Füzesabony vitézei...
A Híradó előző számában befejeztem az I. világháború Füzesabonnyal kapcsolatos
eseményeinek tárgyalását, most a katonáinkkal kapcsolatos információkat szeretném Önökkel
megosztani.
Az első világháború hős katonáit különböző kitüntetésekkel, érdemérmekkel jutalmazták.
Ezek közül, a bátorságukkal és nemzeti érzésükkel kitünt magyar állampolgárok
jutalmazására létrehozott szervezetet, a Vitézi rendet szeretném először bemutatni.
A „mai fogalmakkal lovagrendnek nevezhető” szervezet Horthy kormányzó
kezdeményezésére alakult, 1920. szept. 1-jén. A közvélemény gyakran összetéveszti az általa
adományozott címet a nemesi címmel, annak ellenére, hogy a tagoknak járó vitéz cím nem
volt nemesi cím, miután a kormányzói jogkör nem tartalmazta a nemesség adományozásának
jogát.
1945-ig a Vitézi Rend két részből állt: a vitézi telekben részesült vitézekből,- és a felettük álló
vitézi szervekből. Az egy járásban állandó lakással rendelkező vitézek vitézi szakaszt alkottak,
amelynek élén a vitézi hadnagy állt. Felettese a vitézi székkapitány volt, mint aVármegyei
Vitézi Szék vezetője. A vitézi törzskapitány a több vármegyét összefogó Vitézi Törzsszék élén
állt. Magyarország 8 törzsszékre tagozódott. A 8 törzskapitány és a kormány delegált
képviselői alkották az Országos Vitézi Széket (OVSZ), amelynek elnöke, egyben a vitézek
főkapitánya, Horthy Miklós volt. Az OVSZ, egyben a Vitézi Rend „törvényhozó”
testületeként választotta a Központi Törzskapitányok testületét - a központi végrehajtó
szervét. Az utóbbi feladata az OVSZ határozatainak végrehajtása volt. A Vitézi címről szóló
rendelet az utódokban is jutalmazni kívánta az I.-vh-ban és az 1918-19-es forradalmak alatt a
„magyar állam védelmében kitünt fedhetetlen honfiakat”, ezért az elsőszülött fiú útján a vitézi
cím öröklődik. Ha nem volt fiúutód, kérvényezni lehetett az elsőszülött leány „fiúsítását”. Az
OVSZ az ilyen kérvényeket teljesítette. A Vitézi Rend főkapitánya először 1921. aug. 20-án
avatott vitézeket: 91 tisztet és 143 legénységi állományú személyt. Nekik, az évente
avatottaknak a vitézi telekért külön kellett folyamodniuk, amelynek odaítélési és öröklési
rendjét 1921. aug. 29-én született külön rendelet szabályozta.
A nyilas hatalomátvételt követően az akkori ügyvezető törzskapitány Igmándy-Hegyessy Géza
altábornagy beszüntette a Vitézi Rend működését, kifejezve ezzel azt, hogy szervezetük nem
ért egyet a vezető politika ilyen irányú alakulásával. Ennek ellenére az Ideiglenes Nemzeti
Kormány 1945. febr. 23-án megjelent rendeletével - amely a fasiszta politikai és katonai
jellegű szervezetek feloszlatásáról intézkedett - a Vitézi Rendet is betiltotta, 25 szervezet
között 22.-ként. A magyar királyi tiszti kar emigrációban élő tagjai 1945 után viszont
újjászervezték, az eredeti Vitézi Kis-kátét tekintve továbbra is működési alapnak, s tovább
használták a vitézi jelvényt. 1962-ben a Vitézi Rendet felvették a Nemzetközi Lovagrendek
állandó Bizottságába. 1971 óta időszaki kiadványaként megjelenteti a Vitézi Tájékoztatót.
1990. szeptember 8-án rendszeresítették a nagy vitézi jelvényt és a vitézi cím mellé a nemzetes
megszólítást. 1991. jan. 30-án a Vitézi Rendet ismét bejegyezték Magyarországon. Központi
végrehajtó szerve nincs, tagjainak száma hozzávetőleg 1600 fő. A Vitézi Rend főkapitánya
1957-ben bekövetkezett haláláig Horthy Miklós volt. 1993 óta a főkapitány helyett a
Nemzetközi Lovagrendek Állandó Bizottsága etalonja szerint a Vitézi Rend élén a nagymester
áll. Az avatókardot vitéz Thurzó Frigyes központi székkapitány őrzi.
Füzesabonyi vitézeink:
Kocsis Imre , zászlós. Részt vett a Jacobeny csatában, 1916. júl. 6.; a Par Hau -i csatában,
1916. júl. 8., a Magura -vidéki csatákban 1916 augusztusában - melyben az aug. 18.-i roham
hőse volt

Orsovay Ede hadnagy. Erdélyi román fronton harcolt. 1916. nov. 12-én a volt m. királyi 8/III.
népfelkelő zászlóalj 8.századának 4.szakaszparancsnokaként oroszlánrésze volt a Djalu
Masulni csúcs bevevéséhez a románoktól, az Ó - Asszonyrét község mellett keletre lévő
csúcsnál. - I. oszt. ezüst vitézségi éremmel tüntették ki érte.
Ruttkay Ernő hadnagy a cs. és kir. 60. gyalogezredben, a 15. hadosztályban szolgált. 1917.
nyarán 30 óráig tartott ki az 1510 méter magas Pietra Rosa
megtartásával százada
zászlósaként - a századparancsnok, szakaszparancsnok nélkül - az oroszok ellen Erdélyben a
Tölgyesi- szoros közelében. Maga vette át a századparancsnokságot feljebbvalói eltünése
után. Hősiességéért József főherceg személyesen tűzte mellére az I. oszt. ezüst vitézségi
érmet.
Uzonyi László tűzérhadnagy I. osztályú ezüst vitézségi érmét az olasz harctéren, a 6.
isonzói csatában, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért kapta. 1916. aug. 6-án a
volt 20. honvéd tábori tarackos ezred I. ütegében szakaszparancsnokként szolgált.
Tüzelőállása a St. Gabrielle völgyben Cotici falu alatt volt. II. osztályú ezüst vitézségi érmét
1916. május 24-én, a Mt. S. Michelen, a 124-es pont ellen intézett helyi akció alkalmával
kapta, mikor is, mint első tiszt ért el hadi sikereket.
(GYŰJTÉS:Szamosi László MÁV - felügyelő: Évtizedekig Füzesabonyban lakott, a MÁV nál dolgozott. Hozzátartozói Németországban élnek. Füzesabonyban már senkije sincsen.
/Tasi János adatközlése alapján. /)
Ambrus János főtörzsőrmester volt a cs. és kir. 60. gyalogezredben. Részt vett az 1916. júl. 3án az isakowi ütközetben, mint gépfegyver -osztagparancsnok. A komorowka-veletniowi
ütközetben - 1916. júl. 28-tól aug. 7-ig megakadályozta, hogy az oroszok az ezred hátába
kerüljenek. Kétszer terjesztették fel arany vitézségi éremre, de csak I. oszt. ezüst vitézségi
érmet kapta.
Antal Imre t. huszártiszthelyettes. A 29. dandár szolgálatában, a Horica szerb faluban lévő
ellenség felderítéséért tüntették ki először a II. o. ezüst vitézségi éremmel. Komarownál az
oroszok bekerítették csapatát. Antal, mint összekötő, felderítette az ellenséget, amiért az I. o.
ezüst vitézségi érmet kapta.Kolomeánál visszavonult a 29. dandár, mert Kamionkánál
frontjukat áttörték. Antal 35 lovassal 200 kozákot megtámadott, visszavert,- és a támadás
folytán a dandár és egy üteg tüzérség nyugodtan elvonulhatott. Antalt vitéz bravúrjáért az
arany vitézségi éremmel tüntették ki. Az északi harctéren egy gyalogos visszavonulásnál egy
előretolt állást reggel 7 órától este 7 óráig tartott, amiért a bronz vitézségi érmet kapta. A
Halics környéki visszavonulás alkalmával 3 zászlóaljat ő vezetett be, majd velük sikeres
ellentámadást hajtott végre. Ekkor kapta meg másodszor az I. o. ezüst vitézségi érmet.
Kirlíbabánál három szakasszal elfoglalt egy orosz előretolt állást, amiért a bronz vitézségi
érmet másodszor is megkapta.
Ceglédy Ádám a m. kir. 10. honvéd gyalogezred honvédje. 1915 febr.-ban a 7.századnál, az
orosz fornton szolgált Bobovánál. I. o. ezüst vitézségi érmet kapott. Bronz érmét a Strypamenti harcokban szerezte meg.
vitéz Czeglédi Péter a cs. és kir. 60. gy. e. t. őrmestere.
Gazdálkodó,1890-ben Füzesabonyban született, ott is járt iskolába. Utána atyja mellett
gazdálkodott, majd államvasúti alkalmazásba lépett. 1911-ben tényleges katonai szolgálatra
vonult be, s csak a világháború után, 1918-ban szerelt le. A szerb, orosz, román és olasz
fronton harcolt, rendfokozata őrmester, kitüntetései:. Kétszer kapott dícsérő oklevelet, és I. o.
ezüst vitézségi érmet. II. o. ezüst vitézségi éremet is megkapta. a Zwornika, Igristye-hegy,
Doberdo, Tirolban Rovereton Kirliba, Monte Bella -i csatákban tanúsított hősi
magatartásáért., két kis ez., és bronz vit. é., K. cs. k. és 1913 évi mozg. emlék é. Leszerelése
után ismét a vasútnál szolgált, 1922-ben vonult nyugalomba. 1921-ben avatták vitézzé,

amikor is 20 kat. hol vitézi telket kapott. Az Állatsegélyező Egylet elnöke, volt levente oktató,
közs. képviselő. Neje: Gulyás Mária, leánya: Mária.
Csery Lajos m. kir. csendőrőrmester I. oszt. ezüst vitézségi érmet kapott az 1915. szept. 30-án
az orosz harctéren, Kalki környékén tanúsított hősi magatartásáért az orosz katonák ellen.
Hollós János t. szakaszvezető II. oszt. ezüst vitézségi érmet kapott 1916. szept. 30-án
tanúsított hősiességéért. Monte Grappa-i olasz tűzérség elleni támadásban tanúsított
magatartásáért az I.oszt. ezüst vitézségi érmet kapta.
Kelemen István őrmester a 10. honvéd gyalogezredben. 1918. október 11-én az olasz harctéren
kapott parancsát teljesítve fenntartotta a telefonösszeköttetést csapattestei között az olasz
ágyútűz ellenére. Vitézségéért I.oszt. ezüst vitézségi érmet kapott.
Kelemen János t. őrmester a m. kir. 5. honvédhuszárezrednél. Megszakítás nélkül 46 hónapot
töltött a harctéren. A Duklai -szorosnál 92 oroszt fogott el 1915 májusában, amiért I. oszt.
ezüst vitézségi érmet kapott. Bukovinai Laus-kapujának nevezett pontnál az oroszok ellen
tanúsított vitézségéért a bronz -érmet kapta. 1917. aug. 17-iki Bukovinai Stermina nevű
magaslat visszafoglalásakor tanúsított magatartásáért a II. oszt. ezüst vitézségi érmet kapta.
Koroknai Ferenc v. tiszthelyettes, ezrede 6. hadtestének 27. gyaloghadosztály lovasságában.
1915 aug. végi Podhorce községnél tanúsított hősiességéért I. oszt. ezüst vitézségi éremmel
tüntették ki. 1915. májusában a Kárpátokból való előnyomulás alkalmával százada a 4.
hadtestben, mint hírszerzőkülönítmény működött. Chyrowig városánál tanúsított hősiességéért
II. oszt. vitézségi érmet kapott. 1918. szeptemberében ezrede az olasz fronton a 6.
lovashadosztály kötelékébe tartozott. Egy éjszakai olasz támadás visszaveréséért I. oszt. ezüst
vitézségi éremmel tüntették ki.
Zagyvai Péter t. őrmester a 10. honvédgyalogezred 2. zászlóaljánál. 1918 októberében a
Hétközség -fennsíkján, a Sasso- Rossó -vonalon tanúsított hősiességéért I.oszt. ezüst vitézségi
érmet kapta.
Vitéz Máthé Domokos vasúti fűtő, szakaszvezető. 1891-ben, Homoródszentpéteren született,
Udvarhely megyeében. Füzesabonyban, a Szihalmi út 17. sz. alatt lakott. Bevonult a cs. és kir.
82. gy. ezredhez Bécsben. A háború kitörésétől az orosz, 1916. októberétől a román harctéren
küzdött. Háromszor meg is sebesült. Az összeomláskor szerelt le. Felesége: Gál Rozália,
gyerekei József, Irén, Julianna, Mária, Erzsébet, Ilona
Kitüntetései: I. o. Ez. Vit. é. , II. o. Ez. Vit. é. , Br. Vit. é. , Kcsk., Seb. é. , Heé. - Az
Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
vitéz rákosi Baross Gábor
Ny. honv. őrnagy, Füzesabony. Atkáron 1887-ben született, nemesi család leszármazottja. A
nagyváradi hadapródiskolát végezte. A világháború alatt az orosz, olasz és román frontokon
harcolt. Háromszor sebesült meg. Kitüntetései: 2 katonai érd. ker., ezüst és bronz Sign. Laud.
a kardokkal, K. cs. k., háborús e. é., két sávos sebesülési é., rokkant jelvény, és koronázási
jub. emlékérem. 1936-ban avatták vitézzé. 1934-ben vonult nyugalomba. A Füzesabonyi
Frontharcos Főcsoport elnöke. Neje: nagytétényi Papp Rozália.
Vitéz Kelemen István villany -és rádió felszerelési vállalata volt, emellett gőzmalma és
földje.Villanyszerelő mester, 1892-ben Egerben született, régi hevesi család sarjaként. Iskoláit
Egerben végezte, 1911-ben szabadult fel, majd a Budapesten technológiát tanult és a
villanymotorokról oklevelet nyert. 1912-ben az Egri Villamos Művek füzesabonyi telepének
vezetésével bízták meg. Üzeme minden villany és rádió felszerelési, javítási munkát végzett.
Füzesabonyban a rádió bevezetője. Ő tette ezt precíz, jó munkájával népszerűvé. 1921-ben lett
Füzesabonyban önálló. Hosszú időn keresztül az Iparoskör választmányi tagja volt és 1934 óta
elnöke. Vezetőségi tagja volt az Iparoskör Olvasókörének, a Levente sportegyletnek. A
világháborúban a 10. honvéd gyalogezred kötelékében szolgált és mint őrmester az orosz,
román és az olasz harctereken küzdött. 1914-ben megsebesült. Kétszer a nagyezüst, kétszer a

bronz vitézségi érem, K.cs.k., sebesülési érem, és háborús emlékérem tulajdonosa. 1928-ban
lett vitézzé avatva. A helybeli frontharcos főcsoport vezetőségi tagja. Felesége: Kovács Anna,
gyermekei: István és Márta.
vitéz Kocsis Imre
Kántortanító, okl. polg. iskolai tanár, Füzesabony. Rékáson, 1891-ben született. Czegléden
végezte a középiskolát, Egerben a tanítóképzőt, tanári oklevelet Budapesten nyert. Pedagógiai
pályafutását Makláron kezdte, Besenyőszögön érte a világháború kitörése. A szerb, orosz,
román és olasz frontokon harcolt. T. hadnagyi rendfokozattal szerelt le, mint a nagyezüst,
kisezüst, _é, Br. v. é., K.cs.k., és a III.o. német emlék é. tulajdonosa. A háború után
Füzesabonyban választották meg kántortanítónak, ahol nemzetőr is volt. Vitézzé avatták
1929-ben. Volt vm. tvh. biz. tag, községi képviselő, dalárda vezető stb. Sógora Gál András
hősi halált halt. 1935-ben húnyt el. Özvegye: Gál Mária, 76 holdon gazdálkodik. Három
ikergyermeke van, József, Antal, Ilona.
vitéz Ruttkai Ernő
Róm. kat. tanító, Füzesabony. 1896-ban Mezőtárkányon született, mint ősrégi nemesi család
sarja, akik 1750-ben Abaúj-vármegyéből elköltözve Mezőtárkányon telepedtek le. A
középiskoláit Egerben és a tanítóképzőt is ott végezte, 1922-ben. A következő évben
Füzesabonyban kezdte el pályályát, itt tanított az újtelepi rk. iskolában. A Hangya
Szövetkezetnek 1928 óta ügyvezetője volt, a fa.-i frontharcos főcsoport tiszti karának tagja, a
Stefánia ig. tagja stb. A világháborúban a 60. gyalogezredben teljesített szolgálatot, a szerb,
román,az orosz, és olasz harctereken. Nagy ez., kis ez., bronz vit. é., K.cs.k. , magyar és
osztrák háborús emlékérem tulajdonosa. Emléklapos főhadnagy. 1930-ban avatták vitézzé.
Neje: Schadl Franciska.
Antal Imre,Tóth Mihály, róluk nem sikerült adatokat felkutatni.
A szövegben előforduló rövidítések:
cs. k. gy. e. - császári és királyi gyalogezred
m. királyi - magyar királyi...
I. o. Ez. Vit. É. - első osztályú Ezüst Vitézségi Érem
K.CS.K. - Károly Csapatkereszt
gy. ezred - gyalogezred
kat. érd. ker. - katonai érdemkereszt
háborús e. é. - háborús emlékérem
s.e.é. - sebesülési emlékérem
br. e. é. - bronz emlékérem
Sign. Laud. - Signum Laudis érem
vm. tvh.biz. tag - vármegyei törvényhatóság bizottsági tag
A Károly csapatkeresztesekről, a Tizeshonvéd Mozgalom füzesabony tagjairól a következő
számban fogok írni.
Kérem azokat, akik még további katonákról tudnak, jelentkezzenek a Városi Könyvtárban
adatfelvétel céljából. Telefon: 341-928 Sipos Attila

I. világháborús füzesabonyi katonák
A Füzesabonyi Híradó legutóbbi számának megjelenését követően hozta be a könyvtárba
Kovács Lászlóné ( Szabadság út 9. ) édesapja I. világháborús katonaképét. A háború első
évében elhúnyt füzesabonyi katonáról a következőket tudhattuk meg:
Kovács László szül. ( 1892 - 1919. dec. 21. )
Békében a Császári és Királyi 60. Gyalogezredben, mint őrvezető Egerben szolgált. 1914.
évben, amikor a háború elkezdődött, Egerből indult az orosz harctérre. Ott hamarosan az
egyik ütközetben, a Krakkó melletti harcokban comblövést kapott. Sebeivel kórházba került.
A kórházból szabadságolták, s rövid idő múlva újra behívták, és ismét a harctérre került. A
harctéren előléptették tizedesnek. Vele szolgált bajtársai elbeszélése szerint a bátor és vitéz
magatartásáért a bronz és az I. vagy II. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. A
sebesülési éremnek is a tulajdonosa volt. Megillette a háborús emlékérem és az osztrák
háborús emlékérem. A későbbi harcok folyamán haslövést kapott az orosz harctéren, majd
1914. év dec. 21-én Krakkóban hősi halált halt. Bielicska község határában van eltemetve.
Hősi emlékét szeretettel őrzi árva fia, Kálmán és öccse, László.
Az első világháború harcosainak megkülönböztető jelvénye a Károly Csapatkereszt, a
második világháború harcosainak pedig a babérkoszorúkkal övezett, kardokkal díszített
Tűzkereszt. A két kitüntetés viselői a Magyar Frontharcos Mozgalom hivatalos tagjai.

A Magyar Frontharcos Mozgalom I. világháborús, füzesabonyi tagjai:
Antal D. Sándor vendéglős. ∗ 1880-ban Füzesabonyban. Lakik Füzesabonyban Baross út 8.
Bevonult a 60. honvéd gy. ezredhez Egerben. A háború alatt 1914 szept-től az orosz harctéren
küzdött. Egyszer megsebesült, kétszer megbetegedett. 1916. júl. 5-én hadifogságba esett,
ahonnan 1918 márc-ban tért haza. Felesége Hanyi Rozál. Gyerekei: Magda és Sándor.
Kitüntetése: Kcsk. -Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Antal János (Kurcel) gazdálkodó, fuvaros. ∗ 1894-ben Füzesabonyban. Lakik Füzesabonyban,
Templom út 23. Bevonult a cs. és kir. 60. gy. ezredhez Egerben, később a 34. gy. ezredhez
osztották be. A háború alatt 1915. júl. 1-től az olasz harctéren küzdött. 1915. júl. 25-én
hadifogságba esett, ahonnan csak 1919 novemberében tért haza.
Kitüntetése: Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Csanády József igazgató, tanító, szakaszvezető. Lakik: Füzesabonyban, Széchenyi út 3.
Bevonult a cs. és kir. 34. gyalogezredhez Kassán. Ezrede kötelékében 1915. januárjától mint
lövész, telefonista és szanitéc az orosz és olasz harctéren teljesített frontszolgálatot. Résztvett
a Galíciai és a kárpáti harcokban.
Kitüntetései: - I. oszt. ezüst vitézségi érem, Br. Vit. é., Kcsk., Heé., Szanitéc Br., Német II. o.
Ezüst Vit. é. Az Országos Frontharcos Szöv. rendes tagja.
Darvas Sándor kereskedő, tizedes. ∗1880-ban Füzesabonyban. Lakik: Gyöngyösön, Hanisz
tér 2. Bevonult a 10. honvéd gy. ezredhez Miskolcon. A háborúban 1914 aug-tól az orosz
harctéren küzdött. Résztvett Przemysl várának védelmében s 1915. márc. 22-én a vár
feladásakor hadifogságba esett. Fogságából harmadmagával szökve 1918. aug-ban tért haza.
Kitüntetése: - Kcsk. - Az országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Ficzere László főkáptalani mérnök, e. e. hadnagy. ∗ 1895-ben Füzesabonyban. Lakik:
Egerben, Deák F. u. 33. Bevonult a 2/51. honvéd tűzérezredhez Versecen 1915. máj. 15-én.
Ezrede kötelékében 1916 márciusától orosz harctéren küzdött, résztvett - mint felderítő tiszt a Brusilov offenzíva elleni harcokban, ahol megsebesült, s 1916 jún. 23-án hadifogságba esett.

Kitüntetései: Kcsk. - Seb. é. egy sávval. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Ficsor László kerékgyártómester. ∗ 1874-ben Hevesen. Lakik Füzesabonyban. Bevonult a cs.
és kir. 60. gy. ezredhez Egerben. Később a 9. honvéd gyal. ezredhez osztották be. A háború
alatt 1914 aug-tól orosz harctéren küzdött. Megsebesült, kétszer megbetegedett. Az
összeomláskor szerelt le.
Kitüntetése: Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Gaál Gáspár cipészmester. ∗1890-ben Füzesabonyban. Lakik: Füzesabonyban. Bevonult az
utászzászlóaljhoz Komáromban. A háború alatt 1914. aug. 1-től Póla, Lemberg, Brody,
Bukovina, Csernowitz, délen Tirolban és a Doberdón mint utász teljesített szolgálatot.
Megsebesült, s betegséget is szenvedett. Az összeomlás után szerelt le. Felesége Lehóczky
Mária, gyermekei: János, Lajos, és Anna.
Kitüntetései: Br. Vit. é. , Kcsk. , Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Gaál János ny. vasutas, tizedes. ∗ 1886-ban Szihalmon Borsod megyében. Lakik
Füzesabonyban. Bevonult a cs. és kir. 60. gy ezredhez Egerben. A háború alatt 1914 aug-tól az
orosz harctéren küzdött. 1915. nov. 15-én a vasúthoz felmentették.Frontszolgálata alatt 6
héten át beteg volt. Felesége Tassi Margit, gyereke Sándor.
Kitüntetései: II.o. Ez. Vit. é. , Br. Vit. é. , Kcsk. - Az Országos Forontharcos Szövetség rendes
tagja.
Gecse János érseki uradalmi kertgazda. ∗ 1873-ban Feldebrőn. Lakik: Füzesabonyban Szikszópusztán. a 10. honvéd gy. ezredhez Miskolcon. A háború alatt 1916. jan. 15-től az
orosz harctéren küzdött. 1916 jún. 16-án hadifogságba esett, ahonnan 1918 febr-ban tért haza.
Kitüntetése: Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Dr. Haranghy Lajos orvos, tart. hadnagy, átminősítve tart. segédorvos. ∗ 1894-ben
Besenyőtelken. Lakik Füzesabonyban. Bevonult a 10. honvéd gya. ezredhez Miskolcon,
melynek kötelékében 1915 májustól - mint szakaszparancsnok -az orosz harctéren küzdött.
1915 május 25-én orosz hadifogságba esett, ahol 37 hónapot töltött.
Kitüntetései: Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja s a besenyőtelki
csoport szervezőtisztje volt négy éven át.
Hegedűs Béni cipészmester. ∗ 1898-ban Füzesabonyban. Lakik Füzesabonyban, Kossuth u.
22. Bevonult a cs. és kir. 60. gy ezredhez Egerben. Ezrede kötelékében 1918 májustól az olasz
harctéren küzdött. 1918 nov. 1-jén olasz hadifogságba esett, ahonnan egy év múlva tért haza.
Kitüntetései: Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Hoch Mózes kereskedő, őrmester. ∗ 1882-ben Tiszakarácsonyfalván. Lakik Füzesabonyban.
Bevonult a 85. gy. ezredhez Máramarosszigeten. A háború első napjaitól az orosz harctéren
küzdött, míg 1914. szeptember 13-án hadifogságba nem esett, s csak 1920. aug-ban tért haza.
Kitüntetései: Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Kaldon Károly nyug. főgépész. ∗ 1880-ban Tófalun. Lakik: Füzesabonyban. Bevonult a 10.
honvéd gy. ezredhez Miskolcon. A háború alatt 1914. okt. 28-tól az orosz harctéren küzdött.
Résztvett Przemysl várának védelmében, ahol 1915. márc. 22-én hadifogságba esett, ahonnan
1918-ban tért haza. Felesége: Krisztián Jolán, gyerekei: Ilona és Irén.
Kitüntetései: Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Kaló János gazdálkodó. ∗ 1890-ben Füzesabonyban. Bevonult a cs. és kir. 15. huszárezredhez
Miskolcon. A budapesti 1. honvéd huszárezrednél is teljesített szolgálatot. A háború alatt
1914. aug-tól az orosz harctéren küzdött. Háromszor meg is sebesült. 1918. nov. 28-án szerelt
le.
Kitüntetései: Br. , Vit. é. kétszer, Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Vitéz Máthé Domokos vasúti fűtő, szakaszvezető. ∗ 1891-ben Homoródszentpéteren,
Udvarhely megye. Lakik: Füzesabonyban, Szihalmi út 17. Bevonult a cs. és kir. 82. gy.

ezredhez Bécsben. A háború kitörésétől az orosz, 1916. októberétől a román harctéren
küzdött. Háromszor meg is sebesült. Az összeomláskor szerelt le. Felesége: Gál Rozália,
gyerekei József, Irén, Julianna, Mária, Erzsébet, Ilona
Kitüntetései: I. o. Ez. Vit. é. , II. o. Ez. Vit. é. , Br. Vit. é. , Kcsk., Seb. é. , Heé. - Az
Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Molnár István faesztergályos. Lakik Füzesabonyban, Mátyás király u. Bevonult a cs. és kir.
60. gy. ezredhez Egerben. A háború alatt 1915 jan 1-től az orosz harctéren küzdött. 1915. máj.
9-én hadifogságba esett, ahonnan csak 1921 októberében tért haza. Felesége: Raboczki
Erzsébet, fia István.
Kitüntetése: Kcsk. - A Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Molnár János gazdálkodó, őrvezető. ∗ 1880-ban Füzesabonyban, Kerecsendi út 41. Bevonult
a 10. népfölkelő honvéd gy. ezredhez Egerben. A háború alatt 1914. nov. 4-től az orosz
harctéren küzdött. Résztvett Przemysl várának vádelmében, ahol 1915. márc. 22-én
hadifogságba esett, ahonnan 1918-ban tért haza.
Kitüntetései: Kcsk. , Heé., - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Nagy János középbirtokos. ∗ 1886-ban Füzesabonyban. Lakik Füzesabonyban, Hunyadi u. 48.
Bevonult a cs. és kir. 60. gy ezredhez Egerben. Ezrede kötelékében 1914. aug-tól az orosz
harctéren küzdött. Több nagy ütközetben vett részt. Meg is sebesült. Felesége: Kóródi Teréz,
gyerekei Margit és Rozália.
Kitüntetései: Kcsk. , Seb. é., Hé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Papp Imre műasztalos. ∗ 1897-ben Szikszón. Lakik: Füzesabonyban. Bevonult a 9. honvéd
gyalogezredhez. 1916-tól a 13. honvéd gy. ezred kötelékében teljesített szolgálatot. Kiképzése
után 1915 novemberétől az orosz, román, olasz és francia harctéren küzdött. Az orosz, majd a
román fronton is megsebesült. Az összeomláskor szerelt le. Felesége: Hídvégi Ilona,
gyermekei Margit és Klára.
Kitüntetései: II. o. Ez. Vit. é., Br. Vit. é. Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség
rendes tagja.
Papp Zsigmond földműves, tizedes. ∗ 1895-ben Füzesabonyban. Lakik: Füzesabonyban.
Bevonult a cs. és kir. 65. gy. ezredhez Munkácson, 1914-ben. A háború alatt 1914 aug-tól az
orosz harctéren küzdött. Kétszer meg is sebesült. Az összeomláskor szerelt le.
Kitüntetései: II. o. Ez. Vit. é. Br. Vit. é. , Kcsk., Seb. é., Heé. - Az Országos Frontharcos
Szövetség rendes tagja.
Rimek Géza pékmester. ∗ 1890-ben Hámoron. Lakik: Füzesabonyban, Cserkész u. 12.
Bevonult a 25. cs. és kir. gy. ezred géppuskás osztagához Losoncon, 1915. aug. 15-én. A
háború alatt 1915. decemberétől orosz, 1916 augusztusától olasz hadszíntéren küzdött.
Egyszer súlyosan, egyszer könnyebben megsebesült. Az összeomláskor szerelt le.
Felesége:Barta Borbála, gyermeke: Géza.
Kitüntetése: Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Sári István gazdálkodó. ∗ 1892-ben Füzesabonyban, Szihalmi u. 1. Bevonult a cs. és kir. 60.
gy. ezredhez Egerben 1917-ben. Ezrede kötelékében 1917 júliustól a román harctéren küzdött.
Az összeomláskor szerelt le. Felesége: Gulyás Rozália, gyermekei: István és Adorján.
Kitüntetése: Kcsk. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Sári János földműves. ∗ 1886-ban Füzesabonyban. Lakik: Füzesabonyban, Levente u. 42.
Bevonult a cs. és kir. 60. gy. ezredhez Egerben. A háború alatt 1914 aug-tól 1915 nov. 30-ig
az orosz harctéren küzdött. Kétszer meg is sebesült. Felesége: Mondok Rozália, gyermekei:
Sándor, István, János, Margit, Ilona, Béla, Béni.
Kitüntetései: Kcsk., Seb. é., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Seress László szobafestőmester, őrvezető. ∗ 1895-ben Füzesabonyban. Lakik: Egerben, Csiky
S. u. 17. Bevonult a cs. és kir. 60. gy ezredhez Kuttenbergben. A háborúban 1915 júl-tól 1916

jún-ig orosz és olasz harctéren küzdött. Az összeomláskor szerelt le. Résztvett a Jaglovica,
Tanopol, BucaeStanislav melletti, délen az isonzói csatában. 1916 jún. 9-én orosz
hadifogságba esett, ahonnan 1918 márc-ban tért haza.
Kitüntetései: Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövezség rendes tagja.
Szabó István gazdálkodó. ∗ 1874-ben Füzesabonyban. Lakik: Füzesabonyban, Mátyás kir. u.
29. Bevonult a 9. honvéd gy. ezredhez Kassán. A háború első napjaitól orosz, 1916-tól román
harctéren küzdött. Az összeomláskor szerelt le. Részt vett a nagy galíciai ütközetekben s a
románok kiverésében. Felesége Kaló Franciska.
Kitüntetései: Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Szabó Vendel kéményseprőmester, tizedes. ∗ 1891-ben Völgyi -falun, Zala megye. Lakik:
Füzesabonyban. Bevonult a 33. tábori tűzérezredhez Komáromban. A háború első napjaitól az
orosz és olasz harctéren küzdött. Az összeomláskor szerelt le. Résztvett a Kárpátokban,
Luublin, Bestlitovsk, Brody, Zaleszczyk, Lukavecz, Lemberg környéki csatákban, délen Görz
bevételénél, Udine, Santa Lucia melletti ütközetekben. Felesége: Zágh Mária, gyermekei:
István, László, János.
Kitüntetései: Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Szánthó Gyula gazdasági felügyelő, e. e. főhadnagy. Lakik: Budapesten, Nürnberg u. 19.
Bevonult a cs. és kir. 60. gy. ezredhez Egerbe. 1915 februárjától 1918 decemberig az orosz,
román harctereken teljesített szolgálatot megszakítás nélkül. Kezén lábán súlyosan
megsebesült. Kitüntetései: Ez. és Br. Signum Laudis kardokkal, Br. Vit. é. , Tiszti
Vöröskereszt, Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Tasi András földműves, tizedes. ∗ 1888-ban Füzesabonyban. Lakik: Füzesabonyban. Bevonult
a cs. és kir. 60. gy. ezredhez Egerben. A háború első napjaitól az orosz harctéren küzdött míg
1915 júniusában hadifogságba nem esett, ahonnan 1918 szeptemberében tért haza. Résztvett a
galíciai, lublini ütközetekben.
Kitüntetései: Kcsk. , Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség rendes tagja.
Zele Antal földműves, szakaszvezető. ∗ 1887-ben Füzesabonyban, Temető u. 8. Bevonult a
12. huszárezredhez Aradon. Ezrede kötelékében 1914 aug-tól az orosz, 1916-tól a román,
1917 jan-tól az összeomlásig az olasz harctéren küzdött. Résztvett a Komarov, Lemberg
környékén, A Tölgyesi -szorosban és Piave mentén dúló csatákban.
Kitüntetései: II. o. Ez. Vit. é. , Br. Vit. é. Kcsk., Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség
rendes tagja.
Zsigmond Adolf
mészárosmester, főtűzér. ∗ 1897-ben Füzesabonyban. Lakik:
Mezőtárkányban. Bevonult a 15. tűzérezredhez Miskolcon, melynek kötelékében 1916 szepttől az orosz, 1918 ápr-tól máj-ig mint felderítő altiszt az olasz harctéren küzdött. Résztvett
északon Stanislav, délen Asiago környéki ütközetekben, könnyebben megsebesült.
Kitüntetései: II. o. Ez. Vit. é. , Br. Vit. é. Kcsk. , Heé. - Az Országos Frontharcos Szövetség
rendes tagja.
A szövegben előforduló rövidítések:
cs. k. gy. e. - császári és királyi gyalogezred
m. királyi - magyar királyi...
I.- II. o. Ez. Vit. É. - első osztályú Ezüst Vitézségi Érem
K.CS.K. - Károly Csapatkereszt
gy. ezred - gyalogezred
kat. érd. ker. - katonai érdemkereszt
háborús e. é. - háborús emlékérem
s.e.é. - sebesülési emlékérem
br. e. é. - bronz emlékérem
Sign. Laud. - Signum Laudis érem
folytatjuk. Sipos Attila

I. világháborús füzesabonyi katonák
II. rész
Hedry Lőrinc: Heves vármegye című monográfiájának adattárában értékes információkhoz
juthatunk a füzesabonyi kötődésű, I. világháborús katonákról, hozzátartozóikról.
A forráshűség miatt nem változtattam a szövegen, így az, az 1929-30-as évek viszonyait
tükrözi. ( A monográfia forrásgyűjtése és kiadása 1929-30. )

Bélteky Ferenc
Nyugalmazott pénzügyőri fővigyázó, Füzesabony. 1885-ben régi erdélyi családból
Marosvásárhelyen született. Iskoláit szülőhelyén végezte és fiatalon állott pénzügyi
szolgálatba. 1922-ben mint fővigyázó vonult nyugalomba. A világháború alatt a
hatvankettedik gyalogezredben teljesített szolgálatot mint tizedes és az orosz fronton harcolt,
ahol 1914-ben megsebesült. A K. cs. k. és jub. emlékérem tulajdonosa. Neje: Simon Mária.
Gyermekei: Béla, Márta és Lottika.
Berecz András
Vegyeskereskedő, Sarud. 1894-ben Sarudon született, kereskedelmi pályára lépett, -a szakmát
Füzesabonyban tanulta. 1914-ben hadbavonult, az orosz, majd az albán fronton harcolt. 1922ben Tiszalökön a Hangya szolgálatába került, 1923-ban Sarudra hívták meg, ahol 7 évig
vezette a szövetkezetet. 1928-ban alapította üzletét. Neje: Takács Emerencia. Gyermekei:
Andor, Margit, Ilonka.
besenyei Szabó Katalin
Magánszülésznő, Füzesabony. Besenyőteleki születésű nemesi család leszármazottja,
predikatuma 1636-ban kelt. 1913-ban Debrecenben jeles eredménnyel és ösztöndíjjal végezte
a bábaképzőt. A budapesti I. sz. Nőgyógyászat Klinikáján működött egy évig, majd
hadikórházban sebesülteket ápolt. A br. hadiérem tulajdonosa. 1919 óta Füzesabonyban
folytatott magánprakszist.
nagykereki Csanády József
Igazg. tanító, Füzesabony. Hejőcsabán 1895-ben született. Elődei nemességüket 1690-ben
nyerték. Tanítói és jegyzői családból származik. A középiskolát Miskolcon és Gyöngyösön, a
képzőt Egerben végezte. Oklevelet 1919-ben szerzett. Közbeeső állomáshelyei után 1928-ban
került Füzesabonyba, 1929 óta igazgató. A világháború alatt a lengyel, orosz és olasz fronton
harcolt, őrmesteri rendfokozattal szerelt le. Tulajdonosa a nagy ez., kis ez. és br. vit. éremnek,
a K. cs. k.-nak,a seb. é.-nek, a II. o. ez. német ér.-nek, a bronz sanitéz éremnek és a háborús e.
é.-nek. Neje: Golarits Lola, gyermekei: László és Katalin.
Durzó Béla - Segédjegyző, Füzesabony. 1905-ben Bélapátfalván született. Középiskolát
Egerben, a jegyzői tanfolyamot Nyíregyházán végzett. Pályafutását Bélapátfalván kezdte,
majd Magyarmecskén, Viszneken működött, 1929 óta Füzesabony s. jegyzője. A Tűzoltó
Egyesület parancsnoka, 1931-ben végzett tűzoltó tiszti tanfolyamot. A Kaszinó váll. tagja.
Nagyatyja Kovács Gábor az orosz fronton hősi halált halt.
Feuerstein Bertalan - Bor- sör - és szesznagykereskedő, Füzesabony. 1893-ban Radostyán
született. Iskoláit is Radostyánban végezte, majd kereskedelmi pályára lépett és édesanyja
mellett fejlesztette szakismereteit. 1919-ben Füzesabonyban lett önálló és azóta tartja fenn
bor- sör- és szesznagykereskedését. A községi képviselőtestület virilis tagja, az izraelita
hitközség volt pénztárnoka. Neje Goldschild Eszter, gyermekei: Magda polgári tanuló.
Sógorai Goldschild Lipót és Mór az orosz ill. olasz fronton hősi halált haltak.

Ficzere László
Főkáptalani uradalmi mérnök, Eger. Füzesabonyban született, középiskoláit Egerben,
műegyetemet Budapesten végezte. Az egri főkáptalani uradalomban lett mérnök. 1915-ben az
orosz frontra került, 1916-ban fogságba esett. Neje Ridarcsik Márta. Gyermekei: Imre, László
és József.
Gál Márton
Gazdálkodó, Füzesabony. 1889-ben Füzesabonyban született, ott is járt iskolába. Utána atyja
mellett gazdálkodott, aki virilis községi képviselő volt. Ő maga a világháború alatt az északi
és a déli hadszíntéren harcolt. Ma 72 hold ura, községi képviselőtestület tagja virilis jogon.
Felesége Császár Julianna, gyermekei: József, Szidónia, Mariska és Irénke. Fivére Gál András
és sógora Császár Imre hősi halált haltak.
Gál Imre
Gazdálkodó, Füzesabony. 1892-ben Füzesabonyban született. 1913-ig atyja mellett
gazdálkodott, majd tényleges katonai szolgálatra vonult be. Ott érte a világháború kitörése. A
szerb és olasz fronton harcolt. 1915-ben megsebesült, rokkanttá vált. 1918-ban szerelt le.
Kitüntetése K. cs. k. 1919 óta önálló, 60 holdján belterjesen gazdálkodik. Községi virilis
képviselő. Fivére András hősi halált halt. Neje: Hegedüs Margit. Gyermekei: Imre, Péter,
András, József és Sándor.
Grünblum Bernát - Kereskedő, Füzesabony. Miskolcon 1896-ban született, iskoláit
elvégezvén kereskedősegéd lett. 1919-ben Miskolcon üzletet nyitott, 1926-ban telepedett le
Füzesabonyban, ahol szatócsüzletet létesített. Neje: Windt Szerén. Gyermekei: Ibolya és
Klárika. Sógora a világháborúban hősi halált halt.
Gulyás Benedek
Asztalos mester és temetkezési vállalkozó, Füzesabony. 1878-ban Füzesabonyban született.
Iskoláit elvégezvén szülőhelyén szabadult fel az asztalosiparban. Hosszabb külföldi
tanulmányút után 1902-ben asztalosüzemet és temetkezési vállalatot alapított. A világháború
alatt orosz hadifogságba esett. Volt községi képviselő, testületi tag, iparosköri elnök,
iskolaszéki világi elnök. Első neje: Guba Katalin volt, másodszor Ragó Katalint vette
feleségül. 1934-ben elhúnyt. Gyermekei: László, Géza és Erzsébet.
Gulyás János
Gazdálkodó, Füzesabony. 1875-ben Füzesabonyban született. Iskolái végeztével gazdákodni
kezdett, majd tényleges katonai szolgálatra vonult be. Leszerelése után ismét gazdálkodott,
1914-ben hadbavonult. Az orosz fronton hadifogságba esett, 1918-ban került haza. Évek óta
visz szerepet a közigazgatásban, jelenleg közgyám. Első felesége Csiszár Julianna. Másodszor
Baross Terézt vette feleségül. Gyermekei: Sándor, Rozália, Mária, Margit.
Heller Elek - Terménykereskedő, Füzesabony. 1901-ben Eperjesen született. Középiskoláit
Eperjesen és Miskolcon végezte. A kereskedői pályára édesatyja mellett készült, majd
magántisztviselő volt. 1929 óta önálló, 1935 óta az Agrág k.f.t. beltagja. Az Izraelita
Hitközség gondnoka. Fivére H. Ernő az olasz fronton hősi halált halt. Neje: Schwartz Anna.
Gyermekei: György és Ferenc.
Hídvégi Imre - Korcsmáros, Füzesabony. Füzesabonyban született. Iskolái végeztével atyja
mellett gazdálkodott és a korcsmában segédkezett. 1911-ben tényleges katonai szolgálatra
vonult be és 1918-ig szolgált. A világháború alatt orosz és román frontokon küzdött, a K.cs.k.
tulajdonosa. Unokaöccse H. Imre hősi halált halt. 1911-ben vett át atyja üzletének vezetését,
amely már 1856 óta áll fenn. Neje: Mária, gyermekei: Imre és Mária.
Dr. Kék Lajos
Községi MÁV, OTI orvos, Füzesabony. Budapesten 1984-ben született. Atyja ügyvéd volt, az
Országos Tűzoltó Szövetség elnöki tisztjét viselte. Ő maga Kalocsán végezte a középiskolát,

orvosi diplomát Budapesten 1920-ban nyert. Fővárosi kórházakban működött. 1921-ben
Füzesabonyban nyitott rendelőt. A községi képviselőtestület és a róm. kat. egyháztanács tagja,
a frontharcos szövetség alelnöke stb. A világháború alatt az orosz és olasz frontokon harcolt,
megsebesült. Kitüntetései: Signum. Laudis a kardokkal, kisezüst vit. érem, K.cs.k., magyar és
osztrák háborús emlékérem. Emléklapos hadnagyorvos. Neje: mogyorósi és bánóczi Hlavathy
Ilona.
vitéz Kocsis Imre - már szerepelt a 2000. márciusi összeállításunkban - de további
információkhoz jutottunk személyét illetően Hedry Lőrinc könyvében.
Kántortanító, okl. polg. iskolai tanár, Füzesabony. Rékáson, 1891-ben született. Czegléden
végezte a középiskolát, Egerben a tanítóképzőt, tanári oklevelet Budapesten nyert. Pedagógiai
pályafutását Makláron kezdte, Besenyőszögön érte a világháború kitörése. A szerb, orosz,
román és olasz frontokon harcolt. Tart. hadnagyi rendfokozattal szerelt le, mint a nagyezüst,
kisezüst, _é, Br. v. é., K.cs.k., és a III.o. német emlék é. tulajdonosa. A háború után
Füzesabonyban választották meg kántortanítónak, ahol nemzetőr is volt. Vitézzé avatták
1929-ben. Volt vm. tvh. biz. tag, községi képviselő, dalárda vezető stb. Sógora Gál András
hősi halált halt. 1935-ben húnyt el. Özvegye: Gál Mária, 76 holdon gazdálkodik. Három
ikergyermeke van, József, Antal, Ilona.
Kolumbán István
Malomtulajdonos, Füzesabony. 1893-ban, Szárazajtán született. Erdélyi nemesi családból
származik, elődeit Colon-nak hívták, Apafi Mihály kedvenc emberei voltak. Ő maga
Székelyudvarhelyen végezte a középiskolát, majd gazdálkodott. A világháború alatt az orosz
és olasz foronton harcolt, mint főhadnagy szerelt le, majd a Székely Hadosztályban teljesített
szolgálatot. Kitüntetései: K. cs. k. , bronz vit. é. és háb. emlék é. 1919-ben a malom vezetője
lett. A községi képviselőtestület tagja, a Frontharcos Szöv. füzesabonyi főcsoportjának vezető
tisztje. Neje: Czakó Ida, leányai: Márta és Ida.
Kovács Sándor
Korcsmáros, gazdálkodó, Füzesabony. 1893-ban Füzesabonyban született, u. ott járt iskolába,
majd államvasúti szolgálatba lépett. A világháború kitörésekor hadba vonult, az orosz fronton
megsebesült és 25%-os hadirokkanttá vált. Kitüntetése: K.cs.k. Leszerelése után községi
rendőr lett, majd a maga épített házában korcsmát nyitott. Ma 18 holdján gazdálkodással is
foglalkozik. A községi képviselőtestület tagja. Neje: Árva Juliánna, gyermekei: Sándor és
Piroska.
Lövey Elemér
Kereskedő, Füzesabony. 1894-ben Kiskörén született. A családi háznál kereskedelmi
szellemben nevelkedett, atyja vendéglős volt. Egerben és Budapesten fejlesztette szaktudását,
Poroszlón üzletvezető volt. 1928-ban fűszer -és vegyeskereskedést nyitott. Az Iparoskör váll.
tagja. A vh. alatt az orosz, román és olasz frontokon harcolt, az összeomláskor olasz
hadifogságba esett, 1919-ben szabadult ki. Kitüntetései: 2 kis ez. és bronz vit. é. Neje:
Kecskeméthy Ilona.
Országos Frontharcos Szövetség Füzesabonyi Főcsoportja
1936-ban alakult meg. A tagok beszervezése folyamatban van, várható teljes létszám: 300 fő.
Elnöke: vit. Boross Gábor ny.. honv. őrnagy. Vezetőtiszt: Kolumbán István. Helyi elnök: Papp
László. I. alelnök: Meixner Jenő, II. alelnök: dr. Kék lajos. Titkár: Tóth Endre.
Rakovách Rezső
Isk. ig., Eger. 1886-ban Gelejen született., középiskoláit és a képzőt Egerben végezte.
Füzesabonyban, Tiszabábolnán, Temesváron tanított. Innen az oláhok elől Balassagyarmatra
menekült, majd 15 éven át Mátranovákon volt igazgató, 1935 óta körzeti iskola felügyelő. A
háborúban az orosz és olasz fronton harcolt, kétszer sebesült. Kis. ez. br. vit. é. , K.cs.k.
kitüntetést nyert. Neje: Francia Margit. Gyermekei: Margit és László.

Rimek Géza
Sütőmester, Füzesabony. Hámoron 1890-ben született. Herencsvölgyön járt iskolába, majd
ipari pályára lépett és a sütőszakmában szabadult fel. Miskolci, budapesti és gyöngyösi
pékségekben gyarapította szakismeretét. A világháború alatt az orosz és olasz frontokon
harcolt. 1927-ben Miskolcon önállósította magát, sütőjét 1929-ben Füzesabonyba helyezte át.
Első neje: Nyitrai Erzsébet elhúnyt, másodszor Barta Borbálát vette feleségül. Fia: Géza.
Román Sándor
Dormánd. Kerecsend községben született. Iskolába Füzesabonyban járt. Részt vett a
világháborúban, dalmát és orosz fronton harcolt, tiszthelyettesi rendfokozattal szerelt le. Több
kitüntetés tulajdonosa. 1935-ben húnyt el. Özvegye: szül. Németh Rozália, gyermekei: Anna,
Julianna, Rozália és Erzsébet.
dr. Stein Lajos
Orvos, a Stefánia védőintézet ügyvezető orvosa, Füzesabony. Jászkíséren 1899-ben született.
Miskolcon érettségizett, Budapesten végezte el az egyetemet. Oklevele 1923-ban kelt. 1926ban nyitott rendellőt Füzesabonyban, ahol 1930-ban a Stefánia védőintézet ügyv. orvosa lett.
A világháború alatt a francia és az olasz fronton harcolt, rendfokozata: emléklapos
segédorvos. Kitüntetései: nagy ezüst és kisezüst vit. érem, K.cs.k. II. oszt. vaskereszt és
porosz harcosérem I. oszt. Neje: Róth Erzsébet.
nyárádi Szabó János
Törvényhatósági útbiztos, Heves. Tófalun 1887-ben született. Budapesten végezte iskolai
tanulmányait. 4-5 évig államvasúti alkalmazásban volt. 1908-ban tényleges katonai szolgálatra
vonult be. Ideje letelte után a csendőrség kötelékébe lépett, 1914-ben mint rokkant,
nyugállományba vonult. Az egri járási bizottságnál dijnok lett, majd a füzesabonyi
községházán működött. 1916-ban hadba vonult, az orosz fronton harcolt (önként jelentkezett )
majd ismét a csendőrségnél teljesített szolgálatot. Leszerelése után füzesabonyi működését
folytatta, majd útbiztosi gyakornok lett. 1923 óta van Hevesen, 1924-ben kapta meg
kinevezését. Neje: Baross Mária, gyermekei: Béla, Ilona, és Olga.
Szanthoffer István
Kereskedő, gazdálkodó, cséplőgéptulajdonos, Demjén. 1893-ban Demjénen született. Pásztón
négy polgárit végzett, majd a lakatosszakmát tanulta ki. Füzesabonyban és Budapesten
praktizált. A világháború alatt a szerb és olasz fronton harcolt, megsebesült, mint tizedes
szerelt le. A K.cs.k. és a seb. é. tulajdonosa. Leszereléskor 20 holdon lett önálló, jelenleg 25
holdon gazdálkodik. Mint cséplőgéptulajdonos bércsépléssel is foglalkozik. 8 éve közs. képv.
virilis jogon. Neje Lakó Mária. Gyermekei: Mária, Zoltán és István.
Tasi Péter
Gazdálkodó, Füzesabony. 1912-ben született. 1935-ig atyja segítőtársa volt a gazdaságban,
majd tényleges katonai szolgálatra vonult be. 1935 óta 45 holdon gazdálkodó önálló gazda.
Neje: Hanyi Mária, kinek atyja az orosz fronton hősi halált halt.
Urbán Géza
Vizimolnár, Gyöngyöspata. 1885-ben Gyöngyösön született. Szihalmon szabadult fel az
iparban, utána Füzesabonyban és Gyöngyösön működött. 1914-ben hadba vonult, az orosz
harctéren megsebesült, tizedesi fokozattal szerelt le. 1919-ben szerezte meg a gyöngyöspatai
vizimalmot, melyet azóta vezet önállóan. Neje szül. Márkus Mária. Fiai: Géza és Béla.
Veres Márton
Kereskedő, Besenyőtelek. 1897-ben Besenyőtelken született, nemesi család leszármazottja.
Szülőhelyén járt iskolába, majd kereskedelmi pályára lépett. Besenyőtelken, Füzesabonyban
és Solton praktizált. 2,5 évig a Hangya Szövetkezet üzletvezetője is volt. 1919-ben
önállósította magát. Üzletében fűszeráruk, vasáruk, mezőgazdasági cikkek és gépek
adómentes és adózott ásványolaj kaphatók. Az Önk. Tűzoltó Testület és Levente Egyesület

pénztárnoka. Részt vesz a világháborúban, az orosz fronton harcolt. Kitüntetése: K.cs. k.
Neje: szül. Vass Jolán. Gyermekei: Lajos és Árpád.
Weisz József
Terménykereskedő, Füzesabony. 1889-ben Füzesabonyban született. Egerben érettségizett,
Budapesten kereskedelmi akadémiát végzett, 11 évig a Magyar Általános Hitelbank szolnoki
és kisújszállási fiókjának tisztviselője. Másfél évtizede foglalkozik terménykereskedéssel.
1935 óta az Agrár Termény és Magkereskedelmi Kft. beltagja. Az Izraelita Hitközösség
elnöke. A világháború alatt a szerb, orosz, olasz és román fronton harcolt, megsebesült, mint
emléklapos főhadnagy szerelt le. Kitüntetései: nagy ezüst vitézségi érem, K.cs.k. , sebesülési
érem, ezüst és bronz Sign. Laud. a kardokkal és török vasfélhold. Neje Braun Ilona.
Gyermekei: Vera és Klára.
Weisz Zsigmond
Tüzelőanyag kereskedő, Füzesabony. Sajószentpéteren 1878-ban született. Iskolái befejezése
után kereskedelmi pályára lépett. Sajószentpéterten tanulta ki a fakereskedői szakmát. 1923
óta önálló, tüzifa és szénkereskedéssel foglalkozik. A világháború alatt az orosz fronton
hadifogságba esett, ahonnan 3 évi szenvedés után került haza. Az Izraelita Hitközösség volt
pénztárnoka. Neje: szül. Adler Heléna. Gyermekei: Zoltán, László, Jolán és Artur.
Zele Sándor
Gazdálkodó, községi képviselő, Tiszanána. 1873-ban született Tarnaszentmiklóson.. Iskoláit
Füzesabonyban végezte. Megérdemelt jómódját két keze szorgalmának köszönheti. 1900 óta
önálló gazda. Jelenleg 32 holdját nagy szakértelemmel műveli. A világháború alatt az orosz
fronton küzdött. Neje: Árva Mária. 5 gyermekük van.
Zsigmond Benedek
Kereskedő, Füzesabony. 1900-ban Füzesabonyban született, u. ott jár iskolába. Atyja mellett aki tekintélyes kereskedő és virilis volt - készült a kereskedelmi pályára. Szaktudását fővárosi
kereskedőknél fejlesztette. 1925-ben marha, borjú és sertéskereskedést alapított. Áruit saját
autóján szállította a fővárosba. A világháború alatt az olasz fronton harcolt, mint tizedes
szerelt le. Az Izraelita Hitközség v. ellenőre. Neje: Schhwartz Matild. Gyermekei: Endre és
Edit.

