyházán
megválasztották vezető főjegyzőnek. A Levente Egyesület alel
nöke a járási jegyzőegyesület jegyzője, a róm. kath. egyházközség
tanácsosa, a Lövész Egylet elnöke, a Tűzoltó Testület gondnoka
stb. Községében nagy népszerűségnek és közmegbecsülésnek
örvend.

Molnár István
plébános

Sopronmegyében született 1880-ban. Középiskoláit Győrben
és Székesfehérváron végezte, ugyanott folytatta és fejezte be
teológiai tanulmányait is. Pappá szentelték 1904-ben. Különböző
helyeken eltöltött kápláni évek után 1909-ben lett plébános
Iszkásszentgyörgyön, ahol 1921-ig ápolta mint lelkipásztor a hivek
vallásos érzületét. Innen került 1921-ben Vajtára mint plébános
és azóta áll ott a róm. kath. egyház élén
Sokat fáradozik a hitélet kimélyítésén, de részt vesz minden
jelentős világi, társadalmi és kulturális mozgalomban is. Az ottani
Hangya fogyasztási szövetkezet ügyvezető-igazgatója, a Kath.
Kör elnöke, a Levente Egyesület alelnöke. Egyébként visszavonult,
ájtatos, csendes papi életet él.

Stein István
főjegyző

Alsólendván született 1895-ben. Középiskoláit Zalaegersze
gen végezte, és ott tett érettségit is 1913-ban. Ά háború alatt a
^9. honvéd gyalogezrednél teljesített katonai szolgálatot. Λ köz
igazgatási tanfolyamot 1920-ban végezte el Szombathelyen, ott tett
szakvizsgát és szerezte meg jegyzői oklevelét.
Pályáját Kalózon mint segédjegyző kezte, 1923 január
jában adóügyi jegyzőnek választották meg, 1926 júniusában
Szolgaegyházán jegyzőnek és 1927 augusztus 15-én vajtai vezető
főjegyzővé választják. Szolgaegyházi jegyzősége alatt a kisperkátai birtokoknak, a szeszgyár és a seregélyesi vitézi telkek átcsato
lását ö kezdeményezte.
A Levente Egyesület, a Testnevelési bizottság elnöke, a
Polgári Olvasókör alelnöke, a róm. kath. egyház gondnoka.
Stein István főjegyző népszerű tagja községe társadalmi
életének, aki sok megértéssel vesz részt minden szociális és
kulturális megmozdulásban.

Ruzsnyák Viktor
lőerdőmester

Szepesmegyei származású. Középiskolai tanulmányait Kassán
és Késmárkon, majd a Selmecbányái erdő- és bányamérnöki főis
kolát végezte el és szerezte meg mérnöki oklevelét. Már 1910ben Mármarosszigeten a m. kir. Erdőmérnöki hivatalnál felelős
pozíciót tölt be, 1911-ben pedig Nagybocskóra került és az
erdőgondnokság vezetésével bízatott meg. Innen Felsővisóra
helyezték át szintén hivatalfőnöki minőségben. Ott volt egész a
román megszállásig, de mivel a hűségesküt megtagadta, hivata
lától felmentették és kiutasították. Nyugdíjaztatása után 1925-ben
gróf Zichy Aladár birtokán vállalt állást. R világháború alatt
hivatalból fel volt mentve, de háromszor menekült hivatalával az
oroszok elől.
Szimpatikus tagja a község társadalmi életének, aki helyes
meglátással karol fel minden erre érdemes kulturmozgalmat. R
Levente Egylet alelnöke.

vitéz Rács Mihály
kántor-tanító, levente-főoktató

Herccgfalván született 1898-ban. Középiskoláit Újpesten, a
tanítóképzőt Baján végezte 1916-ban. Ä világháború alatt katonai
szolgálatot teljesített, mint önkéntes az olasz harcszintéren 26
hónapot töltött. Kitüntetései : nagy, kis ezüst és bronz vitézségi
érmek, Károly-csapatkereszt, sebesülési érem. Rz összeomláskor
1918-ban szerelt le mint tart. hadnagy.
Az ellenség előtt tanúsított kiváló vitéz magatartásáért a
kormányzó vitézzé avatta.
Mint tanító 3 évig Hercegfalván, majd 3 évig Tolnán műkö
dött, 1925-ben pedig Vajtára választották meg kántor-tanítónak
és azóta van ott. Ä kommunisták mint ellenforradalmárt elfogták,
börtönbe vetették és csak a komun bukása után szabadult ki. Ä
község képviselőtestületének tagja, az iskolaszék jegyzője.
Igen sokat fáradozik a levente intézmény fejlesztése érde
kében és a főoktatói tisztet fáradhatatlanul látja el.

Sándor Kálmán
tanító, leventeoktató

Szegeden született 1902-ben. Középiskoláit és a tanítókép
zőt szülővárosában végezte és szerezte meg tanítói oklevelét
1920-ban. Utána elvégezte Budapesten a polgári iskolai tanár
képzőt 1924-ben. Még abban az esztendőben Vajtára választották
meg elemi iskolai tanítónak és azóta ott működik.
Katonai kötelezettségének 1918-ban mint egyéves önkéntes
a nemzeti hadsereg kötelékében tett eleget.
Vajtán népszerű tagja a község társadalmi életének, lelkes
híve a leventeügynek és mint leventeoktató fáradozik annak
fejlesztéséért.

Kapitány Gyula
esperes-plébános

Szombathelyen született. Középiskoláit és teológiai tanulmá
nyait Székesfehérvárott végezte, ugyanott szentelték pappá.
Pályáját mint káplán Bodajkon kezdte meg 1807-ben ; onnan
Bicskére került, ott 1908 május l-ig volt. Majd Dunaadony,
Dunapentele voltak lelkészi pályája következő állomásai. Esnyon
gróf Károlyinál teljesített lelkészi szolgálatot, később 1906 dec.
1—1907 szeptember 17-ig Kislángon volt plébános. Innen jött
Sárszentmiklósra ugyancsak mint plébános és azóta .áll az ottani
egyház élén.
Ä kommün alatt leplezetlen, gerinces és hazafias magatartá
sát ismerve különböző ürügyek alatt haditörvényszék elé akarták
állítani, de nem sikerült semmit sem bizonyitaniok ellene. 1924
júniusában egyházi főhatósága kerületi esperessé nevezte ki.
Mint lelkipásztor sokat fáradozik a hitélet mélyítésén, a
meggyőződéses vallásosságnak a legszélesebb rétegekbeni ter
jesztésén. Ä Hangya fogyasztási szövetkezet megalapítója és
felügyelő bizottságának tagja, a Róm. Katholikus kör elnöke.

Béldi Béla
főjegyző

Sárszentmiklóson született 1870-ben. Középiskolai tanulmá
nyait Pápán végezte, ott tett érettségit 1889-ben. Utána községi
közigazgatási pályára lépett és szülőfalujában jegyzőgyakornok
lett. 1897-től segédjegyző Baracson 1908-ig, innen Sárbogárdra
került aljegyzőnek 1906-ig, amig Sárszentmiklóson megválasztot
ták vezető főjegyzőnek.
Sokat fáradozik községe fejlesztése érdekében és helyes
meglátással kezeli mindenkor a szőnyegen forgó ügyeket. Minden
modern haladásnak — a lehetőség határain belül — barátja és
sohasem zárkózik el annak támogatásától. Szerepet játszik a
vármegye törvényhatósági életében is mint bizottsági tag.
Számos kulturális, szociális és társadalmi egyesület tagja és
vezetőségi tagja, aki községében igen népszerű. A világháború
alatt hivatalból fel volt mentve és megfeszített munkával látta el
közmegelégedettségre a szerfelett nehéz háborús községi admi
nisztrációt.

Hegyi István
adóügyi

jegyző

Alapon született. Középiskolai tanulmányait Székesfehérvárott
végezte, ott tett érettségit 1917-ben. Mint hetedikes diák 18 éves
korában bevonult katonai harctéri szolgálatra a 17-ik honvéd
gyalogezredhez, az orosz és olasz fronton több ütközetben vett
részt. Kitüntetései kisezüst vitézségi érem, Károly-csapatkereszt.
1919. február 1-én szerelt le, mint tartalékos hadnagy. Egyideig
leszerelése után jogot hallgatott, de a kommunizmus kitörésekor
abba kellett hagynia tanulmányait.
Közigazgatási pályára lépve, mint jegyzögyakornok 1919
április havában Sárszentmiklósra került, majd 1 év után 1920
márc. lö-től 1921. márc l-ig Sárosdon volt és innen ment a
jegyzőtanfolyamra Győrbe. Képesítésének megszerzése után 1921
december 27-én Sárszentmiklóson választották meg adóügyi
jegyzőnek. A Levente Egyesület elnöke.

Szabó Sándor
ny. főjegyző

Sáregreseri született 1850 november 7-én. Középiskolai
tanulmányait a budapesti és a pápai református főiskolán végezte.
Közigazgatási pályára 1869-ben lépett és mint jegyzőgyakornokot
Nagyszékely községben alkalmazták. Onnan 1871-ben Simontor
nyára helyezték segédjegyzői minőségben. 1872 július 1-én Sár
szentmiklóson lett helyettes-jegyző, 1873-ban Székesfehérvárott a
vármegyénél letette a jegyzővizsgát és megszerezte oklevelét.
Ezután egyhangúlag Sárszentmiklós jegyzőjévé választották meg,
amely állását 1906 július 1-én történt nyugdíjazásáig töltött be.
Csendes visszavonultságban piheni ki dolgos, szorgos,
munkásévek fáradalmait, régi tagja Fehérvármegye törvényhatósági
bizottságának, de előrehaladt kora miatt közéleti tevékenységet
ma már nem fejt ki.

Tóth Pál
igazgató-tanító

Sárszentmiklóson született 1887-ben. Középiskolai tanulmá
nyait és a tanítóképzőt Kalocsán végezte 1906-ban. Mint tanító
Kisszékesen Tolna megyében és Baranya megyében működött,
míg 1925-ben szülőfalujában igazgató-kántortanítóvá választot
ták meg.
H világháború kitörésekor 1914-ben bevonult katonai szol
gálatra a 69-ik gyalogezredhez s részt vett az orosz és olasz
frontok ütközeteiben és az összeomláskor mint tartalékos zászlós
szerelt le. Ä testnevelési bizottság tagja, a róm. kath. olvasóköri
dalárda vezetője.
Sárszentmiklós közéletének jelentős tagja, aki általános
megbecsülésnek örvend.

Esküdt Lajos
a Hangya Fogyasztási Szövetkezet ügyv. igazgatója

A Tolnamegyei Szakcson született 1885-ben. Iskolai tanul
mányai befejezése után ipari pályára lépett és a géplakatos ipart
tanulta ki. Rz ország külömböző helyein bővítette szakismereteit
felszabadulása után és főleg mint gépész működött.
Ά világháború alatt a 32-ik tábori tüzérezrednél teljesített
katonai szolgálatot, később azonban felmentették.
Sárszentmiklósra 1909-ben került, ahol mint uradalmi főgépész van alkalmazva. Ä Hangya fogyasztási szövetkezetnél 1920
óta az ügyvezető igazgatói tisztet tölti be. Szakszerű és hozzáértő
vezetése mellett sokat fejlődött ez az altruisztikus vállalkozás és
minden remény meg van arra, hogy a jövőben további fejlődés
elé fog nézni.
Esküdt Lajos soha sem zárkózik el társadalmi és kulturális
célú mozgalmak támogatása elöl.

Stermeczky Vince
pápai kamarás, róm. kath. l e l k é s z

Székesfehérváron született 1881-ben. Középiskolai és teoló
giai tanulmányait szülővárosában végezte, ugyancsak ott szentelték
pappá 1904-ben. Pályáját mint hitoktató és káplán Budafokon
kezdte, ahol 1911-ig volt, innen ísztimérre került mint adminiszt
rátor, itt 10 évet töltött, 1921-ben Alcsufra rendelték mint udvari
lelkészt, ahonnan 192G-ban Cecére jött és azóta látja ott el a
lelkipásztori teendőket.
A róm. kath. elemi iskola igazgatója. Sokat fáradozik a
vallásos élet fejlesztése érdekében. A hívek szeretetének és a
községben felekezeti és osztálykülönbség nélkül megbecsülés
nek örvend.
Pápai kamarási címével a Vatikán 1925-ben tüntette ki a
róm. kath. egyház érdekében kifejtett szorgalma és buzgó mun
kálkodása elismeréséül.

Göncz István
főjegyző

Pápán születeti 1878-ban. Ugyanott végezte középiskolai
tanulmányait és tett 1897-ben érettségit az ottani református
collegiumban. Közigazgatási szakvizsgát 1904-ben tett. Pályája
elején mint jegyzőgyakornok, később mint segédjegyző Sopron,
Borsod és Veszprém vármegyék különböző helyein működött,
többek között Pápa r. t. város szolgálatában is állott, míg 1909
május 13-án megválasztották vezető főjegyzővé.
A háború alatt hivatalból fel volt mentve és a megsokszorosodott községi adminisztrációs munkát látta el. A forradalmi
időkben ellenségei különböző panaszokkal igyekeztek neki kelle
metlenkedni, de a lefolytatott vizsgálat rehabilitálta. A kommün
alatt eltávolították hivatalából és ekkor maga a község lakossága
helyezte vissza főjegyzői székébe még a kommün bukása előtt.
A Testnevelési Bizottság, a Tűzoltó Testület és a Polgári
Olvasókör elnöke.

D r Mészöly Gyula
körorvos

Sárbogárdon szüiefett 1894-ben. Középiskolai tanulmányait
Szekszárdon végezte s olt tett érettségit 1913-ban. Egyetemi ta
nulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi
fakultásán végezte, ahol 1919-ben avatták orvosdoktorrá.
R világháború alatt a 69. gyalogezred kötelékében teljesített
mint medikus egészségügyi szolgálatot a román harctéren, meg
szerezte a bronz vitézségi érmet, Károly csapatkeresztet és 1918ban az összeomláskor szerelt le mint tartalékos hadnagy. Le
szerelése után fejezte be tanulmányait.
Megfelelő gyakorlat megszerzése után Cecén nyitotta meg
magánorvosi rendelőjét, ahol 1920 augusztusában körorvosnak
választották meg és azóta látja el ezt a tisztjét. Résztvesz a köz
ség társadalmi életében, a Levente Egyesület vezetőségének és
az Orvosszövetség fiókjának tagja.

Boda János
állatorvos

Sárkeresztúron született 1880-ban. Székesfehérvárott végezte
középiskoláit, állatorvosi oklevelét pedig a budapesti m. kir.
állatorvosi főiskolán szerezte meg. Mint egyéves önkéntes, a 4-ik
cs. és kir. huszárezredben tett katonai kötelezettségének eleget.
1905-től 1907-ig Sukórón volt állatorvos, majd 1911-ig a csákvári
földmívesískolában előadó, 1913-ig Székesfehérvárott állatorvos,
innen került Cecére 1913-ban és azóta működik ott.
Ä világháború alatt katonai szolgálatot teljesített különböző
beosztásokban az orosz, román és olasz frontokon és az össze
omláskor szerelt le 1918-ban. Kitüntetései: koronás arany érdem
kereszt, Signum Laudis.
Élénk szerepet játszik Cece község társadalmi életében és
helyes megértéssel vesz részt minden társadalmi, kulturális meg
mozdulásban.
Az Állatorvosok Országos Egyesületének tagja.

Dr Tímár György
e g y e t e m e s orvostudor

ügocsamegyében született 1898-ban. Középiskolai tanulmá
nyait Szatmáron véqezte ahol 1915-ben érettségizett. Egyetemi
tanulmányokat Budapesten, Kolozsvárott, Debrecenben és Pécsett
folytatott a főiskolák orvosi fakultásán és orvosdoktori oklevelét
1923-ban szerezte meg.
Különböző kórházakban szerzett gyakorlatot, majd Budafo
kon magánorvosi rendelőt nyitott. Innen jött 192ß-ban Cecére és
azóta itt folytatja praxisát. R háború alatt mint segédorvos telje
sített szolgálatot. R román megszállás alatt 1919-ben menekülnie
kellett.
Kolozsvárott az Egyetemi Kör alelnöke volt Az Országos
Orvosszövetség tagja.

Matkovics Gyula
a róm. keih, elemi iskola

igazgatója

Rávapordányon született Sopronmegyében 1883-ban. Közép
iskolai tanulmányait Szombathelyen, a tanítóképzőt Győrött végezte
ahol 1007-ben megszerezte oklevelét.
Pályáját mint tanító szülőfalujában kezdte meg, ahol H)lí)-ig
működött. Innen Sárbogárdra került mint kántortanító és onnnn
1921-ben jött Cecére igazgatói megbízatással.
A világháború alatt a 7G-ik es. es kir. gyalogezred kötelé
kében teljesített katonai szolgálatot, majd a 83-ik gyalogezredhez
helyezték át és az orosz harctéren több ütközetben vett részt.
Későbbb hivatalból felmentették.
Minden idejét az ifjúság nevelésének szenteli. Az Ifjúsági
Egyesület, vezetője, a Katholikus Dalárda megalapítója és karna
gya, a Cecei Hitelszövetkezetnél a pénztárnoki tisztet tölti be.
A község társadalmi életében szerepet játszó egyéniség,
aki minden kulturmozgalom megértő harcosa.

Molnár Elek
földbirtokos

Cecén született 1893-ban. Középiskolai tanulmányait Székes
fehérvárott végezte és ott tett érettségit 1911-ben. A gazdasági
akadémiát Kassán, utána jogot hallgatott a nagyváradi jogaka
démián.
1919-ben jött haza és kezdett el gazdálkodni ottani birtokán,
amelyet személyesen vezet körűitekintő gondossággal. A világ
háború alatt közérdekből mint gazdát felmentették.
A Levente Egylet alelnöke, számos más társadalmi és kulturcélu egyesület vezetőségi tagja. A községi közélet munkájából —
mint a képviselőtestület tagja — szintén kiveszi a részét.
Tekintélyes tagja szülőfaluja társadalmi életének és osztatlan
megbecsülést vívott ki nevének.

Eördög József
földbirtokos

Tiszaföldváron született 1866-ban. Középiskolai tanulmányait
Szarvason végezte és ott tett érettségi vizsgát 1894-ben. Előbb
kataszteri hivatalnál Budapesten, később egyik árvízszabályzó
társulatnál volt tisztviselő. Majd Cirkvenicába került, ahol í) éven
át a Therapia szanatórium igazgatói tisztjét töltötte be.
1914-ben jöít haza és cecei 700 holdas birtokán gazdálkodni
kezdett, amely a környék egyik leggondosabban vezetett gazda
sága. Nagytekintélyű tagja a község társadalmi életének, aki
választások alkalmával több ízben volt pártelnök.
Minden szociális, társadalmi és kulturmozgalom megértő és
lelkes támogatója, sokoldalú elfoglaltsága dacára, mindenkor
szakít magának időt a köz érdekében munkálkodni.

Strasser Fülöp
a Dunaföidvárí Népbank fiókjának igazgatója

Cecén születeti 1854-ben. Iskolai tanulmányainak elvégzése
után kora ifjúságában a kereskedői pályára lépett, majd később
a gabona és fa szakmában önállósította magát. Üzletét mindjob
ban fejlesztette, úgy hogy az a környék legjobb nevű vállalatai
közé számít.
lÜOB-ban a Dunaföldvári Népbank cecei fiókjának vezetését
vette át mint igazgató, ezt az intézetet vezeti ma is sok körülte
kintéssel és helyes szociális meglátással. A cecei izraelita hitközség
ezelőtt 30 évvel 1896-ban választotta meg elnökének és azóta
viseli ezt a tisztet, azonkívül évek óta a Nőegylet jegyzője és
pénztárnoka.
A község minden társadalmi és kulturális megmozdulását
készséggel támogatja, a képviselő testület egyik legrégibb tagja,
aki 1876 óta megszakítás nélkül vesz részt annak munkájában.
Érző szívű emberbarát, aki sohasem vonja meg segítségét az arra
érdemesektől.

Kecskés Lajos
réf. tanító, leventefőoktató

Veszprémben született 1891-ben. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában, a tanítóképzőt a pápai képzőben végezte és
szerezte meg oklevelét 1911-ben. Pályáját a somogymegyei Büssű
községben kezdte meg mint kántor-tanító, innen Horvátországba
került mint felekezeti tanító és egy évig működött ott. Majd
utána a balatonudvari gyülekezetnek volt egy éven át a tanítója,
következő állomása Szentgál (Veszprémmegye) volt. Onnan jött
1922 szeptemberében Cecére és azóta működik ott.
A világháború alatt a 31-ik honvéd gyalogezrednél letette a
tiszti vizsgát, de később hivatalból mint nélkülözhetetlent
felmentették.
A Református Dalárda vezetője, az egyházközség jegyzője.
Sok szeretettel látja el leventefőoktatói tisztjét, amit legjobban
igazolnak azok a sikerek, amelyeket leventéi a járási és kerületi
versenyeken értek el.

Babay Sándor
ny. kántortanító

Harmincöt éven át állott a népoktatás szolgálatában mint
elemi iskolai tanító. Nemzedékeket indított el az élet utjain, apa
fiú tőle tanulta meg a betűvetés fogalmait,
Tolna váralján született 1860-ban. Középiskolai tanulmányait
Bonyhádon, az 5—0 osztályt Somogycsurgón ; majd Pápán végezte
el a képezdét és 1880-ban július 22-én szerezte meg tanítói
oklevelét.
Pályája elején Baranyamegyében Nagypálon tanított 0 éven
át, 1885-ben került Cecére, ahol 1914-ig munkálkodott mint
kántortanító.
Ä kommün alatt gerinces és hazafias magatartásáért igen
sokat kellemetlenkedtek neki. Tanítói működése alatt számtalan
figyelemre méltó írása jelent meg a debreceni tanügyi szaklapban.
20 éven át járási iskolafelügyelö és iskolalátogató volt.
Csendes visszavonultságában is általános nagyrabecsülésben
részesitik.

Pesthy János
nyugalmazott tanító

Cecén született 1864-ben, Tanulmányait Budapesten és
Nagykőrösön végezte. 1885-ben szerezte meg tanítói oklevelét.
Közel harmincöt esztendőt töltött szorgos munkával a néptanítói
pályán, amelyből az első helyen 3 évig munkálkodott, 7 évig Alsó
alapon tanított és mintegy 25 esztendei munkája esik szülőfalujára,
ahol 1895-től 1918-bani nyugdíjazásáig működött.
Mint néptanító mindenkor átérezte hivatása fontosságát, sok
szeretettel nevelte — vallásos és hazafias szellemben — a
gondjaira bízott ember-palántákat.
A jól végzett munka biztos tudatával piheni ki több mint
három évtizedes hasznos munkája fáradalmait. Csendes, visszavo
nult életet él és általános nagyrabecsülésnek örvend.
R község képviselőtestületének tagja.

Pesthy László
földbirtokos

1865-ben született Cecén. Iskolai tanulmányai befejezte után
gazdasági pályára lépett és később önállóan kezdett gazdálkodni
mintegy 350 holdas birtokon. Mint tapasztalt gazda, gazdaságát
szép eredménnyel fejlesztette, úgy hogy az a legjobb hírnévnek
örvendett.
R háború alatt mint gazdálkodót közérdekből felmentették.
Résztvesz Cece község közéleti munkájában évek óta mint kép
viselőtestületi tag és mint a református egyház presbitere.
Helyes meglátású, lelkes támogatója minden a köz javát
célzó mozgalomnak és közmegbecsülésnek és széles körbeni nép
szerűségnek örvend.

Físí József
a Simontornyaí Takarékpénztár fiókjának igazgatója.

1884-ben született Cecén. Ugyanott végezte iskolai tanul
mányait is. Kora ifjúságában — családi körülményei folytán
ipari pályára kellett lépnie és a szabómesterséget tanulta ki. Fel
szabadulása után ugyancsak szülőfalujában dolgozott mint segéd
és később 1907-ben ott nyitott önálló üzletet, amelyet 21 éven
keresztül, 1928-ig vezetett.
A világháború kitörésekor bevonult katonai szolgálatra a
45-ik cs. és kir. nehéz tüzérezredhez, az orosz és olasz harc
tereken nagy ütközetekben vett részt és az összeomláskor
szerelt le.
1926-ban a Sirnontornyai Takarékpénztár cecei fiókja veze
tésével bízták meg mint a fiók igazgatóját és ezt az állását tölti
be ma is. Főleg takarékbetétek és váltókölcsönök képezik a fiók
intézet üzletqgát.
A közélet terén is szerepel, minden kulturális, szociális
és társadalmi mozgalomból kiveszi a részét. Községi pénztáros.

Ruhr Mihály
főjegyző

Sopronban született 1880-ban. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte és ott tett érettségit is. R közigazgatási
tanfolyamot Pécsett látogatta 1901-ben. 1901-től 1907-ig Légrádon
segédjegyző, 1907-től 1918-ig Kisszabadkán főjegyző, innen válasz
tották meg Seregélyesre vezető főjegyzőnek 1918-ban.
Működési ideje alatt egy uj községi iskolát létesített. Rz
iskolaszék elnöke, úgyszintén a Levente Egyesület, valamint a
Testnevelési Bizottság elnöki tisztjét is ellátja. Ä Hangya fogyasz
tási és a Községi Tejszövetkezet igazgatóságának tagja.
Ruhr Mihály szeretettel és hozzáértéssel vezeti községe
ügyeit, miért is a legszélesebb rétegek szeretetének és nagyrabe
csülésének örvend.

székelykeresztúri Székely László
református

lelkész

Csákváron született 1885-ben. Középiskoláit Pápán és Kis
kunhalason, teológiai tanulmányait Budapesten végezte lüü8-ban.
Öt esztendei káplánkodás után megválasztották Szentmártonkátan rendes lelkésszé, ahonnan 1022-ben jött ugyanebben a
minőségben Seregélyesre. Lelkészi hivatala annyira leköti, hogy
nem igen jut ideje társadalmi tisztségek betöltésére, ennek dacára
a Testnevelési Bizottság tagja és az Iskolánkívüli Népművelési
előadások vezetője. Ä község képviselőtestületének tagja és mint
ilyen, belefolyik annak irányítási munkájába.
Figyelemreméltó irodalmi tevékenységet fejt ki s a „Vértes
alja" című egyházi lapban gyakran jelennek meg mély elgondolású
irásai. Kitűnő szónok, egy-egy vallási, vagy hazafias tárgyú beszéde
sohasem téveszt hatást.

Dr Berger Fülöp
községi állatorvos

Pomázon született 1885-ben. Középiskoláit a budapesti II.
kerületi állami főreáliskolában végezte, majd tanulmányait a m.
kir. állatorvosi főiskolán folytatta, ahol 1908-ban szerezte meg
oklevelét.
Seregélyesen 1909 június 15-én választották meg községi
állatorvosnak és — a háborús megszakítással — azóta működik ott.
R világháború idején, 1915-ben bevonult és különböző be
osztásokban, különböző harctereken teljesített katonai szolgálatot
egész az összeomlásig. 1918 novemberében szerelt le mint nép
felkelő állatorvos-főhadnagy. R koronás arany érdemkereszt és az
arany érdemkereszt (mindkettő a kardokkal) tulajdonosa.
Leszerelése után újból elfoglalta hivatalát és 1926-ban ma
gán szorgalomból mint állatorvos doktorált.
R Helyhatósági Állatorvosok Egyesületének választmányi
tagja, a Tűzoltó Testület pénztárnoka. Községi képviselőtestületi
tag.

Dr Medák Ernő
e g y e t e m e s orvostudor

Budapesten született 1896-ban. Középiskoláit Budapesten és
Sátoraljaújhelyen végezte. Résztvett a világháborúban, 1916 január
jában bevonult a 17-ik honvéd gyalogezredhez, a tiszti iskola
elvégzése után a román frontra ment és csak az összeomláskor
került haza. Mint tartalékos hadnagy szerelt le. Kitüntetései : a
bronz vitézségi érem és kétszer Károly-csapatkereszt.
Leszerelése után folytatta tanulmányait a Tudományegyetem
orvosi fakultásán és 1923-ban avatták orvosdoktorrá. Utána 1 évig
a székesfehérvári Szent György-kórháznál mint segédorvos dol
gozott. 1924-ben ment Seregélyesre, ahol magánorvost rendelőt
nyitott.
Résztvesz minden társadalmi és kulturális akcióban és az
iskolánkívüli népművelési előadások egyik lelkes vezetője.

Krínítzky Pál
gyógyszerész

Budapesten született 1892-ben. Középiskolai és egyetemi
tanulmányait szintén a fővárosban végezte, ahol 1914-ben szerezte
meg gyógyszerészi oklevelét.
A világháború alatt katonai szolgálatot teljesített és mint
gyógyszerész a Pénzintézetek Hadikórházában dolgozott 191S
májusáig, innen pedig a Hadügyminisztériumhoz osztották be,
ahol az összeomlásig szolgált. 1918 év őszén szerelt le mint
gyógyszerész segédtiszt.
1919— 1922-es években volt alkalmazva mint gyógyszerész
segéd többek között 2 évig a budapesti Szent István kórházban,
majd 1922 augusztusában Seregélyesre ment és azóta vezeti
ott saját gyógyszertárát. Népszerű tagja a község társadalmi
életének.

Izsák János
a református elemi isk. vezető ianftója

Seregélyesen született 1890-ben. Középiskoláit Nagykőrösön,
a tanítóképzői szintén ugyanott végezte 1910-ben. Tanulmányai
befejezte után nyomban megválasztották szülőfalujában tanítónak
és azóta működik ott.
A háború alatt katonai szolgálatot teljesített a 15-ik honvéd
gyalogezred kötelékében, az orosz harctéren — miután már egy
ízben sebesült is volt — 1915 január 14-én hadifogságba esett,
ahonnan csak 1921 január 10-én került haza. Leszerelése után
újból elfoglalta állását.
A ref. Ifjúsági Egylet énekkarának vezetője, a műkedvelő
előadások rendezője, leventeoktató. A Seregélyesi Hitelszövetke
zet felügyelőbizottságának tagja. Minden kulturmozgalmat meg
értéssel karol fel.

Arady Ignác
plébános

Székesfehérvárott született 1886-ban. Középiskoláit és teoló
giai tanulmányait szülővárosában végezte, 1910 július 24-én
szentelték pappá. Pályáját mint káplán Pázmándon kezdte meg,
ahol 1012 aug. 29-ig volt, innen Perkátára került ugyanebben a
minőségben, majd 1915 jan. 15-től—1917 dec. 15-ig Székesfehér
váron volt hitoktató és a Szentgyörgy-kórház lelkésze.
A polgárdi róm. kath. hitközség plébánosa 1917 december
19-én lett. Mint lelkipásztor áldásos működést fejt ki a hitélet
mélyítése érdekében. Számos hitbuzgalmi egyesületet alapított,
amelynek irányítója, az Iskolánkívüli Népművelés és a Faluszö
vetség helyi csoportjának az elnöke. A Fejérmegyei Mentő
Egyesület választmányának tagja.
Nevéhez fűződik az Irgalmas rendi zárda és iskola felépí
tése, a templom nagyobbítása, a Bálint-telepi iskola építésének
érdeme stb. A hívek osztatlan szeretetének örvend és hangadó
tagja a község társadalmi életének is.

Benedek József
református l e l k é s z

Komáromban született 1889 május 12-én. Középiskolai
tanulmányait; az alsó négy osztályt szülővárosában, a Benedekrendi főgimnáziumban, a felső négy osztályt és érettségi vizsgát
Pápápán a református collegiimban tett. Ugyanott végezte teoló
giai tanulmányait is 1910-ben.
Mint dr Hntal Gábor ref. püspök meghívott káplánja kezdte
meg pályáját, ahonnan a világháború kitörése tábori lelkésszé
szólította el. Megszerezte a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvényét
és legfeső elismerésben részesült lelkes és odaadó működése
elismeréséül.
1915-ban a polgárdi-i népies gyülekezet egyhangúan lelki
pásztorának választotta meg és azóta áll a gyülekezet élén.
Sokoldalú közéleti munkásságot fejt ki, a Fejérmegyei
Takarékpénztár fiókjának elnöke. Rz iskolánkívüli népművelés
érdekében sokat fáradozik, a Kisgazdakör alelnöke. Hithűség
címen megjelent könyve a háború alatt a fronton igen kedves
olvasmánya volt katonáinknak.
R vármegye törvényhatósági bizottságának és a község
képviselőtestületének tagja

Bartók Géza
unitárius lelkész

Nagykadén (Udvarhelymegye) született 1886-ban. Középis
kolai és teológiai tanulmányait Kolozsvárott végezte 1908-ban.
Tanulmányai befejezte után egy fél évig a székelykereszturi
főgimnáziumnál volt segédtanár. Innen 1009-ben kinevezték Polgárdiba rendes lelkésznek, ahol 1911.-ig volt a hívek gondos
lelkipásztora.
1911-ben visszament Erdélybe Várfalvára, itt 1922-ig ma
radt. Nem tudott belehelyezkedni az ottani megváltozott viszo
nyokba nem tudta megszokni a román megszállást, vissza jött
Polgáraiba és azóta áll az unitárius egyház élén.
Résztvesz a község társadalmi és szociális megmozdulásai
ban, a Hitelszövetkezet könyvelője, az ipartestület jegyzője és az
Iparosdalárda vezetője.

Kreiner Sándor
főjegyző

A veszprémmegyei Csékután született 1882-ben. Középis
kolai érettségit Veszprémben tett. Egyideig mint közigazgatási
gyakornok működött, majd elvégezte Szombathelyen a tanfolyamot.
Utánna Polgárdiba került mint segédjegyző és 1011 május havá
ban vezető főjegyzővé választották meg. A háború alatt és után
községében egyetlenegy ellátatlan sem volt, így a forradalom
nyom nélkül vonult el községe felett.
Kezdeményezésére gróf Batthány Lajos jóvoltából kiparcel
lázott 1400 kat. hold. földet és G00 házhelyet, amelyen eddig
mintegy 300 házat építettek fel. A pótadó felemelése nélkül vil
lanytelepet létesített, megszervezte a tűzoltótestületét, amelynek
felszerelése a vármegyében a legkitűnőbb. Közutak és járdák
készítése, az uj vágóhíd építése és a község fásításának az érdeme
fűződik nevéhez.
Az Országos Testnevelési Tanács tagja, Vmegyei tűzoltófel
ügyelő. A Társaskör elnöke, a róm. kath. egyház világi elnöke,
az OKH. fiókjának és a Népsegélyző Egylet igazgatóságának
tagja. Vármegyei törvényhatósági bizottság tagja. A Hősök emlék
szobra az általa gyűjtött összegből lett felállítva.

vitéz Gergő Béla
adóügyi jegyző,

levente-főoktató

Dióskálon született 1893-ban. Középiskolai érettségit Keszt
helyen tett, majd Szombathelyen végezte a közigazgatási tanfo
lyamot. A világháború kitörésekor 1914-ben bevonult a 41-ik
közös gyalogezredhez. A tiszti iskola elvégzése után az orosz
harctérre került, ahonnan 1915 májusában súlyosan sebesülten
jött haza. Felgyógyulása után az orosz harcszintéren 1910 már
ciusában ismételten megsebesült. Résztvett az olasz és román
frontok ütközeteiben is és az összeomláskor tartalékos főhad
nagyi rangban szerelt le. Kitüntetései: Arany vitézségi érem,
Signum Laudis, Károly csapatkereszt és Sebesülési érem.
Leszerelése után Zalaszentmihály, Dióskál, Alsószentiván és
Hercegfalván volt segédjegyzö, majd 1919 szeptemberében Polgárdiba került mint kirendelt helyettes és 1920 október hó 20-án
adóügyi jegyzőnek választották meg.
A Hitelszövetkezet elnöke, a Levente Egyesület főoktatója,
a Tűzoltó Testület titkára, a Kölcsönös Népsegélyző Egylet
felügyelő bizottságának elnöke.

Dr Somogyi Vilmos Ferenc
körorvos, az Anya é s Csecsemővédő Intézet főorvosa

Budapesten született 1894-ben. Középiskolai és egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte és 1919 augusztus 1-én avat
ták az orvostudományok tudorává.
A világháborúba 1915-ben vonult be katonai szolgálatra
a cs. és kir. 38-ik gyalogezredhez, résztvett külömböző harc
terek ütközeteiben, 19 havi frontszolgálatot teljesített és az össze
omláskor, 1918 novemberében szerelt le egészségügyi hadnagyi
rangban. A Károly csapatkereszt tulajdonosa.
Leszerelése után befejezte tanulmányait és Lepsényben vá
lasztották meg körorvosnak, majd 1920 szeptember 1-én Polgárdin
választották meg ugyanebben a minőségben és ezt a tisztet tölti
be ma is. Az Anya és Csecsemővédő intézmény főorvosa, Máv.
pályaorvos, az Országos Társadalom Biztosító kezelő orvosa,
a gróf Bathány-uradalorn orvosa stb.
Fejlett szociális érzékére vall, hogy az összes árva gyerme
keket kezdeményezésére a veszprémi áll. Gyermekmenhelyen he
lyezték el és ruhával támogattatja a Stefánia Szövetség utján az
arra szoruló többgyermekes családokat. Orvosi vonatkozású cik
kei egyes szaklapokban és a székesfehérvári napilapokban szoktak
megjelenni.

Brunner Jenő
körállatorvos

Somhjószőliősön Veszprémmegyében született 1880-ban.
Középiskoláit Pápán, a m. kir. Állatorvosi Főiskolát Budapesten
végezte 1903-ban.
Tanulmány i befejezte után Noszlopon rnint magánállatorvos
kezdett praktizálni, míg 1905 április 15-ével Polgárdiba költözött
mint Polgárdi és Füle községek körállatorvosa.
R világháborúban mint népfelkelő állatorvosi 1915 febru
árjában vonult be és külömböző beosztásokban teljesített
egész az összeomlásig szolgálatot. Krakkói szolgálataiért vár
parancsnoksági dicsérő elismerést kapott. Főhadnagy-állatorvos
ként szerelt le 1918-ban.
Leszerelése után újra elfoglalta Polgárdiban hivatalát. Részt
vesz a község minden jelentős megmozdulásában és népszerű
tagja az oltani társadalmi életnek.
Községi képviselőtestületi tag.

Fichtner Emil
gyógyszerész

1880-ban szüleiéit a biharmegyei Székelyhidon. Középiskoláit
Nagykárolyban, a gyakornoki éveit Nagyváradon, egyetemi tanul
mányait Kolozsvárott végezte 1902-ben. Ezután Nagyváradon,
Székelyhidon praktizált mint segéd, majd Karcagon bérelt gyógy
szertárat. Később a nagyhírű Török József-féle budapesti gyógy
szertárban volt alkalmazva.
Polgárdiba 1907 szeptember Ιδ-én került, mint az ottani
Fehérgalamb patika tulajdonosa. Patikáját nagy körültekintéssel és
gondosan vezeti, úgy hogy az a legjobb hírnévnek örvend.
Szimpatikus tagja Polgárdi társadalmi életének, aki sok jóin
dulattal vesz részt minden jelentősebb társadalmi és kulturális
megmozdulásban és általános nagyrabecsülésnek és köztisztelet
nek örvend.
A község képviselőtestületének jelenlős tagja.

Szabó Elemér
rám. kath. ísk. igazgató

Polgárdin született 1879 február 18-án Középiskoláit Szé
kesfehérvárott, a tanítóképzőt Győrben végezte 1897-ben. Tanul
mányai befejezte után szülőfalujában válaszlották rneg kántor
tanítónak, majd 1919-ben nevezték ki a G tanerős iskola
igazgatójává.
A háború alatt a 17-ik honv. gyalogezredhez vonult be
mint népfelkelő, majd 1915-ben az orosz harctéren a tábori
csendőrségnél volt 1916 májusáig, mikor is elvégezte a tiszti
iskolát és Székesfehérvárott szolgált 1918 június 18-ig a leszere
lésig, zászlósi rangban szerelt le.
Leszerelése után folytatta népoktatási munkáját. Igazgatói
kinevezése, valamint 25 éves jubiliuma alkalmából néhai Prohászka
Ottokár püspök sajátkezűleg írt dicsérő levéllel tüntette ki, hálás
tanítványai és tisztelői egy értékes ajándékkal kedveskedtek neki.
Megszervezett egy 3(> tagú kath. dalárdát, amely eddig is szép
eredményeket ért el. Elnöke az Egyházmegyei kath. tanítóegylet
nek, a Kath. Tanítók Orsz. Szövetségének alelnöke. A Szent
István Társulat tankönyvszerkesztő bizottságának bírálója. A
kölcsönös Népsegélyző és a Hitelszövetkezet igazgatója. Fárad
hatatlan munkásságára jellemző, hogy az iparostanonc és a gaz
dasági ismétlő iskolák igazgatói tisztét is ellátja, amellett
leventeoktató és a műkedvelő előadások vezetője, A „Nemzetne
velés" és a Székesfehérvári Hírlap állandó munkatársa.

vitéz Horváth Vendel
tanító, leventeoktató

Kislődön született 1887-ben. Iglón végezte középiskola
tanulmányait, valamint a tanítóképzőt is 1906-ban. Oklevele elnye
rése után azonnal Polgáraiba választották meg osztálytanítónak
és azóta működik — a háborús megszakítással — ott.
Rz első mozgósításkor 1914-ben bevonult a cs. és kir. 19-ik
közös gyalogezredhez katonai szolgálatra. Az orosz harctérre
került, ahol rövid idő múlva megsebesült, felgyógyulása után a
kárpáti és az olasz harctereken folyt ütközetekben vett részt és az
összeomláskor mint tartalékos hadnagy szerelt le. Kitüntetései :
Signum Ladis, I. és II. osztályú ezüst vitézségi, Sebesülési érem*
Károly csapatkereszt. H kormányzó az ellenséggel szemben tanú
sított kiválóan vitéz magatartásáért 1924-ben vitézzé avatta.
Leszerelése után elfoglalta Polgárdiban állását. Rz Iparos
Dalárda vezetője, a Fogyasztási Szövetkezet könyvelője, levente
oktató.

Takács János
az Országos Földbírtokrendező Bíróság; r. tagja

Polgárdin született 1862-ben. Mint árva gyermek nagy
szüleinél nevelkedett és segédkezett azok gazdaságában. Mikor
felnőtt, önállóan gazdálkodott, majd később üzletet nyitott, amelyet
hamarosan virágzóvá tett. 1909-ben lett tagja a község képviselő
testületének és a vármegye törvényhatósági bizottságának és eze
ket a tisztségeket immár 20 esztendő óta tölti be.
1911-től kezdődőleg tí esztendőn keresztül Polgárdi község
bírája volt. Ebben az időben a Hangya Fogy. Szövetkezetnek volt
az elnöke, úgyszintén a Kisgazda Körnek is. Még 1916 novem
ber 20-án I. Ferenc József király elismerő okirattal tüntette ki.
A világháború alatt mint az ottani Vöröskereszt katonai kórház
vezeiője, megkapta a Vöröskereszt bronz emlékérmét 1917 június
havában, polgári téren szerzett érdemei elismeréséül a király
a Ili. oszt. polgári hadiéremmel tüntette ki. A nemzeti hadsereg
részére kezdeményezésére 1919-ben 154 ezer koronát gyűjtöttek
amelyet egy 5 tagú küldöttség adott át Öfőméltóságának.
A Kisgazdák Biztosító Szövetkezetének és a Polgárdi Köl
csön- és Népsegélyző Egylet igazgatóságának tagja. Az Országos
Földbirtokrendező Bíróság rendes tagjává 1921-ben nevezte ki
a kormányzó.

Kutasi Ferenc
réf. lelkész, kormánytanácsos

Bodajkon született 1854-ben. Középiskoláit Pápán, Somogijcsurgón és Budapesten, teológiai tanulmányait Pápán végezte
1875-ben.
Egy évig Balatonkenesén akadémikus lektor, onnan Mező
komáromba ment káplánnak, míg 1885-ben Tácra került és így
e községnek 413 év óta lelkipásztora.
Nevéhez fűződik a templom, paplak és iskolaépítés érdeme.
Négy évtized óta tagja Fejérvármegye törvényhatósági bizottsá
gának, a központi és állandó választmányának. lí)27-ben a kor
mányzó közéleti tevékenységének elismeréséül kormánytanácsossá
nevezte ki.
Évek óta tagja a pápai református főiskola igazgató-taná
csának, egyházmegyei és egyházkerületi tanácsbíró. Fiatalabb ko
rában sokat írt főleg egyházi lapokban, vallási tárgyú cikkeket és
hozzászólásokat aktuális kérdésekhez.
Fejérvármegye életében nagy súllyal bíró és hangadó szere
pet játszik.

Pethő József
főjegyző

Szabadbattyánban szüleiéit 1889-ben. Középiskolai tanulmányait
Székesfehérvárott a főgimnáziumban végezte és ott tett érettségi
vizsgát is. Szombathelyen végezte 1911-ben a közigazgatási
tanfolyamot és szerezte meg oklevelét. Pályáját mint segédjegyző
Városhídvégen kezdte meg 1911-ben és 1914-ig működött ott.
A világháború kitörésekor a 17-ik honvéd gyalogezredhez
vonult be. Végigharcolta az északi, majd az olasz harcterek
ütközeteit, ahol az első 9 offenzívában veit részt, előbb mint
zászlóaljsegédtiszt, majd mint zászlós és zászlóaljparancsnok.
Kitüntetései : Signum Laudis ezüst és bronz, I. oszt. és bronz
vitézségi érmek, Károly csapatkereszt.
Leszerelése után Szabadbattyánban segédjegyző 192ö-ig.
Innen Mohára ment vezető jegyzőnek míg 1922-ben szeptember
1-én Tácon lett főjegyző. Működése alatt épült a községi székház ;
középületek vétele, közutak szabályozása és építése fűződik
nevéhez.
A Levente Egyesület és a Lövész egyesület elnöke.

Gondán Lajos
adóügyi

jegyző

Polgáraiban született 1897 február havában. Középikolai
tanulmányait és érettségit a székesfehérvári állami főreáliskolában
tett, a közigazgatási tanfolyamot Győrött végezte 1921-ben.
Jegyzői pályáját Falubattyánban kezdte meg, ahol egy évig
mint segédjegyző volt alkalmazva, innen választották meg 1923-ban
Tácra adóügyi jegyzőnek.
Ά háború alatt a fronton teljesített katonai szolgálatot, meg
kapta a bronz vitézségi érmet és a Károly csapatkeresztet. Zászlósi
rangban szerelt le.
Mint adóügyi jegyző felelős hivatalát immár 10 éve megelé
gedésre tölti be és az adók nehéz behajtási munkáját a nép
érzékenységének megbántása nélkül eszközölteti.

Kailos Béla
re!, el. isk. igazgató-tanító

A veszprémmegyei Enyingen született 1878-ban. Középiskolai
tanulmányait a budapesti ref. főgimnáziumban, a tanítóképzőt
Nagykőrösön végezte 1898-ban.
Pályáját szülőfalujában mint ref. másodtanító kezdte meg,
majd 1903-ban Tácra került és azóta működik ott mint ref. tanító.
1927-ben igazgatónak nevezték ki.
A Mezőföldi Ref. Tanító Egyesületnek öt év óta elnöke, a
Fejérmegyei Általános Tanító Egyesületnek alelnöke, az Országos
Református Tanító Egylet és a Tanító Egyesületek Országos Szö
vetsége elnöki tanácsának tagja, egyházmegyei képviselő stb.
Megalapította az Ifjúsági Egyesületet, a Levente Egyesület
főoktatója. Több kitüntetést kapott a lakosság kulturális és gazda
sági javai előmozdítása érdekében kifejtett eredményes mun
kásságáért.

Fiers Lajos
községi bíró

Tekintélyes polgári család sarja, 1871-ben született Tácon,
ugyanott végezte iskoláit is. 1911-ben már bekapcsolódott Tác
község közéletébe mint községi előljáró, majd 1014-ben községi
pénztárnokká választották meg.
A háború ideje alatt hivatalból felmentették a katonai szol
gálat kötelezettsége alól. A községi pénztárnoki tisztet 1922-ig
töltötte be. 1922-től 1925-ig képviselőtestületi tag volt, 1925-ben
pedig községi bírónak választották meg.
Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy 1928-ban
újólag bíróvá választották. A község fejlesztésében tevékenyen
résztvett, a község, rendezése, az utcák szabályozásának mun
kájában.

Dr Lakatos Frigyes
esperes plébános

Zalaegerszegen született 1875-ben. Középiskolai tanulmá
nyait részben szülővárosában, részben pedig Nagykanizsán és
Győrött végezte. R teológiát Esztergomban ; ott szentelték pappá
1898-ban. Kánon-jogtudor 1903-ban lett a budapesti Tudomány
egyetemen. Pályáját mint segéd-lelkész Bicskén kezdte meg, majd
Nagypérkátán és Rácalmáson volt káplán, innen Székesfehérvárra
került mint székesegyházi hitszónok.
Bicskére 1910-ben jött vissza mint plébános és azóta áldá
sosán működik ott mint a hívek szeretet lelkipásztora. Tevékeny
ségének köszönhető az uj emeletes iskola építése, a templom és
a plébánia ismételt restaurálása. R polgári iskola létesítése érde
kében is sokat fáradozott. R Bicskei Takarékpénztárnak 1911 óta
igazgatósági tagja, 1921-től pedig annak vezérigazgatója és oda
fejlesztette, hogy a vármegyében a legerősebb vidéki pénzintézet.
R község képviselőtestületének tagja, 1921 óta tanfelügyelő és
1928 óta a bicskei kerület esperese. 1923-24-ben a párbér egyez
tetést 19 plébánián eszközölte.

Füle József
református lelkész

Cegléden születeit 1894-ben. Középiskoláit szülővárosában,
teológiai tanulmányait a budapesti reformálus teológiai akadémirn
végezte. Mint segédlelkész négy és fél évig működött Budán a
Szilágyi Dezső-téri és Pesten a Kalvin-téri egyházrészben, előbb
Petri Elek, majd Ravasz László püspökök mellett. Bicskén 1922ben kezdte meg segédlelkészi működését és ugyanitt 1925-ben
választották meg rendes lelkésznek. Budapesten szentelték 1927bcn. Mint a „Kálvinista Szemle" munkatársa egyháztársadalmi
cikkeket ír, angol és németből fordított külömböző egyházi jellegű
kisebb-nagyobb munkákat. Az iskolánkívüli népművelési előadások
vezetője. R Ref. Polgári Olvasókör elnöke. A Bicskei Takarék
pénztár felügyelő-bizottságának tagja, úgyszintén a község képvi
selő testületének is hangadó tagja.

Lengyel József
főjegyző

Hódmezővásárhelyen született 1885-ben. Középiskoláit rész
ben szülővárosa nagyhírű ref. főgimnáziumában, részben Késmár
kon végezte A közigazgatási tanfolyamot 1907-ben látogatta
Budapesten és szerzett jegyzői oklevelet. Pályáját mint jegyző
gyakornok Igazfalván (Krassószörény vm.) kezdte meg, ahol 1 évig
volt. Utána Csiffárra került, itt 8 évet töltött, innen pedig Vértesácsára ment. R világháborút végigküzdötte ; 1914 augusztusában
vonult be és 1918 decemberében mint tartalékos hadnagy
szerelt le.
Leszerelése után ismét elfoglalta hivatalát Vértesacsán,
ahonnan 1921-ben Bicskére került mint adóügyi jegyző és 1927
március 19-én megválasztották vezető-főjegyzőnek. Itt működése
alatt számos esetben adta tanújelét fejlett szociális érzékének.
1928-ban π község egy modern uj vágóhidat épített, úgyszintén
két és fél km. beton gyalogjárdát. Ezidőszerint egy nagyszabású
kultúrház létesítésén fáradozik. Tevékeny részt vett a Csecsemő
védő és a Tűzoltó testület megszervezés! munkájában.

Dr Ullman Lajos
körorvos

Székesfehérváron született 1896-ban, ugyancsak ott végezte
középiskoláit, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
orvosi fakultását hallgatta, ahol 1920-ban avatták az orvostudo
mányok tudorává. H világháborúban mint beosztott medikus tel
jesített katonai egészségügyi szolgálatot.
Pályáját a vármegyei Szent György közkórházban kezdte
meg, ahol 2 évig mint alorvos és egy évig mint kórházi orvos
működött. Bicskére 1923-ban került mint helyettes körorvos.
192 l-ben véglegesítették, illetve megválasztották körorvossá és
azóta látja el ezt a tisztet.
Bicske község minden kulturális és társadalmi megmozdulá
sában tevékenyen résztvesz.

Dr Knoll Andor
várm. tb. tiszti főorvos

Párádon született 1891-ben. Középiskoláit a budapesti kegyes
rendi főgimnáziumban, egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter
Tudományegyetem orvosi fakultásán végezte és ott avatták dok
torrá H· 17-ben.
Katonai szolgálatra 1914-ben a háború kitörésekor vonult be
és Przemysl elestekor orosz fogságba került, ahonnan 1917 már
ciusában került haza. Tanulmányai befejezte után az Uj Szent
János kórházban működött Budapesten mint segédorvos.
Bicskén 1920-ban telepedett le mint magánorvos, ugyan
akkor megszerezte a tisztiorvosi képesítését is. 1921-ben tb.
járási tiszti orvos lett, 1923-ban pedig tb. vármegyei tiszti főorvos
nak nevezték ki. Megszervezte még 1921-ben a bicskei áll. pol
gári iskola Ifjúsági Vöröskereszt csoportjait és azóta vezeti ezek
egészségügyi kiképzését. 1922 szept. 1-én szervezte a bicskei
Anya- és Csecsemővédö Intézetet és mint vezető főorvos áll ennek
az élén. A Társadalombiztosító Intézet kezelőorvosa, a Magyar
Vöröskereszt Egylet főorvosa.

Böngérfi Géza
az áll. polgári fiu- és leányiskola igazgatója

Budapesten született 1882-ben, ugyanott tett érettségit a VIII.
ker. állami főgimnáziumban, utána elvégezte a polgári iskolai
tanárképzőt és absolvait a tudomány-egyetem bölcsészeti karán.
Mint polgáriiskolai tanár működött Székesfehérváron, Bánffyhunyadon, azután Újpestre került. 1914—1918-ig katonai szolgálatot
teljesített, mint főhadnagy vonult be és mint t. százados szerelt le,
öt hadiévet igazolt. A kommün bukása után 1919 szeptemberében
nevezték ki a bicskei polg. iskolához igazgatónak.
Erdélyben a „Bánffyhunyadi Hirlap" szerkesztője, főmunka
társa volt, majd Koós Károllyal a „Kalotaszeg" főmunkatársa, cik
kei jelentek meg a „Polgári Iskolai Közlönyben" és a „Család és
Iskolá"-ban.
Többizben részesült miniszteri elismerésben, polgári- és
hadikitüntetésekben, így a Signum Laudis a kardokkal, Károly
csapatkereszt, Vörös kereszt, ezüst érem, a Faluszövetségtől dísz
oklevél stb. stb.
Húsz éves pedagógiai munkássága alatt mindig a köz javát
szolgálta és arra törekedett, hogy a gondjaira bízott ifjúságot haza
fias és vallásos szellemben nevelje. Minden kulturális és társa
dalmi megmozdulásnak súllyal bíró és lelkes munkatársa.

Porckl Gyula
a rém. kath. elemi iskola igazgatója

Vértestolnán született 1888-ban. Középiskoláit és a tanítóképezdét Budapesten végezte 19ü8-ban. Pályáját mint tanító Bics
kén kezdte meg és már 1912-ben egyházi hatósága az iskola
igazgatójává nevezte ki.
A világháborúban részlvett és az első mozgósítás napjától
az összeomlásig teljesített katonai szolgálatot.
Szakirodalmi munkásságot is fejt ki, figyelemreméltó cikkei
a
Néptanítók Lapjában és a Nemzetnevelés-ben jelentek meg.
Önálló munkája: „Vezérkönyv a szépírás tanításához" és szép
írási tanrendfüzetei országosan elterjedtek.
R Katholikus Kör, a Katholikus Népszövetség és a Bicskei
P. K. elnöke. Rz Országos Katholikus Tanítóegyesületek Szövet
ségének pénztárnoka.
Élénk szerepet játszik Bicske község minden társadalmi és
kulturális mozgalmában és általános nagyrabecsülésnek örvend.

Schefcsik Antal
bőrgyáros

Bicskén született 1884-ben. Iskolai tanulmányait Tatatóvároson végezie. Szakismereteit édesatyja gyárában szerezte meg,
amelyet 1813-ban alapozott meg Schefcsik András és mint timárműhelyt vezetett 1848-ig. A műhelyt átvették fiai, Jakab és János :
az utóbbi 18B8-ban halt meg, míg Jakab 1880-ig vezette. 1880—
1917-ig Schefcsik András vezette tovább a vállalatot és 1908-ban
lépett be a cégbe Antal és rendezte be gyárszerüleg az üzemet.
1917-ben pedig Schefcsik András helyébe mint cégtárs Schefcsik
János lépett be.
A vállat szakszerű műszaki és kereskedelmi vezetés mellett
mindjobban fejlődött, ugy hogy ma az ország jelentős bőrgyárai
közé számít és árucikkeit nem csak belföldön, hanem külföldön
is jól ismerik és keresik. Jelenleg a gyár műszaki vezetése
Schefcsik Antal, a kereskedelmi vezetése pedig Schefcsik János
kezeibe fut össze.

Kálmán Ferenc
a z Aranka Gőzmalom R, T. igazgatója

Debrecenben született 1895-ben. Középiskolai és jogi tanul
mányait szülővárosában végezte el. Pályáját a Tiszavidéki Mező
gazdasági Szövetkezetnél kezdte, ahol rövid időn belül osztályve
zető lett. A háború első felében önként jelentkezett katonai
szolgálatra, részívett különböző frontok ütközeteiben, több izben
megsebesült és a háború végén mint rokkant nyugállományú
főhadnagyot helyezték szolgálaton kívüli viszonyba.
Leszerelése után a debreceni Hungária malom központi
üzemvezetőjeként működött 3 évig, innen meghívásra az Első
Budapesti Gőzmalom hódmezővásárhelyi érdekeltségéhez került
mint diszponens, ahol szintén 3 évig töltötte be hivatalát, 1925
óta pedig az Aranka Gőzmalom R, T. igazgatója.
Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy neje úgy Hódmező^
vásárhelyen mint Bicskén megteremtője volt a kézimunka házi
iparnak, tanfolyamokat rendezett és kiképezte az érdeklődőket és
igy sok család boldogulását és megélhetését segítette elő.

Hajós József
tanfelügyelő, esperes-plébános

1885-ben született. Középiskolai tanulmányait részben Pécsett
és részben Budapesten végezte. Majd teológiai tanulmányait
befejezve 1908-ban szentelték pappá.
Székesfehérvárott öt évig volt a székesegyház hitszónoka
és ugyanabban az időben a Fehérmegyei Napló politikai napilap
felelős szerkesztője.
Később Martonvásárra került mint plébános, kerületi tanfel
ügyelő esperes. Igen sokat fáradozik a hitélet kimélyitcsén és a
hívek osztatlan szeretetének és nagyrabecsülésének örvend.
Természetbölcseleti iró. Négy könyve jelent meg, kettőt a
budapesti egyetem kitüntetett. Vallásos tárgyú festményei is figye
lemre méltók.
Választmányi tagja az Aquinoi szent Tamás bölcsészeti tár
saságnak és a Szent István Akadémiának.

Herkner Zoltán
főjegyző

Martonvásáron született 1875-ben. Középiskolai tanulmányait
Budapesten végezte. Közigazgatási vizsgát Székesfehérvárott a
vármegyénél tett, 1899-ben. Már 1891-ben mint jegyzőgyakornok
dolgozott, később 2 éven át Válón a főbírói hivatalnál volt alkal
mazva, majd Tordason 9 hónapig és Sóskúton 5 esztendeig volt
segédjegyző. 19U4-ben lett Diósdon vezető jegyző és ezt a hiva
talát 1914-ig töltötte be. Innen választották meg szülőfaluja
főjegyzőjévé.
1896—97-ben mint egyéves önkéntes a 17-ik honvéd
gyalogezredben tett katonai kötelezettségének eleget. Sokat fára
dozott községe fejlesztésének érdekében, nevéhez fűződik a
villanyvilágítás létesítésének, az utcák rendezésének és az útbur
kolás érdeme. R Hősi halottak emlékszobor bizottságának és a
Hangya szövetkezetnek elnöke. Számos társadalmi és kulturális
egyesület vezetésében vesz részt.
A vármegye törvényhatósági bizottságának 1908 óta válasz
tott tagja.

Dr Varga István
körorvos, tb járási orvos

Marionvásáron született 1875-ben. Középiskoláit és a Tudo
mányegyetem orvosi fakultását Budapesten végezte. Iö98-ban
avatták orvosdoktorrá. Ä Taufer szülészeti klinikán szerzett gya
korlatot, majd bevonult Wienbe, ahol a II. számú helyőrségi kór
házban teljesített szolgálatot. Egy félesztendőt az „Allgemeine
Krankenhaus"-ban töltött, majd Budapesten a Szent János és
Rókus kórházakban is praktizált.
Martonvásáron 1900 okt. 20-án telepedett le és átvette édes
atyja 42 éves praxisát, majd aztán decemberben megválasztották
körorvosnak. 1912-ben megszerezte a tiszti orvosi képesítést.
Az első mozgósításkor bevonult a 17-ik honvéd gyalog
ezredhez, a háború alatt külömböző beosztásokban teljesített szol
gálatot és az összeomláskor mint ezredorvos szerelt le. Kitün
tetései : koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján,
1. oszt. Vöröskereszt emlékérem.
Hazaérkezte után 8 éven keresztül volt helyettes járásorvos.
A Martonvásári Takarékpénztár igazgatósági tagja, a Társadalom
Biztosító Intézet és a Déli Vaspálya Társaság pályaorvosa.

Or Gabler Lajos
e g y e t e m e s orvostudor

Budapesten született 1874-ben, ugyanott végezte közép
iskolai tanulmányait, valamint a m. kir. Tudományegyetem orvosi
fakultását is. Orvosdoktori oklevelét 1899-ben szerezte meg.
Pályáját az egyetemi szemészeti klinikán kezdte meg, ahol
három éven át mint segédorvos működött, innen a Kereskedelmi
kórház sebészeti osztályára került szintén segédorvosi minőségben
és eltöltött ujabb három esztendőt, majd gróf Győry Teréz magán
kórházának lett a főorvosa Nagyperkátán. 1916-ban bevonult
katonai szolgálatra a 3-ik bosnyák gyalogezredhez és főorvosi
rangban szerelt le 1918-ban az összeomláskor.
Martonvásáron 1919-ben telepedett le és azóta magánorvosi
gyakorlatot folytat. Képesített középiskolai egészségtan-tanár. A
Társadalom Biztosító Intézet rendelő és a Dreher birtok uradalmi
orvosa.
R Magyar Tuberkulózis Egylet és az Országos Szövetség
tagja.

Grim Rudolf
gyógyszerész

Martovásáron született 1882-ben. Középiskolai tanulmányait
Székesfehérvárott, az egyetem gyógyszerészeti fakultását Buda
pesten végezte 1902-ben. Katonai kötelezettségének Bécsben az
l-es számú helyőrségi kórházban tett eleget. Gyakorlatát Bécsben,
Sopronban, Csizfürdőn és Párádon szerezte meg, majd 1926—27ben Nizza legnagyobb internacionális gyógyszertárában működött.
Régi gyógyszerészcsalád sarja, 1908-ban édesatyja hirtelen
halála után jött haza és átvette annak gyógyszertárát, amelyet
kiváló szaktudással vezet ma is.
Mártonvásár község társadalmi életében nagy népszerűség
nek örvend és készséggel veszi ki részét minden kulturális
megmozdulásból. A vármegye törvényhatósági bizottságának és a
község képviselő testületének hangadó tagja.

Kvassy Sándor
igazgató-tanító

A mosonmegyeí Lipót községben született 1892-ben. Közép
iskolai tannlmányait Győrött, a tanítóképzői Csáktornyán végezte,
1912-ben. Utána 2 évig a polgáriiskolai tanárképzőt látogatta
Budapesten.
1914-ben a világháború kitörésekor bevonult, különböző
frontokon volt és 1918 novemberében mint tartalékos főhadnagy
szereit le. Megszerezte a Sebesülési érmet 8 sávval, a Károly
csapatkeresztet és a bronz Signum Laudist.
1919 nov.—1921 jun. 80-ig a jászkiséri róm. kath. iskolánál
tanított, innen jött Mártonvásárra még 1921-ben mint tanító, 1923
óta igazgató
A Levente Egyesület elnöke és főoktatója, aki igen sokat
fáradozik ennek az intézménynek érdekében. A Hitelszövetkezet
könyvelője, a Marionvásári Atlétikai Klubnak éveken át elnöke volt.

Hoffmann Rudolf
malomtulaj donos

Marfonvásáron született 1877-ben. Iskolái elvégzése után
kora ifjúságában ipari pályára lépett, majd a budapesti ipariskolá
ban műszaki képesítést szerzett.
1013-ban lett önálló szülőfalujában, egy bérszántó és gőz
eke vállalatot létesített, majd 1916-ban a villanytelepet vásárolta
meg, amelyet 1922-ben malommal bővített ki. Gazdálkodik bér
letén és bércsépléssel is foglalkozik.
1914 —1915-ben katonai szolgálatot teljesített, de azután
felmentették.
A községi képviselő testület virilis jogú tagja, az Önkéntes
Tűzoltó Testület főparancsnoka. 1923-ban kezdeményezésére meg
alakult a tűzoltó zenekar, a Testület létszámát 20-ról—54 emberre
emelte. A Gazdakör választmányának tagja és az evangélikus
egyház felügyelője.

Csúcs István
rom. kath. plébános

Dégen (Veszprém-m.) született 1874 nov. 22-én. Középisko
láit Székesfehérvárott, teológiai tanulmányait Esztergomba végezte,
1898 júniusában szentelték pappá. Mint segédlelkész Válón, Rác
almáson, Nagyperkátán működött, később Székesfehérváron az
állami főreál- és a felsőkereskedelmi iskoláknak volt a hittanára,
majd a püspöki papneveldében lelkiigazgató és teológiai tanár,
egyidejűleg az állami fiúnevelőotthon lelkésze.
Fülére mint plébános 1922-ben jött és azóta áll az ottani
egyház élén. Szentszéki tanácsos. A község képviselőtestületének
tagja, a Hangya Fogyasztási Szövetkezet ügyvezető elnöke, a Já
rási Mezőgazdasági Bizottság tagja, az Iskolánkívüli Népművelési
Bizottság alelnöke.
A Fejérmegyei Naplóban számos figyelemreméltó cikke je
lent meg és egyidóben társszerkesztője is volt. Rz időközben
megszűnt „Fejérmegyei Ujlap"-nak kiadója, a Székesfehérvári
Keresztény Munkás Egyletnek volt vezetője és intenzíven vett részt
az egyesület szociális munkájában.
Mint lelkipásztor a hívek osztatlan nagyrabecsülésének örvend

Heltay Ferenc
főjegyző

Budapesten született 1882 március 2-án. Középiskolai tanul
mányait Székesfehérvárott végezte és ott érettségizett is. A köz
igazgatási tanfolyamot szintén Budapesten hallgatta és 1903-ban
szerezte meg jegyzői oklevelét.
1904 október 1-én került Csákvárra mint segédjegyző, onnan
Csórra, majd Polgárdiba ugyanilyen minőségben. Pályája követ
kező állomásai: egy évig helyettes jegyző Seregélyesen, innen
Mohára szintén mint helyettes jegyző, míg 1917 november havá
ban Iszkaszentgyörgyön választották meg vezetőjegyzőnek. 1919
augusztus 20-án lett fülei főjegyző és azóta tölti be ezt a tisztjét.
Nevéhez fűződik az 1927-ben épített és a községen keresztül
vezető Balatoni kör-kőút kiépítése és 1928-ban a telefon beve
zetése.
R Levente Egylet és a Testnevelési Bizottság elnöke, a
Hangya Szövetkezet igazgatóságának, a Kath. Kör választmányá
nak tagja. A Róm. Kath. Egyházközség tanácstagja.
Fejérvármegye törvényhatósági bizottságának évek óta tagja.

Tóth Sándor
református l e l k é s z

Móron született 1884-ben Középiskolai tanulmányait Buda
pesten, a teológiát Pápán végezte 1907-ben. Pályáját mint segéd
lelkész Csákberényben kezdte, innen Bodajk, Sáregres, ahol
1910-ben rendes lelkésszé választották, majd 1911-ben szentelték
pappá. 1920-ban meghívás folytán került Baracskára mint megvá
lasztott rendes lelkipásztor, emellett ellátja Martonvásáron is ugy
a lelkészi, mint a hitoktatói teendőket is.
A Hangya Szövetkezet ügyvezető elnöke. Megalapította a
Baracskai Tejszövetkezetet 1927-ben, annak is elnöke. R község
képviselőtestületének tagja, ez idő szerint egy olvasókör mega
lapításán fáradozik. Mint lelkipásztor a hívek osztatlan szereteté
nek örvend.

Kecskédy László
főjegyző

R fiatal jegyzőgeneráció egyik tehetséges tagja. Budapesten
született 1900-ban. Ä székesfővárosban végezte középiskolai
tanulmányait és tett érettségi vizsgát is. R közigazgatási tanfolya
mot Győrött látogatta és 1921-ben szerezte meg jegyzői oklevelét.
Pályáját Martonvásáron kezdte mint jegyzőgyakornok 1918ban. 1919-ben bevonult a nemzeti hadsereghez katonai szolgálat
tételre és 1920 októberében szerelt le. Leszerelése után ismét
elfoglalta hivatalát Martonvásáron, ahol addig működött, mig a
tanfolyamra ment 1920-ban. 1922 február 1-én Pázmándra került
mint segédjegyző, innen ment Baracskára 1924 január 1 én, ahol
aztán 1928 szeptember 29-én vezető jegyzőnek választották meg.
R Testnevelési Bizottság és a Levente Egylet elnöke. Ba
racska község társadalmi életében jelentős szerepet játszik, lelkes
támogatója minden kulturális és társadalmi mozgalomnak.

Pentz Ferenc
nyugalmazott főjegyző

Harmincnyolc esztendei közszolgálat után élvezi most a jól
megszolgált nyugalmat. 1871-ben született Csórón. Középiskolai
tanulmányait Székesfehérvárott a ciszterci-rendi főgimnáziumban
végezte, a közigazgatási képesítő vizsgát a vármegyénél tette le,
1894-ben szerezte meg jegyzői oklevelét.
Pályáját mint segédjegyző 1890-ben kezdte Iszkaszentgyörgyön, ahol 1893 május 15-ig volt. Innen Baracskára került,
ahol tovább, mint egy évig dolgozott, majd Abán 4 esztendőt töl
tött el, míg 1898-ban megválasztották Baracskán vezető főjegyzővé,
amely tisztjét 1928 augusztus l-ig töltötte be, amikor is nyuga
lomba vonult. Nevéhez fűződik a községháza építése (1898),
óvoda létesítése (1904), vasúti megállóhely kieszközlése (1906).
Sokat fáradozott a kath. egyházközség létesítése érdekében, a
kápolna és a kath. iskola megvalósításáért (1908).
A háború alatt Vöröskereszt kisegítő kórházat létesített, az
összeomlás után a menekülteknek igen sokat tett. A vármegye
törvényhatósági bizottságának évek óta választott tagja és vezető
szerepet játszik a község társadalmi életében.

vitéz Skultéty László
az áll. elemi iskola igazgató-tanítója

Nagybánhegyesen született 1891-ben. Középiskoláit Szege
den, a tanítóképzőt Temesváron végezte 1912-ben. Pályáját a
lovasberényi róni. kath. elemi iskolánál kezdte meg. Majd mint
egyéves önkéntes a 17-ik gyalogezred kötelékében tett katonai
kötelezettségének eleget. Működött mint tanító Iszkaszentguörgyön
1919-ig, utána Sukoron mint kántortanító 1927-ig. Innen került
Baracskára mint igazgató-tanító.
Az első mozgósításkor 1914-ben bevonult, résztvett külön
böző frontokon folyó ütközetekben és az összeomláskor szerelt le
tartalékos főhadnagyi rangban. Kitüntetései : Katonai érdemkereszt
hadiékítményekkel, két Signum Laudis a kardokkal, nagy ezüst és
bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, 2 pántos Sebesülési
érem. A kormányzó az ellenséggel szemben tanúsított kiváló vitéz
magatartásáért vitézzé avatta.
Levente-főoktató, aki sok szeretettel és fáradságot nem
ismerve, teljesíti ezt a felelősségteljes megbízását. Rz iskolánkívüli
népművelési előadások vezetője és ezek keretén belüli műkedvelő
előadások hozzáértő rendezője. Általános népszerűségnek és köz
megbecsülésnek örvend,

Molnár István
református l e l k é s z

A békésmeyyei Kőröstarcsán született 1888-ban. Középisko
láit a mezőtúri ref. főgimnáziumban, teológiai tanulmányait Buda
pesten végezte. Mint másodéves teológus kiküldetett Sárkeresz
túrra káplánnak. Tanulmányai befejezte után a kápláni éveket
Jászkiséren, Nagykőrösön és Kápolnásnyéken töltötte. 1915-ben
meghívták Mágocsra (Somogy-megye) és ugyanakkor szentelték
pappá. 1920-ban jött vissza Kápolnásnyékre mint az ottani eklézsia
megválasztott lelkipásztora. Kinevezett tartalékos tábori lelkész.
1916 óta körlelkész, iskolafelügyelő.
Megalapította 1921-ben a Keresztény Nőegyletét, egyház
megyei tanácsbíró, a Soli Deo Gloria ref. diákegyesület senior tagja,
a Gazda Kör alelnöke, a Takarékpénztár és a Hangya Szövetke
zet igazgatósági tagja.
Vallásos, illetve hitéleti tárgyú írásai a „Kálvinista Szemle"
és a „Vértesalja" című egyházi lapokban szoktak megjelenni.
Fáradságának köszönhető az új 2 tantermes és tanítólakásos
iskola megépítése.
A község képviselő-testületének hangadó tagja.

Risko Iván
főjegyző

A mármarosmegyei Huszton született 1882-ben. Középiskolai
tanulmányait és érettségit Mármarosszigeten tett. Ugyanott végezte
el a közigazgatási tanfolyamot is és szerezte meg jegyzői okle
velét 1908-ban. Pályáját mint segédjegyző Bereznán (Mármaros)
kezdte meg, ahol 1911-ig működött, innen HIsóselistyére került,
majd Toronyára választották meg vezetőjegyzőnek, ahol 1916
március közepéig volt. Pályája következő állomása Ökörmező,
ahol mint főjegyző 1919 január Ιδ-ig dolgozott, de a megszálló
cseh csapatok elől menekülnie kellett.
Budapestre érve, a nemzetiségi minisztériumba osztatott be,
ahol 1920 júniusáig teljesített szolgálatot. Innen választották meg
Abára adóügyi jegyzőnek és 1928 június 10-én pedig Kápolnásnyékre vezető főjegyzőnek. Képzett tagja Fejérvármegye jegyzői
karának, aki fáradhatatlanul munkálkodik községe fejlesztésének
érdekében. Szimpatikus és közkedvelt tagja Kápolnásnyék társa
dalmi életének.

Kovács Géza
nyugalmazott főjegyző

Velencén született 1877-ben. Középiskolai tanulmányait Szé
kesfehérvárott végezte és ott érettségizett is. A közigazgatási tan
folyamot Budapesten hallgatta és 1901-ben szerezte meg jegyzői
oklevelét. Pályáját mint segédjegyző 1896 július 9-én kezdte meg
Nyéken. 1898 október havában Sárszentmihályra került, innen
1899 augusztusában Velencére, majd 1903-ban mint segédjegyző
visszament Kápolnásnyékre, ahol 19J7-ben vezető főjegyzővé
választották meg és ezt az állását 1928 március havában történt
nyugdíjazásáig töltötte be.
Sokat fáradozott községe fejlesztésének érdekében. Nevéhez
fűződik a községháza építése, a Hősök szobra felállításának az
érdeme is. Tevékenyen résztvett a Kápolnásnyéki Segély Egylet
takarékpénztárrá való átalakítási munkájában és annak ma is igaz
gatósági tagja. Az intézet szépen fejlődik és jelentős szerepet
játszik a környék közgazdasági életében.
A háború alatt egyedül intézte a község megsokszorozódott
adminisztrációját. A villanyvilágítás megvalósulása is az ő ér
deme.
A köz érdekében végzett lelkiismeretes munka érzésével vo
nult 1928 elején a jól megérdemelt nyugalomba. Nagyrabecsült
tagja Kápolnásnyék társadalmi életének.

Dr Balogí Mihály
gyógyszerész

Hódmezővásárhelyen, az Alföld legmagyarabb városában
született 1880-ban. Középiskolai tanulmányait az ottani hires re
formátus főgimnáziumban végezte, majd a budapesti Tudomány
egyetem gyógyszerészeti fakultásán szerezte meg oklevelét 1903ban. Gyógyszerészdoktor lett 1906-ban. Négy évig az egyetemen
mint tanársegéd működött.
Kápolnásnyékre 1915-ben jött és azóta vezeti ottani gyógy
szertárát, a község képviselőtestületének megbízott tagja. A KápolnásnyéM Daloskör elnöke és alapító tagja, az ottani Tűzoltó Tes
tület alelnöke.
Nagy szerepet játszó tagja Kápolnásnyék község társadalmi
életének, aki minden jelentős kulturális és társadalmi megmozdu
lásból készségesen veszi ki a részét.

îîj. Deutsch Miksa
fakereskedő é s betonárúgyáros

Tolnamegyében, Nagydorogon született 1881-ben. Iskolai
tanulmányait Budapesten végezte. Majd kora ifjúságában a keres
kedői pályára lépett és a szakmabeli ismereteit Simontornyán
Budapesten és Komáromban szerezte meg.
1-914 január 1-én átvette az 1865 óta fennálló, régi, jónevű
Deutsch Mór-féle fakereskedést, amelyet agilitásával és szaktudá
sával mindjobban fejlesztett, úgy hogy cége ma a vidék jelentő
sebb ilynemű vállalatai közé számít.
Ά világháború tartama alatt 1915 márciusától egész a forradalom kitöréséig teljesített katonai szolgálatot.
Ά vármegye törvényhatósági bizottságának és a község kép
viselőtestületének tagja, az ottani izr. hitközség alelnöke, a Magyar
Épületfakereskedők Országos Szövetségének választmányi és a
Kápolnásnyéki Tűzoltó Egylet alapító tagja.
Megértő és készséges támogatója minden szociális, kulturális
és társadalmi megmozdulásnak és tekintélyes tagja a Fejér vár
megye kereskedő társadalmának.

Kozma Károly
református l e l k é s z

Tiszakálmánfalván született 1892-ben. Középiskolai tanulmá
nyait részben Ujverbászon, részben pedig Somogycsurgón végezte.
A teológiát Budapesten hallgatta és ugyanott abszolvált is.
1914—1916-ig Tolnaváralján, 1916—1917-ig Sidcki-Banovcin
(Horvátország), 1917—1921-ig segédlelkész Bicskén. Innen válasz
tották meg Válra rendes lelkésszé és ugyanakkor, 1921-ben szen
telték pappá.
Iskolavizsgáló körlelkész, a Kultúrház elnöke, a községi
képviselőtestület tagja, a Tejszövetkezet elnöke. Nevéhez fűződik
a paplak (1921) és az új templom építésének (1929) érdeme is.
Lelkesszavú hitszónok, kinek hazafias és hitszónoklatai
mindenkor eljutnak hallgatói szívéhez. Altalános népszerűségnek
és közmegbecsülésnek örvend.

Várady Sándor
nyugalmazott főjegyző

Bicskén született 1865-ben. Középiskoláit részben Székes
fehérváron és részben Budapesten végezte. Majd katonai kötele
zettségének tett eleget 1885-ben mint a 4-es lovaslüzérezred
egyéves önkéntese.
A közigazgatási pályára lépve pályáját Sóskúton kezte meg
mint jegyzőgyakornok, ahol 1886—1887-ig volt. 1888 október
1-től 1895-ig Ercsin segédjegyző, 1895—1899 január 18-ig Pázmándon vezetőjegyző, 1899 január 19-től 1928 november l-ig
váli főjegyző.
Nevéhez fűződik a tűzoltószertár létesítése, a villanyvilágítás
bevezetésének érdeme. Sokat fáradozott a vasútépítés ügyében,
de 1914-ben a világháború kitörése miatt tervel nem tudta
megvalósítani.
Négy évtizedet töltőit el önzetlen munkával a közigazgatás
szolgálatában és most a jóívégzett munka nemes érzésével piheni
ki a hosszú évek fáradalmait.

Bischof Antal
adóügyi jegyző

Bicskén született 1883-ban. Középiskoláit Tatatóvároson,
Vácon és Kecskeméten végezte. A Közigazgatási tanfolyamot
Szombathelyen hallgatta és 1904-ben szerezte meg jegyzői
oklevelét.
Válra 1904-ben került mint segédjegyző, 1928 óta adóügyi
jegyző és 1928 október 10-ike óta helyettesíti a nyugalomba vonult
vezető főjegyzőt.
A világháborúban 1915 február havától 1917 május Ιδ-ig
frontszolgálatot teljesített, majd sebesülten olasz hadifogságba
esett, ahonnan 1919 december 27-én került haza Népfelkelő
hadnagyi rangban szerelt le. Megszerezte a kis ezüst vitézségi
érmet, Károly csapatkeresztet és a Sebesülési érmet.
A Vali Kaszinó és a Tűzoltó Testület pénztárnoka, a Legel
tetési társulat jegyzője. Mint köztisztviselő általános nagyrabecsü
lést vívott ki nevének.

Dr Fröhlich József
járásorvos

Fröhlich Nándornak, a váliak 40 éven át volt megyeszerte
ismert és kitűnő hírnévnek örvendett körorvosának fia. Válón
született 1889-ben. A piarista főgimnáziumban Veszprémben vé
gezte középiskolai tanulmányait, majd a budapesli Pázmány Péter
Tudományegyetem orvosi fakultását hallgatta és 1925-ben meg
szerezte orvosdoktori oklevelét.
Az első mozgósítás napján 1914-ben bevonult és 1915-ben
Przemysl eleslével orosz hadifogságba került, ahonnan 1918
október 16-án került haza. Mint egészségügyi zászlós szerelt le.
Tisztiorvosi képesítését 1928 szeptember havában szerezte
meg az újrnódszerű tisztiorvosi tanfolyamon a Magy. kir. Orszá
gos Közegészségügyi intézetben. 1926 január 1-től mint megbízott
helyettes járási tisztiorvos működött és most pedig mint véglege
sített járási tisztiorvos munkálkodik.
Népszerű tagja Vái község társadalmi életének, aki minden
kultur és társadalmi megmozdulásnak megértő és lelkes előharcosa.

Dr Nagy Gyula
körorvos

Öttevényben (Győrnegye) született 1897-ben. Középiskoláit
részben Magyaróváron, részben a budapesti VIII. kerületi főgim
náziumban végezte. Majd a Pázmány Péter Tudományegyetem
orvosi fakultásán folytatta tanulmányait és 1928-ban szerezte meg
orvosdoktori oklevelét.
Ä világháború alatt bevonult katonai szolgálatra 1915-ben a
18-dik honvéd gyalogezredhez; 191G-ban orosz fogságba esett
és 1918 április 1-én került haza. Mint tartalékos hadnagy az össze
omláskor szerelt le.
1921-től—1924-ig a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület
nek volt az orvosa, míg 1924-ben Válón megválasztották kör
orvosnak. Tagja a község képviselő-testületének, az Országos
Társadalom Biztosító Intézet és a Postás Betegsegélyző rendelő
orvosa.
Élénk szerepet játszik Vál község minden jelentős társadalmi
és kulturális mozgalmában és általános nagyrabecsülésnek örvend.

Janovich István
gyógyszerész

Abaujtorna vármegyében Selyet községben született 1870-ben.
Középiskoláit Lőcsén és Eperjesen végezte, majd a budapesti
Tudományegyetem gyógyszerészeti fakultásán szerezte meg okle
velét 1894-ben. Kassán, Kolozsvárott és Budapesten szerzett gya
korlatot, majd Székesfehérvárra került, ahonnan 1900-ban ment
Válra mint gyógyszertárkezelő.
Vértesacsán J 906-ban gyógyszertárat állított fel és ott volt
1918-ig, amig megvette a váli gyógyszertárát. Intenzíven foglalko
zik szép eredménnyel a festészettel is.
A váli Kaszinó elnöke, a Tűzoltó Egylet választmányának
alelnöke, a község képviselőtestületének és Fejérvármegye törvény
hatósági bizottságának tagja.
Jelentős szerepet játszik Vál község társadalmi életében, nagy
és hozzáértő műbarát, minden kulturmozgalom megértő és lelkes
támogatója, csupa szívember, aki sohasem vonja meg segítségét
az arra rászorultaktól.

vitéz Halász Ferenc
községi bíró

Bicskén született 1878-ban. Ott végezte iskolai tanulmányait,
majd kora ifjúságában ipari pályára lépett és kéményseprő ipar
ban képezte ki magát. Szakismereteit a fővárosban szerezte meg,
majd Csákváron 4 évig dolgozott.
Tényleges katonai szolgálatra a 17-ik honvéd gyalogezred
hez vonult be és annak elteltével mint szakaszvezető szerelt le.
Leszerelése után Egerben, Budapesten és Vácon volt alkalmazva.
Válón 1904-ben lett jogosult mester.
1914-ben bevonult katonai szolgálatra. Tizedmagával 132
embert, 1 tisztet, 2 gépfegyvert fogott el, amiért 1915 aug. havá
ban népfelkelő hadnagynak nevezték ki és az arany vitézségi
érmet kapta meg. 1917-ben főhadnaggyá léptették elő.
A kormányzó az első csoporttal avatta vitézzé és 14 hold
vitézi telket kapott Dreher Jenő nagybirtokos felajánlásából. A
tiszti vitézek állományához tartozik.
Járási tűzrendészeti felügyelő, a községi bírói tisztet köz
megelégedésre 1926 óta tölti be sok munkakedvvel.
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Hoffmann Ernő
ág. hítv. evangélikus lelkész

Zsibnikán (Baranya m.) született 1900-ban. Középiskoláit
Bonyhádon, teológiai tanulmányait Sopronban végezte 1922-ben.
Pályáját Dombóváron kezdte meg, ahol 4 évet töltött, innen
Győrbe került mint hittanár, míg 1927-ben pusztavámi rendes lel
késszé választották.
Lelkesszavú hitszónok, aki hazafias és vallásos beszédeivel
mindenkor megtalálja az utat hallgatói szivéhez. Egy német nyelvű,
de magyar érzelmű, Pécsett megjelenő lapban : „Kristlicher Hausfreund"~ban jelennek meg egyházi és hitéleti kérdéseket tárgyaló,
mélygondolatú cikkei.
Egyházközségének vezetését sok körültekintéssel és meg
elégedettséggel látja el. Iskolafejlesztés terén is szerzett érdeme
ket, egy új tanerővel nagyobbodott az iskola és jelenleg egy új
felekezeti iskola létesítésén fáradozik.

Fülöp János
főjegyző

1883-ban született Mencshelyen. Középiskoláit a soproni ág.
hitv. ev. főgimnáziumban végezte és ott tett érettségit is. H köz
igazgatási tanfolyamot Budapesten hallgatta, oklevelet szerzett
1905-ben.
Pályáját Nagyvelegen kezdte, majd 1920-ban Pusztavám
község vezető főjegyzője lett.
Tizennyolc éves működése alatt számos maradandót alkotott
és ezek őrzik meg nevét a község történetében. Nevéhez fűződik
az utcák közvilágítása, az Önkéntes Tűzoltó Testület megszerve
zése (1911) és a gyakorlótér megszerzése, a Levente Egyesület
megalapítása (1923) a levente sporttelep megszerzése. Jelenleg az
egyik felekezeti iskola felépítése ügyében fáradozik.
Ä háború elején bevonult mint tartalékos hadnagy a 17-ik
honvéd gyalogezredhez, de közszolgálati érdekből rövid idő múlva
felmentették.
Fülöp János gondos hozzáértéssel vezeti közmegelégedettségre
a község ügyeit.

M a c h e r György
községi bíró

Pusztavámon született 1877-ben. Szülőfaluja 1025 augusztus
29-én bíróvá választotta és azóta tölti be közmegelégedettségre
ezt a tisztet.
A háború alatt mint községi esködt teljesített szolgálatot,
a katonai szolgálat alól fel volt mentve. Ά forradalom és a
kommunizmus alatt visszavonult teljesen a közigazgatástól, sem
miben sem vett részt.
Működésének ideje alatt kezdeményezésére építették fel a
községi pásztorházat, a járványkórházat, a községi jégvermet,
úgyszintén a szeszfőzdét.
Macher Ggörgy becsületes puritán tagja Pusztavám község
társadalmának, akit a közbizalom ültetett a birói székbe és aki
hivatásának legjobb tudása szerint felel meg.

Gönczöl Antal
esperes-plébános

Ggőrött született 1872-ben, ugyanott végezte el középisko
láit, majd a teológiát Székesfehérváron, ahol pappá szentelték.
Pályáját Bicskén mint káplán kezdte, innen Felcsútra, majd mint
adminisztrátor Zámolyra került, 1900-tól 1905-ig Székesfehérvá
ron működött, 1905 óta pedig Rácalmáson plébános. Esperessé
1926-ban nevezték ki.
Érdemes tagja a vármegye törvényhatósági bizottságának, a
község képviselőtestületének. Az OKH. helyi csoport felügyelő
bizottságának, a Katholikus Körnek, a Népművelési bizottság és
az áll. iskolák gondnokságának az elnöke.
Működésének ideje alatt épült a Rácalmási Kultúrház, amely
nek létesítése érdekében sokat fáradozott. 1919-ben pedig resteuráltatta a templomot, a plébániát és rendeztette a temetőt is. —
Mint lelkipásztor minden ténykedésével a köz javát szolgálja.

Farkas Károly
főjegyző

Rácalmáson született 1882-ben. Középiskoláit Székesfehér
várott, a közigazgatási tanfolyamot Pécsett végezte. Jegyzői ok
levelet 1902-ben nyert. Htyja Farkas Sándor Rácalmás községnek
40 éven át volt érdemdús főjegyzője, kinek nyugdíjaztatása után
vette át Farkas Károly 1912-ben — amikor is egyhangúlag vá
lasztották meg — annak hivatalát.
R háború alatt a felszaporodott munka dacára, a legszük
ségesebb segédlettel végezte a község adminisztrációját és amel
lett egy több mint 100 ágyas hadikórház vezetését látta el. Érdemei
elismeréséül megkapta a Vöröskereszt II. oszt. emlékérmét és a
negyedik osztályú polgári hadi emlékérmet a vitézségi érem sza
lagján. A tanácsköztársaság kikiáltásakor elhagyta hivatalát és
utódja nyugdíjaztatásakor, 1928-ban választották meg másodszor
Rácalmás község főjegyzőjévé.
Községében általános szeretetnek örvend, elnöke a Test
nevelési Tanácsnak, a Takarékpénztár igazgatósági tagja és a
Tűzoltótestület parancsnoka.

Teleszky Dezső
földbirtokos

Nagyváradon született 1870 november 30-án. Középiskolai
tanulmányait Budapesten, majd a bécsújhelyi katonai akadémiát
végezte el 1891-ben és mint hadnagy az l-es csász. és kir.
huszárezredhez nyert beosztást, 1909-ben a magy. kir. gárdához
került mint kapitány, ahonnan 1919-ben alezredesi rangban nyug
díjaztatta magát. A háború alatt Bécsben teljesített szolgálatot, két
hadikórháznak volt a parancsnoka. Kitüntetései: Signum Laudis,
katonai érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vöröskereszt
tiszti keresztje a hadiékitményekkel.
Rácalmásra 1920-ban került és azóta ott gazdálkodik. Válasz
tott képviselőtestületi tag, a helyi Vöröskereszt, Λ Leventeegylet
elnöke, a Takarékpénztár igazgatósági tagja

ifj. Paizs Gyula
földbirtokos é s kendergyáros

Született 1892-ben. Középiskoláit a tatai piaristáknál és
budapesten végezte. 1909-ben megnyerte Magyarország középis
kolai tőrbajnokságát. 1909-től kezdve 3 évig Magyarország válo
gatott jéghoki csapatában játszott. 1911-ben a m. kir. József
műegyetem hallgatója volt, mint műegyetemi hallgató az osztrákok
elleni válogatott győztes tőrcsapatnak volt a tagja és megnyerte
Magyarország főiskolai tőrbajnokságát. 1912-ben a magyaróvári
gazdasági akadémiát hallgatta. 1913-ban átvette atyja rácalmási
gazdaságának és a híres simmentáli telivér tenyészet vezetését.
1914-ben bevonult katonának a cs. és kir. 8. huszárezredhez,
22 hónapi szolgálat után mint tartalékos hadnagy hazajött atyja
gazdaságába, ugyanakkor létesítette az Ujgalambosi Kenderkészítő
és Kötélverő gyárat, mely mint gazdasági melléküzem a legelső
az országban. Egyben a háborús forradalmak következtében
visszafejlődött tenyészetet sikerült neki olyan színvonalra emelni,
r;ogy az nemcsak Magyarországon, hanem az egész kontinensen
ismertté lett. fíz 0. M. G. E. rendezésében megtartott tenyészálat-kiállításokon négy év alatt több mint száz különböző
díjat nyert.

lamenfhali Mersich Géza
ny. főjegyző

Aradon született 1870-ben. Középiskoláit Kaposváron végezte
és jegyzői vizsgát 1898-ban tett. Pályáját mint segédjegyző Fehér
várcsurgón kezdte 1898-ban, ahol 1919-ben vezetőjegyzőnek vá
lasztották meg.
Mindig a köz érdekében munkálkodott, így csak barátokat
szerzett magának, ellenségeket nem. 1928 november hó 1-én a
jól megérdemelt nyugdíjba vonult. Az ottani róm. kath. egyház
tanács tagja, a Polgári Olvasókör elnöke, a Tűzoltó Testületnek
30 év óta parancsnoka és igen sokai fáradozott ennek a fontos
intézménynek a felvirágoztatása érdekében.
Minden társadalmi és kulturális megmozdulás lelkes és meg
értő támogatója, aki Rácalmás társadalmi életében jelentős szere
pet játszik és általános népszerűségnek örvend.

Hoffmann János
községi bíró

Rácalmáson született 1865-ben. H községi elöljáróságnak
1904 óta tagja és 1920-ban pedig megválasztották községi bíró
nak. Népszerűségét mi sem jellemzi jobban, minthogy elnöke a
Gazdakörnek, az Ipartársulatnak és a Hegyközségnek.
Hoffmann János mindenkor önzetlenül, fáradságot nem kí
mélve dolgozik községe és polgártársai érdekében, így osztatlan
nagyrabecsülésnek örvend.

Missik István
állami elemi iskolai igazgató

fl nyitravármegyei Prűje községben született 1874-ben. Λ
tanítóképzőt 1893-ban végezte el és szerezte meg képesítőbizo
nyítványát. Külömböző iskoláknál tanítóskodott, mig 1898-ban Új
bányára került az állami iskola élére mint igazgató, ahol 21 évig
működött feleségével, szül. Riszner Irén áll. tanítónővel egy isko
lánál. Ottqni munkásságának eredménye üjbánya teljes elmagyarosítása, amit a tanítótestület hathatós támogatásával sikerült
elérnie. Ez a magyarosító munkája vonta maga után a kiutasítását
a megszállott területről 1919-ben.
Székesfehérvárra kapott beosztást repatriálisa után, innen
pedig 1920-ban a rácalmási áll. iskolához került igazgatónak.
Elnöke a Fejérmegyei Tanítótestület Adony járási körének, vala
mint a járási Faiskolának is. Hz iskolagondnokság jegyzője. Neje
Rácalmáson is 1928 szeptember elsejéig mint tanítónő működött
iskolájánál.

vitéz Péter Imre
áll. iskolai tanító, járási vitézi hadnagy

Csíktapolcán született 1894-ben. A tanítóképzőt Csíksomlyón
végezte és 1914-ben szerezte meg ugyanott tanítói oklevelét 1914ben. Még az év szeptemberében önként jelentkezett katonai szol
gálattételre a 24-ik honv. gyalogezrednél Brassóban. Ezredével
1915-ben az olasz fronlra került és számtalan nagyobb ütközetben
vett részt. Huszonhat havi frontszolgálata alatt az ellenséggel
szemben tanúsított vitéz magatartásáért a III. oszt. katonai érdem
kereszttel, az első és másodosztályú vitézségi éremmel és a Ká
roly csapatkereszttel tüntették ki. A forradalom kitörésekor tárta
lékos főhadnagyi rangban szerelt le.
A forradalom alatt Erdélyben szűkebb hazája nemzetőrsé
gének volt a parancsnoka. A kommün után a Nemzeti hadseregben
teljesített 1920-ig szolgálatot.
Leszerelése után a rácalmási áll. iskolához került mint tanító.
A község társadalmi életében élénk szerepet játszik. Levente főoktató, az OKH fiókjának igazgatója, a Nemzeti munkavédelmi
intézmény helyi megbízottja, a Népművelési bizottság, a Kath. Kör
tagja, a Fejérmegyei Lövészegylet helyi csoportjának elnöke.
A kormányzó harctéri érdemei elismeréséül 1926-ban vitézzé
avatta és 5 hold vitézi telket kapott. A járás vitézi hadnagya.

Rosenzweig Izidor
földbirtokos, az izr. hitközség elnöke

Rácalmáson született 1875-ben. Iskolai tanulmányai elvég
zése után gazdálkodni kezdett. A világháború kitörésekor bevonult
katonai szolgálatra a 17-ik honvédgyalogezredhez, 1917-ben pedig
felmentették. Azóta itthon gazdálkodik tovább.
Az ottani izr. hitközség 1924-ben elnökévé választotta meg.
A községi képviselőtestületnek választott tagja, a Kaszinó szám
vizsgálóbizottságának is tagja.
Megértő és lelkes támogatója minden szociális és kulturális
megmozdulásnak, községében általános megbecsülésnek és nép
szerűségnek örvend.

Herczeg Jenő
gyáriparos

Batán (Fejérmegye) született 1877-ben. Budapesten végezte
el a felsőipariskolát 1895-ben, ahol képesítő bizonyítványt nyert.
Mint műszaki tisztviselő a késmárki villamos telepnél helyezke
dett el, amelynek 1901-től 1918-ig volt az üzemvezetője.
A forradalom után — mivel két fiát vesztette el a háború
ban, — átvette apósa, Führer Mór 40 éve fennálló, jónevű likőr
gyárát, amelyet ma is vezet.
Községi képviselőtestületi tag, a Magyar Elektrotechnikai
Egyesületnek 1916 óta tagja. Az adonyi szeszfőzőipari kiállításon
1926-ban egy arany és egy ezüst éremmel tüntették ki.

Klein Lajos
baracsí földbirtokos

Született Velencén 1866-ban. Édesapja már kora ifjúságában
gazdaságában foglalkoztatta. Már akkor is foglalkozott közügyek
kel. Megalapította a velencei casinót, hol mint titkár végezte
az összes teendőket és néhány száz kötetre rúgó könyvtárt léte
sített. Állandóan nívós hangversenyeket, műkedvelői előadásokat,
felolvasásokat rendezett, szóval a kaszinói életet nagyban fel
lendítette.
R velencei önsegélyző egylet megalapításában tevékeny
részt vett, majd elnöke lett. R közügyekbeni tevékenységéért
egész fiatalon megválasztották vármegyebizottsági tagnak, később
tagja lett ez állandó választmánynak is. R székesfehérvári Általá
nos Bank és Takarékpénztár megalapításában is közreműködött
és később alelnökévé választották meg.
Baracson lí)0B óta lakik, elvállalta az iskolaszéki elnöksé
get és ebben az időben létesült állami népiskola, 8 tanerővel.
R kommün alatt mint ismert ellenforradalmár el volt egy évre
Ítélve, amelyből ki is töltött majdnem egy hónapot. Jelenleg
egyike a járás tevékeny gazdáinak és semmi áldozatot, költséget
fáradságot nem kímél, hogy gazdaságát, értékes tehenészetét
állat- és sertéshizlaldáját, szőllészetét magas nívóra emelje.
Úgyszólván mintagazdaságot vezet, mely az átlaggazdaságokat
messze felülmúlja.

Plettler József
főjegyző

Született 1888 február 19-én. Középiskolai érettségit 1905ben tett Székesfehérvárott, majd utána egy évig jegyzőgyakornok
volt Perkátán. A közigazgatási tanfolyamot 1907 júniusában vé
gezte Budapesten. Mint segédjegyzö, pályáját Kápolnásnyéken
kezdte meg 1907 novemberében, ugyanebben a minőségben Per
kátán is dolgozott. 1909-ben mint egyéves önkéntes bevonult a
69-ik gyalogezredhez katonai szolgálatra. Mint segédjegyző 1914
május haváig működik, majd a megüresedett vezetőjegyzői állásra
helyettesnek rendelik ki és az év június 26-án egyhangúlag fő
jegyzővé választották meg.
A háború alatt mint tartalékos tisztet három izben hívták be,
de mindannyiszor közszolgálati érdekből felmentették. A forrada
lom idején 12 megbízható katonatársával fegyverbe lépett és őr
ködött községe vagyon- és személybiztonságára.
A Katriolikus Kaszinó és a Kisgazda Kör létrehozásában
tevékenyen résztvetf. Már 27 éves korában a vármegye törvény
hatósági bizottságának tagjává választották.
Az Iparos Olvasókörnek több éven át elnöke volt. Nevéhez
fűződik a községi mozi létesítése is. A Hangya Szövetkezet fel
ügyelő bizottságának, a Takarékpénztár választmányának tagja.
Elnöke az Önkéntes Tűzoltó Testületnek, a róm. kath. hitközség
világi elnöke. A Levente Egyesület alelnöke és a Testnevelési
Bizottság elnöke. Társadalmi, kulturális és gazdasági működésé
vel mindenkor községe javát szolgálta.

Dr Payer Károly
k ö z s é g i orvos

Lengyeltóthi született 1896-ban. Középiskoláit Székesfehér
váron és Keszthelyen végezte, utána a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetem orvosi fakultását végezte el, ahol 1923-ban
avatták doktorrá.
A világháborúban katonai szolgálatot teljesített a pécsi 19-ik
honvéd gyalogezred kötelékében, résztveit az orosz, román és
olasz harcterekeni ütközetekben. Kitüntetései : másodosztályú ezüst
vitézségi érem és Károly csapatkereszt.
Felavatása után a budapesti Szent László kórházba került,
1925 januárjától 1926 novemberéig a székesfehérvári Szent György
kórház alorvosa volt, innen választották meg Perkáta község
orvosának. Rendelő orvosa az Országos Társadalombiztosító Inté
zetnek, a gróf Győry uradalomnak és az ottani gyermekmenhely
teleporvosa.

Dr Barta Ödön
e g y e t e m e s orvostudor

Perkátán született 1891-ben. Középiskoláit és egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte és 19 14-ben avatták az orvos
tudományok doktorává. H világháború kitörésekor mint tartalékos
segédorvos vonult be és 1915-ben az orosz fronton a 20-ik nép
felkelő gyalogezred zászlóaljorvosa lett és ott szolgált egész az
összeomlásig. Kitüntetései : Signum Laudis a kardokkal, Koronás
aranyérdemkereszt a vitézségi érem szalagján, Károly csapat
kereszt és II. oszt. Vöröskereszt tiszti emlékérem.
Leszerelése után a budapesti Szent István kórház segéd
orvosa lett. R háborúban szerzett betegsége miatt négy éven át
gyógykezeltette magát, 1925-ben Perkátán magánorvosi rendelőt
nyitott és mint gyakorlóorvos működik ott.

György Gyula
bankigazgató

Csíkszentkirályon született 1882-ben. Középiskolai tanulmá
nyait Csíksomlyón, utána pedig a tanítóképzőt Győrött végezte,
ahol 1901-ben tett képesítő vizsgát.
Pályáját mint tanító Perkátán kezdte meg a róm. kath. elemi
iskolánál, ahol 1922-ig működött.
A mozgósításkor, 1914-ben bevonult a 24-ik honvédgyalog
ezredhez, majd a 17-ik gyalogezredhez helyezték át, résztvett az
olasz fronton különböző ütközetekben és 1917-ben mint súlyos
beteg került haza, 1918 szeptemberében szerelt le és elfoglalta
előbbi állását.
Nyugdíjaztatása után került a Fejérmegyei Takarékpénztár
ottani fiókjához mint a fiók ügyvezető igazgatója.
Elnöke a Kereskedők és Iparosok Körének, a róm. kath.
hitközség és a község képviselőtestületének, valamint a vármegye
törvényhatósági bizottságának is tagja.

Györkös Imre
elemi iskolai igazgató

Somogíjszentbalázson született 1891-ben. Középiskoláit Ka
posvárott, a tanítóképzőt Somogycsurgón végezte 1910-ben.
Még abban az esztendőben Somogyvárra került a róm. katb.
elemi iskolához, ahol 1922-ig működött a háborús megszakítással.
h világháború kitörésekor 1914-ben bevonult a pécsi 19-ik hon
véd gyalogezredhez, majd kikerült a szerb, innen meg az orosz
harctérre, ahol 191ő-ben fogságba esett, ahonnan 1920-ban mint
tartalékos hadnagy került haza.
Perkátán 1922 óta az elemiiskola igazgatója. Ottani
működése alatt az iskola tanerővel bővült. Megalapította 1923-ban
a Gazdakört, amelynek elnöke. R Takarékpénztár választmányi
tagja és a Népművelési bizottság elnöke.

Sárközy József
elemi áskolai igazgató, levente-föoktató

Győrszabadhelyen született 1896-ban. Iskolai tanulmányait
Győrött végezte az ottani tanítóképzőben, ahol 1922-ben tett
képesítő vizsgát.
A világháború alatt katonai szolgálatot teljesített, 1015-ben
vonult be Veszprémbe a 31-ik honvédgyalogezredhez, majd a
galíciai frontra, ahol 1916 július 29-én orosz fogságba került,
ahonnan 1920-ban térhetett csak vissza. Mint tartalékos hadapród
őrmester szerelt le.
Pályáját Győrszabadhelyen mint helyettes tanító kezdte meg.
1922-ben pedig megválasztották a perkátai róm. kath. felekezeti
iskolához rendes tanítónak. 1924 óta levente főoktató kb. 480
levente kiképzését irányítja szép eredménnyel, úgy hogy az 1926-os
adonyi körzetversenyről 9 drb első és 4 drb második díjat hoztak
el. — Rz ottani népművelési mozi vezetője.

Rajcsányi István
Ferkáta község bírája

Nagyperkátán született 1869 augusztus 2ü-án. 15 gyermeke
volt, akik közül 5 van életben.
R község tekintélyes kisgazdája, akinek atyja is egy cikluson
át bírói tisztséget töltött be. 1915. évben mint községi elöljáró,
1917-bcn másodbíró és 1919. év óta mint községi bíró működik.
Mint közpályán működő embernek természetesen ellenségei is
akadnak, de érdekes, hogy azok gazdagabb rokonaiból kerülnek ki
és azokból, akik sokalják már az időt, amelyet a birói székben
eltöltött és attól tartanak, hogy reájuk már sor nem kerül. Felet
tes hatóságainak tiszteletét, szeretetét érdemelte ki működése és
jóízű magyaros viselkedésével.

Horváth Vince
plébános

Bogyoszlón, Sopron megyében született 1887-ben. Közép
iskoláit Sopronban, teológiai tanulmányait Székesfehérvárott vé
gezte. Pappá szenteltetett 1910-ben. 1910—1912-ig Ráckevén,
1912—1920-ig Sárszentmihályon volt lelkész. 1920—1922-ig a
Pomázmargitligeti Ottokár Árvaház lelkipásztora, míg 1923 óta
Iváncsa község plébánosa.
Lelkészsége alatt épült a 6 osztályos r. kath. elemi iskola
és a Kultúrház is, melynek elnöke. Megalapítója és ügyvezető
elnöke a Hangya szövetkezetnek, elnöke még a Levente Egyesü
letnek és az Önkéntes Tűzoltó Testületnek, alelnöke a Falu szö
vetségnek és a Hitelszövetkezetnek. Mint iváncsa község
plébánosa, a hívek osztatlan szeretetének és nagyrabecsülésének
örvend.

Joó Imre
református l e l k é s z

Gyuron született 189U-ben Középiskoláit Kunszentmiklóson
és Nagykőrösön, teológiai tanulmányait Budapesten végezte 1914ben. Mint segédlelkész több helyen működött, mig 1918 szep
temberében Vecsésre került mint helyettes lelkész és hitoktató,
innen választották meg Iváncsára 1922-ben mint rendes lelkészt.
Ottmüködése idejében uj harangokat szereztek be, a templomot
és iskolát restaurálták. Sokat fáradozik a hitélet mélyítésén, lel
kes szavú szónok, kinek vallásos és hazafias tárgyú beszédei
mindenkor megtalálták az utat hallgatói szívéhez. A kommün alatt
Vecsésen volt, gerinces és leplezetlen hazafias magatartásáért
sokat kellemetlenkedtek neki. A község társadalmi életében jelen
tős szerepet játszott.
Az Iváncsai Hitelszövetkezet felügyelő-bizottságának tagja
és a Faluszövetség alelnöke.

vadasi Varjas Elemér
főjegyző

Felsőnyéken (Tolna megyében) született 1882-ben. Közép
iskoláit Bonyhádon és Kecskeméten, a közigazgatási tanfolyamot
Budapesten végezte lüOl-ben. Mint segédjegyző, majd mint I. se
gédjegyző működött Iváncsán, mig 1917-ben vezető főjegyzőnek
választották meg. Megalapítója és elnöke a Hitelszövetkezetnek,
a Fdluszövetség ügyvezető alelnöke, a Hangya Szövetkezet fel
ügyelő-bizottságának elnöke.
Tevékenyen előmozdítja községe kulturális és gazdasági fej
lődését, sokat fáradozott a Kultúrház létesítése érdekében, al
elnöke a Tűzoltó Egyletnek és még számos egyesület vezetésében
vesz részt. A község közvilágításának előmunkálatai most vannak
folyamatban. Altalános népszerűségnek és nagyrabecsülésnek
örvend.

Forís István
segédyegyző

Iváncsán született 1900-ban. Középiskolai tanulmányait Buda
pesten végezte és ott tett érettségi vizsgát is. 1921-ben lépett mint
jegyzőgyakornok íváncsa község szolgálatába, majd 1922-ben
Miskolcon elvégezte a közigazgatási tanfolyamot és szerezte meg
jegyzői oklevelét, 1923 óta megválasztott segédjegyző.
Hz ottani Önkéntes Tűzoltó Testület titkára. Résztvesz a
község egyesületi és társadalmi életében is. Nyolc esztendeje áll
szülőfaluja közigazgatásának szolgálatában és mint köztisztviselő
is általános megbecsülésnek örvend.

Horváth József
írodatiszt

Po!gárdiban született 1900-ban. Iskolai tanulmányait Mórott
és Székesfehérvárott végezte. A világháborúban a cs. és kir
távirdaezrcdnél teljesített katonai szolgálatot, majd a nemzeti had
sereghez lépett át és 1922-ben szerelt le.
Leszerelése után a Máv. tapolcai osztálymérnökségnél helyez
kedett el, ahonnan 1925 májusában Iváncsára került és azóta ott
működik mint irodatiszt. A Levente Egyesület ügyvezetője.
Ambiciózus, törekvő fiatalember, aki igyekszik beleillesz1 edni Iváncsa község minden kultúrmozgalmába és tehetségéhez
mérten minden ilyen és egyéb társadalmi megmozdulásból is
kiveszi a részét.

Bédy Károly
ny. jószágigazgató

Iváncsán született 1878-ban. Középiskolai tanulmányait rész
ben Székesfehérvárott, részben Budapesten, a gazdasági főisko'át
Keszthelyen végezte 1898-ban.
Tanulmányai befejezte után a gazdász pályán szép karriert
futóit be. Hosszú ideig mint uradalmi intéző, később pedig jószág
igazgatói minőségben működött.
Iváncsán 1925 óta gazdálkodik. Élénk szerepet játszik a
község társadalmi életében, minden szociális, kulturális és társa
dalmi mozgalomból kiveszi a részét. Altalános nagyrabecsülésnek
örvendő tagja a község társadalmi életének.
A Faluszövetség elnöke, az Iváncsai Hitelszövetkezet fel
ügyelő-bizottságának elnöke.

Tóth György
református kántortanító

Nagykőrösön született l&80-ban, ott végezte iskolai tanul
mányait is. Tanítói oklevelét 1899-ben szerezte meg. Harminc
esztendőt töltött immár a néptanítók göröngyös, rögös pályáján.
Harminc esztendeje tanítja betűvetésre, istenfélelemre és hazafias
ságra a reábízott emberpalántákat.
Pályáját Szigetszentmiklóson kezdte meg, ahol 1899-től, szó
val közvetlen tanulmányai befejezésétől 1903-ig tanított. Innen
került 1903-ban Iváncsára mint kántortanító és azóta működik ott,
26-ik esztendeje.
Közbecsülésben álló tagja községe társadalmi életének, aki
csak hivatásának él.

Laufer Samuel
kereskedő., az izr. hitközség elnöke

Velencén született 1874-ben. Iskolai tanulmányait szülőfalu
jában és Budapesten végezte. Majd kereskedői pályára lépett és
Adonyban húsz esztendőt töltött egy helyen.
Iváncsára 1905-ben ment, ahol önállósította magát. Üzlete
szorgalmával és szaktudásával szépen fejlődött és azt vezeti a
mai napig. R forradalom alatt teljesen kifosztották, családjával
menekülnie kellett és csak a közbiztonság helyreállítása után tér
hetett vissza és kezdte meg újra üdete megalapozását.
Ά község képviselőtestületének virilisjogú tagja, az ottani
izr. hitközség elnöke és a Tűzoltó Testület pártoló tagja.

Vér János
iparos

Erdélyből származott Fejérvármegyébe, nem tudott megal
kudni, beleilleszkedni az uj impérium által szűkre szabott kere
tekbe. Mákófalván (Kolozsmegye) született 1893-ban. Szülőfalu
jában végezte iskolai tanulmányait is, majd kora ifjúságában ipari
pályára lépett és az ácsmesterséget tanulta ki.
A háború kitörésekor az első mozgósítás napján bevonult a
cs. és kir. 5l-ik gyalogezredhez katonai szolgálatra. Az orosz
fronton 1915-ben hadifogságba esett, ahonnan csak a háború vé
gén került haza.
Leszerelése után 1922-ig tartózkodott szülőfalujában, azután
repatriált. Pestre került fel, majd 1923-ban Iváncsán telepedett le,
ahol önállóan folytatja iparát. Utóbb egy tejgyüjtő üzemet is léte
sített, amelyet személyesen vezet.
Az Iváncsai Hitelszövetkezet igazgatósági tagja.

Mészáros István
apátplébános

A győrmegyci Per községben született 1874-ben. Teológiai
tanulmányai elvégzése után 1897-ben szentelték pappá. Mint káp
lán volt Vajtán, Válón és Fehérvércsurgón, míg lf)05-ben váli
plébános lett és 1910-ig töltötte be ezt a hivatalát. 1910-ben
Budapestre került mint a Keresztény Szövetkezetek igazgatója,
majd ennek a Hangyával való egyesülése után 1925-ben lett Dunapentelén plébános.
1918-ban a püspök előterjesztésére Szent Gellértről nevezett
csanádi c. apátnak nevezték ki. Élénken részt vett a keresztény
mozgalmakban. A szövetkezeti eszme lelkes munkatársa, a Hangya
központ felügyelő-bizottságának ma is tagja. Restauráltatta a dunapentelei templomot, amely a vármegye legszebb vidéki temploma.
A község társadalmi, kulturális és gazdasági életében tevé
keny munkásságot fejt ki. A Kath. Kör, a Legényegylet, a Nép
művelési bizottság, az áll. iskola gondnokság elnöke, a Hangya
igazgatósági elnöke, a Hitelszövetkezet, az Úrbéri Birtokosok
Társulata, a Polgári Olvasókör alelnöke. Községi képviselő
testületi tag.
Mint lelkipásztor hivatása magaslatán áll és a hívek osztat
lan szeretetének örvend.

Gáspár Károly
íő jegyző

Született 1389 nov. 8-án Székesfehérvárott. Középiskoláit a
székesfehérvári reáliskolában végezte 1908-ban, jegyzői oklevelet
Szombathelyen szerzett 1913-ban. 1913 aug. 15-én Pázmánd köz
ségben választatott meg segédjegyzővé, honnan 1913 október
1-én a 17. honvéd gyalogezredbe vonult be egyévi önkéntesi
szolgálatra. 1914 szept. 28-án megválasztották Dunapentele köz
ség segédjegyzőjévé. A hadiszolgálatból 1917 aug. 31-én került
vissza polgári állásába az olasz frontról, mint 50 százalékos hadi
rokkant, szolgálaton kívüli hadnagy.
Helyettes jegyzővé 1918 nov. 10-én neveztetett ki. Hazafias
és vallásos magatartása miatt a kommün idején sok kellemetlen
sége volt, sőt állásától is felmentették. Vezetőjegyzővé 1919 ok
tóber 15-én választatott meg a lakosság egyhangú lelkesedése
mellett. A szövetkezeti eszme tántoríthatatlan híve. 1928-ban a
Hangyát, 1920-ban több lelkes társával a Hitelszövetkezetet, majd
a Tejszövetkezetet alakította meg.
A Kath. Legényegylet megalakításában tevékeny részt vett.
Mint a Testnevelési Bizottság és a Levente Egyesület elnöke, az
ifjúság nevelésében élénk részt vesz. A dunapentelei egyesület,
mint a járás legfegyelmezettebb csapata 1927. évben elnyerte a
vármegye alispánjának vándordíját és a főispán tiszteletdíját, me
lyet ma is kezében tart.
Óvodát, ipariskolát állíttatott fel a községben, testnevelési
játszóteret, vásárteret, orvoslakást, csendörlaktanyát, utakat, hida
kat építtetett. Az Iskolánkívüli Népoktatás tevékeny részese.

Juscsák Ede
közigazgatási jegyző

Szepesmegyében született 1891-ben. Középiskolai tanulmá
nyait Lőcsén végezte és ott tett érettségi vizsgát is. A közigaz
gatási tanfolyamot Kassán hallgatta, jegyzői oklevelét 1918-ban
szerezte meg.
Pályáját 1913-ban mint aljegyző Málnapatakon kezdte meg,
ahol 1916~ig volt. 1917 1918-ban katonai szolgálatot teljesített.
Leszerelése után Málnapatakon adóügyi jegyző lett, majd beosz
tott jegyző Nógrádbercelen 1923-ig.
Innen került Dunapentelére mint közigazgatási jegyző, anyckönyvvezető helyettes. Népszerű tagja Dunapentele község társa
dalmának, megértő munkatársa minden kulturális törekvésnek.

középpiri Piry Sándor
körorvos

fíranyosmaróton született 1892-ben. Középiskoláit Nagy
szombaton, egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudomány
egyetem orvosi karán végezte. Orvosdoktori oklevelét 191G-ban
szerezte meg.
1916-ban bevonult, a budapesti Honvédhelyőrségi kórháznál
teljesített szolgálatot, majd az olasz harctérre ment és az össze
omláskor mint t. segédorvos szerelt le. Utána a II. számú anató
miai intézetnél működött 1920-ig, ekkor került Dunapentelére
mint megválasztott körorvos.
A Társadalombiztosító Intézet, a gyermekmenhely, a csendőr
ség és az uradalom orvosa.
Tanársegéd korában úgy bel-, mint külföldi orvosi lapokban
számos figyelmet érdemlő munkája jelent meg.

Hegedűs Ignác
községi állatorvos

Mosondánon született 1879-ben. Középiskoláit Győrött, a
m. kir. Állatorvosi főiskolát Budapesten végezte ll)02-ben. Pályá
ját mint községi állatorvos Seregélyesen kezdte meg, ahol 2 esz
tendeig működött.
Dunapentelére 1905-ben került, ugyancsak községi állator
vosként és azóta van ott. ügyvezető igazgatója a DunapenteleRácalmás-Negyperkátai Takarékpénztárnak és mint ilyen hasznos
közgazdasági tevékenységet fejt ki. A dunapentelei izr. hitközség
alelnöke. Ά téli ismeretterjesztő, népies tanfolyamok előadója.
Mintegy huszonöt éves munkássága alatt községében köz
megbecsülést és nagy népszerűséget vívott ki magának. A község
társadalmi életében is hangadó szerepet játszik.

Németh István
községi bíró

Dunapenteién született 1873-ban. Ott végezte iskolai tanul
mányait is, majd pedig gazdálkodni kezdett saját birtokán.
A világháború idején arcvonalbeli katonai szolgálatot teljesített
a 17-ik gyalogezred kötelékében, a szerb, olasz és román fron
tokon, megszerezte a bronz vitézségi érmet és a Károly csapat
keresztet.
Leszerelése után ismét gazdálkodni kezdett. 1907-ben
választott képviselőtestületi tag lett, majd községi pénztárnok,
előljáró és 1928-decemberében pedig megválasztott bírája Dunapentele községnek.
A járási mezőgazdasági bizottság, a Takarékpénztár igazga
tósági, a Tűzoltó Testület és a Polgári Olvasókör választmányi
tagja. A Hangya fogyasztási szövetkezet vezetésében is jelentős
szerepet játszik.

Hafas György
állami elemi iskolai igazgató

Dunapentelén született 1885 május 11-én. Középiskolát
Pakson és utána a budai tanítóképzőt végezte el U)04-ben.
Pályáját mint néptanító Pincehelyen (Tolnamegye) kezdte
meg, majd Bölcskére került, 1907-ben pedig Dunapentelére mint
osztálytanító, 19J4 óta nz iskola igazgatója, 1915 decemberében
bevonult a 17-ik gyalogezredhez, az orosz és román frontokon
teljesített katonai szolgálatot, az összeomláskor mint népfelkelő
hadnagy szerelt le. Kitüntetései: bronz vitézségi érem, Károly
csapatkereszt.
Äz iparostanonciskola igazgatói teendőit is ellátja, a Nép
művelési bizottság tagja, a Levente Egylet elnöke, a Kath. Kör
és a Polgári Olvasókör titkára, a Hangya Fogyasztási Szövetkezet
felügyelő-bizottságának elnöke, a Hitelszövetkezet felügyelő-bizott
sági tagja.
Érdekes a családfája, 1870 óta Dunapentelén Ő az ötödik
Hajas igazgató-tanító, nemzedékeket neveltek fel vallásos és haza
fias szellemben. Altalános népszerűségnek örvendő tagja a község
társadalmi életének.

Pintér Ferenc
áll. ísk. tanító, a Dunapentele é s Vidéke Hitelszövetkezet
ügy v > igazgatója

Dunapentelén született 18í)5-ben. Középiskolai tanulmányait
Budapesten, a tanítóképzőt Csurgón végezte 1915-ben. Majd be
vonult a 17-ik gyalogezredhez Székesfehérvárra. B2 havi front
szolgálatot teljesített különböző harctereken, megszerezte az ezüst,
a bronz, Signum Laudist a kardokkal, az I., II. oszt. ezüst és a
bronz vitézségi érmeket, Károly csapatkeresztet és a német Hadiemlékérmet. Mint tartalékos hadnagy szerelt le az összeomláskor.
Leszerelése óta az ottani állami elemi iskolánál mint tanító
működik, a Hitelszövetkezet ügyvezető-igazgatója, a Lövészegylet
egyik vezetője, a Róm. Kath. Legényegylet és Népművelési Bi
zottság titkára, a Hangya Szövetkezet igazgatósági tagja. Levente
oktató. Gondnoka az áll. elemi népiskolának, tanácstagja a róm.
kath. egyházközségnek.
Hazafias és hitbuzgó életmódjával általános megbecsülést
érdemelt ki·

Váncza Lajos
álL iskolai tanító, levente-főoktató

Erdélyből származik. Kolozsvárott született 1896-ban. Ott
végezte középiskolai tanulmányait és a képzőt is 1914-ben.
Kolozsvár város mérnöki hivatalánál talált elhelyezkedést tanul
mányai befejezte után, míg 1915-ben katonai kötelezettsége a
harctérre szólította. A 21-ik honvéd gyalogezred kötelékében az
orosz frontra került, ahol 1916-ban hadifogságba esett, ahonnan
csak 1918-ban sikerült megszöknie. 1919-ben tartalékos hadnagyi
rangban szerelt le. A nagy ezüst és bronz vitézségi érmek és a
Károly csapatkereszt tulajdonosa.
A forradalom alatt a Verbőczy-különítményben szolgált.
Leszerelése után Sikátcrpusztán volt beosztott tanító, onnan
került 1920-ban Dunapentelére mint áll. iskolai tanító.
Levente-főoktató, mint ilyen az Orsz. Testnevelési Tanács
dicsérő elismerésében részesült, mintegy 300 levente vezetője. A
községi Testnevelési és az Iskolánkívüli Népművelési bizottsá
gok tagja.
Budapesten 192t>-ban megnyerte a leventeoktatók Il-ik
országos díját, majd ezüstérmet és 1927-ben az adonyi járási
versenyen első díjat nyert.

Simonyi Nándor
földbirtokos

Budapesten született 1885-ben, ugyanott végezte középisko
lai tanulmányait, majd a magyaróvári Gazdasági Akadémiát
1907-ben. Bácskában egyik grófi uradalomban megszerezte a
praktikus gazda minden ismeretét és 1910-ben dunapentelei birto
kán kezdett gazdálkodni.
A Dunapentele és Vidéke Hitelszövetkezet igazgatósági
elnöke, a róm. kath egyház világi elnöke, az Állami Népiskola
gondnokságának h elnöke, az Iskolánkívüli Népművelési és a
községi Testnevelési bizottság tagja.
Élénk szerepet játszik a község minden társadalmi, kulturá
lis és gazdasági megmozdulásban, a közügyekben mindig önzet
lenül és fáradhatatlanul dolgozik. Népszerű tagja Dunapentele
társadalmi életének, aki mindenkor helyes meglátással támogat
minden arra érdemes akciót.

Németh Mihály
a Hangya Fogyasztási Szövetkezet ügyvezető-igazgatója

Adonyban született, középiskolai tanulmányait Székesfehér
várott és Érsekújváron végezte. A világháborúban katonai szol
gálatot teljesített. Hosszabb ideig volt a szerb, majd az olasz
harcszintéren, ahol súlyosan megsebesült, kitüntetésben részesült
és mint 50 százalékos rokkant, főhadnagyi rangban szerelt le.
A dunapentelei Hangya vezetését 1919-ben Gáspár Károly
községi főjegyző meghívására vette át. Az üzletet szakszerű ve
zetésével és hozzáértéssel oda fejlesztette, hogy az ma nagyságra
és forgalom tekintetében a vidéki szövetkezetek között első helyet
foglal el. Segítőtársai munkájában Mészáros István apátplébános,
a szövetkezet elnöke és Gáspár Károly főjegyző, alelnök.
Résztvett a Hitelszövetkezet, mint az OKH tagja megalapí
tásában, amelynek felügyelő-bizottsági tagja. Hz áll. elemi iskola
gondnokságának stb. tagja.

Jerkó Sándor
a Dunavidéki Ipari é s Kereskedelmi R. T. ügyvezető-igazgatója

Baján született 1892-ben. Szülővárosában végezte iskolai
tanulmányait is, majd utána a malomiparban, illetve a malmászatban képezte ki magát. Budapesten és Kolozsvárott állott nagy
üzemek szolgálatában és szélesbítette szaktudását.
1913-ban tényleges katonai szolgálatra vonult be a 23-ik
gyalogezredhez, aktiv katona volt a háború kitörésekor, 34 hó
napot töltött a szerb és orosz harctereken, az I, II. osztályú és
bronz vitézségi érmeket, a Károly csapatkeresztet és a három
sávos Sebesülési érmet szerezte meg.
Leszerelése után megalapította Baján a Sándor-malmot. 1925
májusában váltotta meg a Dunapentelei Gőzmalom és Villanytele
pet és jelenleg a Dunavidéki Ipari és Kereskedelmi R. T. ügy
vezető igazgatója. Választott tagja Baja thjf. város törv. hat. bi
zottságának. Dunapentele község képviselő-testületének tagja.

Kovács Ferenc
malomtulajdonos

Dunapentelén született 1884-ben, ott végezte iskoláit is. A
világháború kitörésekor a 69-ik gyalogezredhez vonult be, majd
az orosz és a francia frontokon teljesített arcvonalbeli szolgálatot.
Az összeomláskor szerelt le 1918-ban. A bronz vitézségi érem
és a Károly csapatkereszt tulajdonosa.
A kommün alatt sok kellemetlenségben volt része, üzemét
a tanácskormány bukása után teljesen újonnan építette fel. Évek
óta ügyvezető elnöke az ottani Iparos Egyletnek, amely vezetése
alatt szépen fejlődött, jelentős könyvtárat rendezett be, ismeret
terjesztő és műkedvelő előadásokkal élénkíti állandóan az egye
sületi életet. Munkáját a megértés jelszava irányítja. Hosszú ideig
π Tűzoltó Testület szertárparancsnoka volt.
A község képviselőtestületének választott tagja.

Graf Ferenc
állami útmester

Móron született 1859-ben. Iskolai tanulmányait Székesfehér
várott végezte. Tényleges katonai kötelezettségének a cs. és. kir.
69-ik gyalogezred kötelékében tett eleget.
1892-ben — tehát 35 esztendeje — kinevezte a kereske
delmi miniszter Dunapentelére állami útmesfernek, azóta meg
szakítás nélkül ott, egy helyben teljesít szolgálatot.
Alapító tagja és 30 éve igazgatója a Polgári Kaszinónak,
mely idő alatt nagyszerű könyvtárat létesített és a Kaszinó fel
lendítése ügyében sokat fáradozott, fi község képviselőtestületé
nek volt tagja, a Hangya Szövetkezet felügyelő-bizottságának
elnöke.
Részt vesz a község társadalmi életében és minden kulturtörekvés lelkes előharcosa.

vitéz Bata György
gazdálkodó

A torontáltnegyei Csóka községben született 1891-ben, ott
végezte iskoláit is. 1913-ban bevonult tényleges katonai szolgá
latra a szegedi 5-ik honvédgyalogezredhez és a mozgósításkor
azonnal a szerb harcszintérre került. Innen az orosz frontra ment,
ahol 1910-ban mindkét lábán súlyos lövést kapott. 1914-ben az
elsők között volt, akit arany vitézségi éremmel tüntettek ki.
A forradalom alatt a karhatalmi zászlóaljban, később
1919-ben a szegedi kormány hadseregében szolgált és a nemzeti
hadsereggel bevonult Budapestre. Végül Kecskeméten a 9-ik
honvédgyalogezred kötelékében teljesített katonai szolgálatot és
1924-ben mint törzsőrmester szerelt le.
Az ellenséggel szemben tanúsított kiváló vitéz magatartá
sáért az elsők között avatta a kormányzó vitézzé. Perkátán kapott
11 hold telket és azon gazdálkodik.
Leventeoktató.
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Farkas Sámuel
kereskedő, az ízi*, hitközség elnöke

Dunapentelén született 1892-ben. Iskolái elvégzése után
kereskedői pályára lépett. Igen éidekes család sarja. Egyik nagy
bátyja Farkas Sándor 1848 ulán Kossuth Lajossal Törökországba
emigrált és ott mint Osman pasa a konstantinápolyi katonai aka
démia tanára volt. Számos történeti nevezetességű okmány van
birtokában, amelyek ezt is igazolják.
R dunapentelei izr. hitközség 1913-ban elnökévé választotta
és azóta megszakítás nélkül tölti be ezt a tisztet. Üzletét a for
radalom alatt teljesen elpusztították, úgy hogy sok éves munkája
és vagyona veszett kárba.
A község képviselőtestületének tagja.

Huszár Gyula
főjegyző

Rétszilason született 1871-ben. A pápai református collegiumban tett érettségit. A közigazgatási pályára lépve, 1890 január
1-én Alapon mint jegyzőgyakornok helyezkedett el, később Abán
volt alkalmazva, majd 1900 november 27-én Iváncsán lett jegyző.
Adonyban 1917 március 19-én választották meg főjegyző
nek és azóta működik ott. Már 1918-ban keresztülvitte a község
villanyvilágításának megvalósítását, uccák építése és kövezése, a
vásárjog megszerzése, — amely addig a gróf Zichyek tulajdona
volt - nevéhez fűződik.
Elnöke a járási Jegyzőegyesületnek, az adonyi Szegényház
nak. A III. oszt. katonai érdemkereszt tulajdonosa, az Adonyi
Takarél^pénzfár igazgatóságának tagja. A forradalmak, valamint a
román megszállás alatt is ellátta hivatalát. Jelentős szerepet ját
szik községe kulturális, gazdasági és társadalmi életében, általános
nagyrabecsülésnek és osztatlan népszerűségnek örvend.
Fejér vármegye törvényhatósági bizottságának tagja.

Láng Sándor
adóügyi jegyző

Sárbogárdon született 1898-ban. Középiskoláit Bonyhádon
végezte, a felsőkereskedelmiben Budapesten tett érettségit. Utána
a közigazgatási pályára lépett és Pusztaszabolcson és Alapon
volt jegyzőgyakornok. A tanfolyamot Győrben végezte 1921-ben
és ott szerezte meg jegyzői képesítését.
Katonai szolgálatot 1916-tól teljesített a világháborúban az
első honvéd gyalogezred kötelékében és 1918 ban az összeomlás
után szerelt le.
1921 december havában Sárbogárdra került mint segédjegyző,
ahol 1922 áprilisáig volt. Innen Alapra adóügyi jegyzőnek, majd
1923 január 4-én Adonyba választották meg ugyanerre a tisztre.
Hivatalát sok körültekintéssel és tapintattal vezeti, főleg az
adóbehajtások körül vigyáz, hogy ne bántsa meg az emberek
érzékenységét.
Szimpatikus fiatal tagja a község társadalmi életének.

Szűcs Imre
állampénztárí tanácsos, a dohi v. főnök

Siklóson született 1884-ben. Középiskolai tanulmányait rész
ben szülővárosában, részben Pécsett végezte. Az állam szolgá
latába 1905-ben lépett; működött Siklóson, Désen, majd ismét
visszakerült Siklósra, ahonnan 1028-ban mint adóhivatali főnököt
Adonyba helyezték át.
A bajai háromszög (Baja—Mohács—Pécs) megszállása alatt
a szerb megszálló csapatok állandó kellemetlenségeinek volt
kitéve, mivel nyíltan hangoztatta, hogy idegen hatalom szolgála
tában nem vállal hivatalt. Ebben az időben nem is teljesített
szolgálatot.
Szűcs Imre állampénztári tanácsos, bár még aránylag igen
rövid ideje van Adonyban, már is népszerűségre tett szert, mint
hivatalfőnök, mint ember egyaránt nagyrabecsülést szerzett
nevének.
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szepsizoltáni Czirják Mihály dr
járási tiszti orvos

Háromszék megyében Karatnán születeti 1887-ben. Ösnemes
erdélyi család sarja. Középiskoláit Kézdivásárhelyen, főiskolai
tanulmányokat Kolozsvárott, az Egyesült Államokban Amerikában,
Angliában, Németországban és Ausztriában a leghíresebb egye
temek orvosi fakultásain folytatott. Orvostudori oklevelét Buda
pesten szerezte meg.
1915-ben bevonult a cs. és kir. 2-es gyalogezredhez, az
orosz, olasz és erdélyi fronton tett katonai kötelezettségének ele
get és mint tartalékos főorvos az összeomláskor szerelt le.
Leszerelése után külömböző budapesti és székesfehérvári
közkórházban szerzett kórházi gyakorlatot, míg 1921-ben — a
tisztiorvosi képesítése biríokában — az adonyi járás tisztiorvo
sává nevezték ki. Az Anya- és Csecsemővédő Intézet főorvosa.
Az Orvosszövetség Fejérmegyei Fiókjának tagja.

Dr Sándor Mihály
körorvos

Kerekegyházán született 1886 november 11-én. Középisko
láit Kecskeméten, majd egyetemi tanulmányait a budapesti kir.
Tudományegyetem orvosi karán végezte. 1913-ban avatták az
orvostudományok tudorává.
Mint alorvos a székesfehérvári Szent György közkórház
szolgálatában állott. 1917 jannár 1-én bevonult az 5-ös huszár
ezredhez, a francia frontra került és az összeomláskor tartalékos
főorvosi rangban szerelt le. Kitüntetései : Signum Laudis a kar
dokkal, Vöröskereszt díszjelvény hadiékitménnyel, Károly csapat
kereszt.
Még 1914 szeptember 10-én választották meg Adonyba
körorvosnak és a háborús megszakítással azóta folytat ott orvosi
gyakorlatot. A Társadalom Biztosító Intézet körzeti kezelő és az
adonyi Menhely rendelő orvosa.
Népszerű tagja Adony társadalmi életének, aki sohasem
zárkózik el segítségére sietni az arraszorultaknak.
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Herbst J e n ő
uradalmi főkormányzó

Nyitramegyében, Vágújhelyen született 1878-ban. Középisko
lai tanulmányait Lőcsén végezte, ott telt érettségit, majd Magyar
óváron; a Gazdasági akadémián szerezte meg oklevelét.
Pályáját gróf Wenckheim Frigyes békési uradalmában kezdte
meg, később a család többi birtokain gazdálkodott : Ókígyóson és
Borossebesen. A román megszállás alatt Pestelekre menekült,
— mivel leplezetlen és gerinces magyar magatartásáért díjat tűztek
ki fejére —, ahol mint uradalmi intéző gazdálkodott.
Adonyban 1921 óta gróf Zichy Aladár és Livia grófnő bir
tokán uradalmi főkormányzó.
A járási mezőgazdasági bizottság alelnöke, Adony község
képviselőtestületének tagja, az Adonyi Takarékpénztár és a
Hangya fogyasztási szövetkezet igazgatósági tagja, az Érd-Duna
egyházi Halászati Társulat alelnök-igazgatója. A róm. kath. egy
háztanács tagja.
Népszerű tagja Adony társadalmi életének és lelkes támo
gatója minden jelentős szociális és kulturális megmozdulásnak.

Vajda Gyula
gyógyszerész

R somogyrnegyeí Marcaliban szüleiéit 1876 december 24-én.
Középiskolai tanulmányait Sopronban, majd a budapesti Tudo
mányegyetem gyógyszerészi fakultását végezte el, ahol megsze
rezte oklevelét.
Rz ország nagyobb városaiban : Budapesten, Szabadkán,
Pécsett bővítette — nagyobb gyógyszertárakban — szaktudását,
míg 1906-ban Adonyban telepedett meg és azóta van ott saját
patikája. Résztvesz a község minden kulturális és gazdasági meg
mozdulásában, a Hangya fogyasztási szövetkezet egyik megala
pítója és megalakulása óta (1920) ügyvezető igazgatója. Rz Adonyi
Takarékpénztár igazgatósági tagja, a Levente Egyesület és a
Tűzoltó Testület választmányának tagja.
Jelentős szerepet játszik Adony társadalmi életében is és
népszerű tagja az ottani társaságnak.

Dr Szeghy Ferenc
ügyvéd, vin. tb. ügyész

Avasvámfaluban (Szatmár megye) született 1891-ben. A
szatmárnémeti-i főgimnáziumban érettségizett, jogi tanulmányait a
budapesti kis Tudományegyetemen végezte, 1914-ben doktorált és
1921-ben tett ügyvédi vizsgát.
A világháborúban résztvett, 1917-ben bevonult a 12-ik
honvédgyalogezredhez, résztvett az olasz harcszintéren több ütkö
zetben és 1918-ban, az összeomláskor szerelt le hadapród-őrmesteri rangban. Leszerelés után 1919 1921-ig Újpesten volt bíró
sági titkár.
Adonyban 1921 június 1 óta lakik és folytat ügyvédi gya
korlatot. Tb. vármegyei ügyész. Dr Szeghy Ferenc megértő és
lelkes támogatója minden figyelmet érdemlő társadalmi és kultu
rális törekvésnek, kedvelt tagja az ottani társaságoknak és általá
nos megbecsülésnek örvend.

Dr Kiss J e n ő
ügyvéd

Sárosvármegyében Töltszéken született 1880 július hó 8-án.
Középiskolai tanulmányait az eperjesi kir. kalh. főgimnáziumban
végezte. Majd a budapesti és a kolozsvári Tudományegyetemeken
hallgatót jogot, az ország külömböző részein folytatott ügyvéd
jelölti gyakorlata után 1903-ban a kolozsvári egyetemen letette az
ügyvédi vizsgát.
Adonyban 1910-ben telepedett le és nyitotta meg ügyvédi
irodáját, 1918 januárjában. Ungvárra vonult be katonai segédszol
gálatra és az összeomláskor szerelt le.
Alapító tagja az ottani Anya- és Csecsemővédő Egyesület
nek, a Róm. Kath. Egyháztanácsnak, a Tűzoltó Testület tisztelet
beli tagja és ügyésze, valamint az Iparoskörnek is. Ügyésze még
a helyi Vöröskereszt Egyletnek.
Népszerű tagja a község társadalmi életének, aki sohasem
zárkózik el a kulturális törekvések támogatása elől.

Dr P e t ő Vilmos
ügyvéd

A hontmegyei Zalabánon született 1890-ben. Középiskolai
tanulmányait a pápai református kollégiumban végezte. Jogi tanul
mányokat a budapesti és kolozsvári Tudományegyetemeken
folytatott, ez utóbbin 1914-ben doktorált.
A világháború kitörésekor, 1914 augusztusában bevonult
Esztergomba a 26-ik gyalogezredhez, az orosz fronton megsebe
sült és 1916 augusztusában fogságba esett, ahonnan csak 1920ban került haza. Zászlósi rangban szerelt le.
1922-ben Budapesten letette az ügyvédi vizsgát és ott nyitott
irodát, majd 1925-ben Adonyban telepedett le és azóta folytat ott
ügyvédi gyakorlatot. Tagja a Felvidéki Menekült Testületnek.
Dr Pető Vilmos lelkesen támogat minden életrevaló szociális
társadalmi és kultúrmozgalmat.

îur. utrîusquc

Dr Lininer Béla
ügyvéd

Nagyváradon született, 1898 márc. 15-én. Ugy elemi, mint
középiskoláit Gyöngyösön végezte. 1916-ban érettségizett a gyön
gyösi főgimnáziumban. 1917 jan. 29-től a leszerelésig a volt cs.
és kir. 26-ik gyalogezredben és a volt cs. és kir. 6-ik huszár
ezredben teljesített katonai szolgálatot. 1920-tól—1921-ig a Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank főintézetének tisztviselője. 1922-ben
m. kir. pénzügyi fogalmazóvá nevezték ki az egri pénzügyigaz
gatósághoz. Az egri érseki jogakadémia, a berlini Handelshoch
schule és a budapesti Tudományegyetem jog- és államtudományi
szakának elvégzése után 1922-ben a budapesti Tudományegyete
men megszerezte az államtudományi, majd a jogtudományi tudor
ságot s a szükséges joggyakorlat megszerzése végett ügyvéd
jelöltként működött Gyöngyösön és Törökszentmiklóson.
Mint ügyvédjelölt, több jogi szaklap és társadalmi újság le
velező munkatársa volt. Az ügyvédi vizsgát 1927-ben, Budapesten
tette le, azóta Adonyban ügyvéd. A m. kir. földművelésügyi mi
nisztérium központi gazdasági munkásjogvédő irodájának helyi
megbízottja. Szerkesztette az »Adony és Vidéke« c. keresztény
gazdasági irányzatú lapot.

Ertl József
az Iparoskör elnöke

Adonyban született 1867-ben, ott végezte el az iskoláit is,
majd ipari pályára lépve, édes atyja műhelyében tanulta meg mester
ségét. Ott dolgozott felszabadulása után is és később átvette
annak régi jóhírnevű cipész- és csizrnadiaműhelyét.
Mint vérbeli iparos, főleg az iparosság szociális kérdéseivel
foglalkozik behatóan. 1913-ban megválasztották az ottani Iparos
kör jegyzőjévé, ezt a tisztet 1921-ig töltötte be. 1927-ben pedig
a kör elnöke lett. A helyi és a környékbeli iparosság tömörítési
munkáján sokat fáradozik és ezidőszerint az Ipartestület létesíté
sének problémáját igyekszik megoldani.
Az Orsz. Munkás Rokkant és Nyugdíj Egylet helyi csoport
jának titkára, az Iparfelügyelőbizottság tagja, a Faluszövetség
választmányának szintén tagja.

Kremmer József
az Iparoskör alelnöke

Adonyban születeti 1878-ban, ott végezte iskoláit is. Kora
ifjúságában ipari pályára lépett és Budapesten tanulta a szabó
mesterséget.
A háború alatt 1915-ben bevonult katonai szolgálatra a 4-es
szekerészekhez, 16 hónapot töltött a galíciai és olasz frontokon,
ahonnan betegen került haza. Megkapta a német vaskeresztet.
Mint fiatalember több műkedvelő társaságot szervezett és
tanított be. A háború után pedig megvetette a mostani Iparoskör
alapját, amelynek több éven át pénztárnoka, 1923—1927-ben
elnöke volt, jelenleg pedig alelnöke. Elnöksége alatt sokat fejlődött
a kör és egy szép könyvtárat rendezett be. A kommün alatt
mint a kör pénztárnokát sokat zaklatták. Az adonyi Kaszinó
választmányi tagja.
Minden kulturális, gazdasági és társadalmi mozgalmat ma is
lelkesen támogat.

Payer József
községi bíró

Hdonyban született 1806-ban, ott végezte iskoláit is. Mint
tényleges katona 188fí-ban bevonult a 69-ik közös gyalogezredhez
és 3 évig szolgált.
1912-től—1918-ig volt a község képviselőtestületének tagja,
majd 1918-ban a legnehezebb időben választották meg először
községi bírónak. Hivatalát a forradalmak, a vörös uralom és a
román megszállás alatt is eliátta. A román megszálló csapatok
leplezetlen magyar érzelmei miatt sokat kellemetlenkedtek neki,
utóbb menekülnie kellett és Nagyperkátán várta be a nemzeti
hadsereg bevonulását Adonyba.
1928 december 17-én a polgárság bizalma másodízben ül
tette a bírói székbe. 1925 óta elnöke a Faluszövetség ottani fiók
jának. Nemcsak a polgárság szeretetének és bizalmának a birto
kosa, hanem társadalmi állásra és felekezeti külömbségre tekintve
is osztatlan megbecsülésnek örvend.

Kutasí Imre
főjegyző

Tácon született 1887 ben. Középiskolai tanulmányait Pápán
és Kiskunhalason végezte, a közigazgatási tanfolyamot Szombat
helyen és ott szerezte meg jegyzői oklevelét is.
Jegyzői működését Seregélyesen kezdte meg, majd
1910—14-ben szülőfalujában volt segédjegyző, míg 1914 már
ciusában Falubattyánon választották meg vezető főjegyzővé.
R háború alatt hivatalból fel volt mentve, a kommün idején
ismert ellenforradalmi törekvéseiért Székesfehérvárott börtönbe
vetették, ahonnan azonban később kiszabadult.
Működéséhez fűződik a földreform végrehajtása, a Hősök
szobrának felállítása 1924-ben, a régi községháza lebontása, 1925ben az új székház felépítésének érdeme is.

Blau Arnold
földbirtokos

Nagykanizsán született 1857-ben. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában, utána a Kereskedelmi Akadémiát végezte el Lip
csében.
Hazaérkezte után édesatyja terménynagykereskedésében dol
gozott 1885-től—1904-ig, amikor is megvásárolta báró Dümond
szabadbattyáni birtokát és azóta gazdálkodik saját maga ott.
A Fejérmegyei Cukorgyár egyik megalapítója és igazgatósági
tagja. A Budapesti Árú- és Értéktőzsde tanácsosa. Csendes visszavonultságában él Budapesten, de azért minden kulturális és társa
dalmi megmozdulásban készséggel vesz részt. Nemesszívű ember
barát, aki sohasem vonja meg támogatását az arra rászorultaktól.

Dömötör István
plébános

Pi győrmegyei Kong községben született 1891-ben. Középis
kolai tanulmányait a győri bencésrendi főgimnáziumban, a teoló
giát Székesfehérváron végezte, ahol 1915-ben szentelték pappá.
Lelkipásztori pályáját Ercsiben kezdte meg 1915-bcn, ahol
19J8-ig mint káplán működött, amikor is az ercsi róm. kath.
egyházközség plébánosává választották meg.
Rendkívül sokat fáradozik községében a hitélet mélyítésén,
a róm. kath. Iskolaszék, a Polgári iskola, a Levente Egyesület
elnöke, a Hangya fogyasztási szövetkezet igazgatója.
Jelentős szerepet játszik minden keresztény irányú mozga
lomban és Ercsi társadalmi életében nemcsak hívei szeretetének
örvend, hanem osztatlan megbecsülésben részesítik társadalmi
állásra és felekezeti különbségre való tekintet nélkül.

Megyaszay Mihály
református l e l k é s z

Erdélyi ősrégi család sarja, Kézdivásárhelyen született
Háromszékmegyében 1880-ban. Középiskolai tanulmányait Sepsi
szentgyörgyön, a teológiát Kolozsvárott végezte és 1904-ben
szentelték pappá.
Felsőcsernáton Háromszékmegyében működött 1903-tól egész
1924-ig mint az ottani református egyház lelkésze, 1922-ben es
peressé választották meg. Ά román hatóságok ismert magyaros
gerinces magatartásáért sokat kellemetlenkedtek neki, nagyon
sokszor éjjel rángatták ki ágyából csendőrök, házára lövöldöztek
stb. Ä felekezeti magyar iskolák védelmezése miatt a szebeni
hadbíróság börtönébe vetették és hosszabb ideig elzárták.
1924-ben, megunva a sok zaklatást és nem akart sehogysem
beleilleszkedni az ottani miljőbe, Budapestre ment, ahol egy és
fél éven át a menekültek lelkipásztora volt, majd 1929-ben Ercsin
választották meg a református egyház rendes lelkészévé.
Szerkesztette a Székely Újságot és több egyházi szemle
állandó munkatársa volt. A m. kir. Földművelésügyi minisztérium
dicsérő oklevéllel tüntette ki a gazdatársadalom érdekében kifejtett
munkásságáért.
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Gerő István
főjegyző

Fülén szüleiéit 1867-ben. Középiskoláit Székesfehérvárott
végezte, ahol 1885-ben érettségizet. Utána mint egyéves önkéntes
katonai kötelezettségének tett eleget. Közigazgatási pályára lépve,
Székesfehérváron volt jegyzőgyakornok 2 évig, 1889-ben pedig a
vármegyénél letette a jegyzői vizsgát.
18.90-ben Váckeresztúron lett segédjegyző, 1895-ben Iváncsán jegyzőhelyettes, majd jegyző és végül 1900 április 25-én
választották meg Ercsibe vezető főjegyzőnek. Huszonkilencéves
munkásságának eredménye a község fejlődése ; jegyzősége alatt
épült az elemi és polgári iskola, utak, uccák kövezése, közkutak
felállítása, a villanytelep megvalósítása (1928) nevéhez fűződik.
Most van folyamatban a vízvezeték létesítése és a vásárjog meg
szerzése. 1902-ben a tagosítást valósította meg. Megrendezte
1925-ben a Faluszövetség és 1926-ban a Mohácsi vész emlékkiállítást.
Igazgatósági tagja az Ercsi és Vidéke Takarékpénztárnak,
a Faluszövetség fiókjának és a Tűzoltó Testületnek elnöke, az
Ercsi-Iváncsai Ármentesítő Társulat pénztárnoka.

Németh Mihály
közígazg. jegyző

Ercsiben született 1895-ben. Középiskolai tanulmányait Buda
pesten véqezte ahol érettségit is tett 1914-ben. Utána a köz
igazgatási pályára lépett és szülőfalujában kezdte meg működését,
ahol most már megszakítás nélkül 15 esztendeje dolgozik mint
jegyzőgyakornok, majd mint segédjegyző és 1921 ófa önálló hatás
körű közigazgatási jegyző és anyakönyvvezető helyettes.
A közigazgatási tanfolyamot Egerben végezte, ahol 1921-ben
szerezte meg jegyzői képesítését. H község társadalmi életében
is szerepet játszik, az Ercsii Olvasókör titkára, a Levente Egylet
jegyzője.
Bár aránylag fiatal ember, annak dacára általános megbecsü
lést és tiszteletet vívott ki magának.

Farkas Sándor
adóügyi jegyző

Cegléden születeti 1887-ben. Középiskolai tanulmányait Nagy
kőrösön végezte és ott tett érettségit is. A közigazgatási tan
folyamot Nagybecskereken hallgatta és 1917-ben szerezte meg
jegyzői oklevelét.
Kispesten mint jegyzőgyakornok 1913—HÜ6-ig működött,
amíg a tanfolyamra rnent. 1917 augusztus havában választották
meg Ercsiben segédjegyzőnek, 1922 óta ugyanott adóügyi jegyző.
Rz Ercsii Testedző Egylet elnöke, a Hangya Fogyasztási
Szövetkezet felügyelő-bizottságának, a Keresztény Olvasókör és a
Vármegyei jegyző Egyesület választmányának tagja.
Tizenkét esztendő óta van Ercsiben, ottműködésének ideje
alatt minden kulturmozgalomban és társadalmi megmozdulásban
szívesen működött közre.

Dr Felix István
e g y e t e m e s orvostudor

Érsekújváron született 1895-ben. Ugyanott végezte közép
iskoláit is. Egyetemi tanulmányokat Budapesten a Pázmány Péter
Tudományegyetemen folytatott, ahol 1917-ben avatták az orvos
tudományok tudorává.
1915-ben bevonult a 29-ik honvéd gyalogezredhez, majd a
71-ik honvéd nehéz tüzérezrednél, a 807-es kombinált ezrednél
és a Rusz különítménynél teljesített szolgálatot különböző fronto
kon. A Károly csapatkereszt tulajdonosa, tartalékos segédorvos.
Ercsiben 1920-ban telepedett le és nyitotta meg rendelőjét.
A grófi uradalom, a Társadalom Biztosító Intézet, az Ercsii Cukor
gyár rendelő orvosa, /Yiáv. pályaorvos
R róm. kath. Egyházközség és a helyi Kaszinó választmá
nyának tagja. Élénk szerepet játszik a község társadalmi életében,
minden kulturmozgalom lelkes támogatója. Altalános nagyrabe
csülésnek örvend.

Dr Glasser Zsigmond
e g y e t e m e s orvostudor

A hontmegyei Vámosmikola községben született 1894-ben.
Középiskoláit Budapesten, majd ugyancsak ott végezte el a Páz
mány Péter Tudományegyetem orvosi karán főiskolai tanulmányait
és 1920-ban avatták orvostudorrá.
A háború kitörésekor még 1914-ben bevonult a 26-ik
gyalogezredhez. 18 hónapot töltött a fronton, majd a Trencsénteplici katonai üdülő orvosa lett. 1918-ban az összeomláskor
szerelt le hadnagyi rangban. Megszerezte a Vöröskereszt II. osz
tályú tiszti érmét hadiékítménnyel és a Károly csapatkeresztet.
Leszerelése után fejezte be tanulmányait és letette a tiszti
orvosi vizsgát is. 1920-ban a nógrádmegyei Romhány község
választotta meg körorvosnak, ahonnan 1926-ban Ercsibe jött és
magánorvosi és fogorvosi rendelőt nyitott. Képesített középiskolai
egészségtantanár.
Bár aránylag rövid ideje van Ercsiben, máris nagy népszerű
ségre tett szert és általános nagyrabecsülésnek örvendő tagja a
község társadalmi életének.

Rozsinszky Béla
községi állatorvos

A pozsonymegyei Csütörtök nevű községben született 1894ben. Középiskolai tanulmányait Déván végezte 1914-ben.
Tanulmányai befejezte után katonai szolgálatra vonult be
a 114-ik tábori tarackezredhez Pozsonyba, majd az orosz és
olasz harctereken teljesített arcvonalbeli szolgálatot, szerzett két
Signum Laudist kardokkal, a harmadosztályú katonai érdemkeresz
tet, Károly keresztet és Sebesülési érmet. Az összeomláskor 1918ban szerelt le mint tartalékos főhadnagy.
Az állatorvosi főiskolát Budapesten végezte, ahol 1920-ban
nyert oklevelet. Utána 4 évig mint kinevezett tanársegéd műkö
dött dr. Mareck professzor mellett. Innen választották meg kör
állatorvosnak Ercsibe.
Minden szociális és kulturmozgalom lelkes támogatója, élén
ken résztvesz a község társadalmi életében és általános nagyra
becsülésnek örvend.

Tscheppen Dezső
gyógyszerész

Pápán született 1862-ben. Középiskoláit Pápán és Győrött
végezte 1880-ban. Egyetemi tanulmányokat a budapesti kir. Tudo
mányegyetem gyógyszerészeti karán folytatott, ahol 1884-ben
szerezte meg gyógyszerészi oklevelét.
Gyakorlatot Pápán és Veszprémben szerzett, majd 1887-ben
Ercsibe jött és azóta vezeti önálló gyógyszertárát. Ά község kultu
rális és gazdasági életében nagy szerepet játszik. 1889 óta tagja
a képviselőtestületnek, 1890 óta tűzoltóparancsnok, 40 év óta
ügyvezető igazgatója a Keresztény Olvasókörnek, 18 év óta vezér
igazgatója az Ercsi és Vidéke Takarékpénztárnak. A felekezeti
Iskolaszék világi elnöke. A szépítő bizottság tagja, a Vöröskereszt
Egylet helyi fiókjának volt elnöke.
Ά háború alatt 4 évig az ottani polgárőrség, majd a nemzet
őrség parancsnoka volt. Nagy tekintélynek és népszerűségnek
örvendő tagja községének, aki minden kulturális, gazdasági és
szociális megmozdulásból kiveszi a részét.

Déri Lajos
kereskedő, a református e g y h á z presbitere

1855-ben szüleíctt Ercsiben. Iskolai tanulmányait Ercsiben»
Budapesten és Tatán a piarista gimnáziumban végezte. Majd
kereskedői pályára lépett és édesatyja üzletében szerezte meg
szakismereteinek alapját. Majd Bécsben bővítette kereskedői tudá
sát, ahol néhány évig állott alkalmazásban.
1907 ben atyja halála után átvette annak kitűnő hírnévnek
örvendő üzletét, amelyet 1845-ben alapított. Tagja a község
képviselőtestületének, a református egyház presbitere, az Ercsii
Temetkezési Egylet elnöke. Ä Tűzoltó Testület volt főparancs
noka, jelenleg választmányi tagja. R Keresztény Olvasókör pártoló
és a Szépítőbizottság rendes tagja.
Minden társadalmi, kulturális és gazdasági törekvés lelkes
támogatója, aki az évek folyamán már igen sokat fáradozott a köz
érdekében, így általános nagyrabecsülést és tiszteletet szerzett
nevének.

Roth Ede
fakereskedő, vm. bizottsági tag

Ohájon (Barsrnegye) született 1872-ben. Iskolai tanulmányait
Érsekújváron végezte, majd a fakereskedöi pályára lépett.
Ercsibe 1889-ben telepedett le és 1904 óta van önálló üz
lete, amely mindjobban fellendült szakszerű vezetése alatt. Élén
ken résztvesz úgy a község, mint a vármegye közigazgatási éle
tében. Fejérvármegye törvényhatósági bizottságának 1913 óta
megszakítás nélkül tagja, Ercsi község képviselőtestületének
szintén viri'is jogú tagja. A Polgáriiskola, valamint az Ipariskola
Iskolaszékeinek tagja.
flz ottani izr. hitközségnek 1920 óta elnöke. R szegények
megértő támogatója, aki sohasem vonja meg segítségét az arra
érdemesektől és rászorulóktól.

Vátnosy József
a róm. kath. iskola tanítója, leventefőoktató

Gyöngyösön született 1889-ben. Középiskoláit és a tanító
képzőt Nagyváradon végezte 1908-ban, tanulmányai befejezte után
a Nyitramegyébe nevezték ki állami tanítónak, ahol a világháború
kitöréséig működött.
1914 augusztus havában bevonult a cs. és kir. 60-ik gyalog
ezredhez Egerbe, majd az orosz és a román frontokon teljesített
arcvonalbeli szolgálatot és az összeomláskor 1918-ban szerelt le
mint tartalékos hadnagy. Kitüntetései II. oszt. ezüst, bronz vitéz
ségi érmek, Károly csapatkereszt.
Ä cseh megszállás alatt megtagadta a hűségesküt, menekülnie
kellett és meghívásra 1919-ben került Ercsibe az ottani róm. kath.
elemi iskolához mint osztálytanító. Leventefőoktató, mintegy 500
levente van a keze alatt, akiket sok szeretettel képez ki, úgyhogy
ma a vármegye első csapatának számit.
Megszervezte Ercsiben az Ipartestületet, amelynek jegyzője
1923 óta, a Kaszinó titkára, a Hangya Fogyasztási Szövetkezet
szervező igazgatója.

Bánfy Dénes
a Polgári

kör elnöke

Ercsiben született 1889-ben, ott végezte iskoláit is, majd a
malmászatban helyezkedett el és a molnáripart tanulta ki. A világ
háború alatt 1915-ben bevonult Székesfehérvárra, majd az olasz
harctéren töltött 9 hónapot, megsebesült és felgyógyulása után
mint 25 százalékos rokkantat segédszolgálatra osztották be.
Megszerezte a bronz vitézségi érmet és a Károly csapatkeresztet.
Leszerelése, után hazakerült szülőfalujába, amelynek minden
gazdasági, társadalmi és kulturmunkájában készséggel tevékeny
kedik. 1925 óta elnöke az Olvasókörnek, melynek könyvtárát
nagyban fejlesztette és átszervezte. A polgári, valamint a községi
iskolák iskolaszéki tagja. A Tűzoltó Testület, a Temetkezési
Egylet választmányi tagja. A Cserkészbizottság alapító és a róm.
kath. egyházközség választmányának póttagja. Az Eötvös emlékmű
bizottság tagjai sorában szintén helyet foglal és Ercsi község
képviselőtestületének is tagja.

Tézli Nándor
a Tűzoltó Testület alparancsnoka

Ercsiben született 1877-ben. Iskoláit is ott végezte, majd
ipari pályára lépett és kitanulta a kéményseprő mesterséget. A
világháború alatt Székesfehérvárra vonult be 1914-ben, a szerb
frontra került, ahol súlyosan megbetegedett, A Károly csapat
kereszt tulajdonosa.
1891 óta kéményseprő Ercsiben, 1895 óta tűzoltó, 1920-ban
lett a Testület alparancsnoka. Az Ipartestület választmányi tagja,
a Tűzoltó Testület pénztárnoka. Hegyközségi elnök, a Polgári
Kör. tagja.
Népszerű tagja Ercsi község iparos társadalmának, amely
nek érdekében szívesen vesz részt minden gazdasági és kulturá
lis megmozdulásban. A tűzrendészeti bizottság tagja.
A község képviselőtestületének és a róm. kath. egyházköz
ség vezetőségének választott tagja.

Dr Këpl Arnold
körorvos

Brassóban született 1895 szeptember 30-án. Középiskoláit
szülővárosában, főiskolai tanulmányait a Kolozsvárott és a budspesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán végezte.
Orvosdoktorrá 1923-ban avatták.
A világháborút végigküzdötte külömböző harctereken, 1914
augusztus 3-án vonult be a cs. és kir. 2-ik gyalogezredhez és
mint egészségügyi hadnagy szerelt le 1918 november 7-én. Ki
tüntetései: Bronz vitézségi érem, Sebesülési érem és Károly
csapatkereszt.
Leszerelése után magánorvosi rendelőt nyitott Brassóban.
Nem tudott és nem akart beleilleszkedni az ottani megváltozott
viszonyokba, repatriált. 1924-ben Sóskúton választották meg kör
orvosnak, ott telepedett le é : folytatja orvosi gyakorlatát, a DunaSzáva-Hdria Vasúttársaság pályaorvosa, az Országos Társadalom
Biztosító Intézet kezelő orvosa.
Tagja az Orvosszövetség fejérmegyei fiókjának és a Termé
szettudományi Társulatnak.

Jirka Ferenc
áll. elein» iskolai igazgató tanító

Németságon született 1872-ben. Tanulmányait Nagyszeben
ben és Csiksomlyón végezte. Pályáját mint kántortanító Simonfal
ván kezdte, itt 2 évig volt. Onnan Gyarmatra ÍGyőrm.) került
kántor-főtanitónak, majd 1907 óta Sóskúton működik mint osztály
tanító és 1909 óta pedig a 9 tanerös iskola igazgató-tanítója.
Tizenkilenc esztendeje neveli egyhuzamban Sóskúton a
gondjaira bízott tanköteles gyermekeket hazafias és vallásos szel
lemben, hogy derék polgárai legyenek majdan a hazának. Mint
kötelességtudó néptanító, puritán jellemével és életmódjával álta
lános népszerűséget és közmegbecsülést vívót ki nevének.
Kultur érzéséből kifolyólag fáradhatatlan munkásságot fejt ki
ifjúsági egyesületek és énekkarok alakításával.

