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I s k o l at ö r t é n e t i

gyűj-

temény és kiállítás
A négyfalusi magyar tannyelvű középiskola fennállásának 25. évfordulójára nyílt meg a Brassó megyei magyar
iskolázás történetére vonatkozó kiállítás. A szándék egy átfogó iskolatörténeti gyűjtemény kezdeményezése volt,
amelyre alapozva változó témájú kiállításokkal szólíthatjuk majd meg a térség
magyar tannyelvű iskolázásában érdekelteket. A célzott tartalom népszerűsítését szolgálta az ugyancsak az évfordulós rendezvénysorozatba beiktatott
iskolatörténeti vetélkedő, amelyre a
megye jelenleg magyarul tanuló iskolásaiból hívtunk meg intézményenként
egy-egy csapatot. Az alapozó gyűjtésben a Zajzoni Rab István Középiskola
tantestülete és sok diákja, valamint a
vetélkedős tanárok és pedagógusok
vettek részt.
*
A jelenlegi kiállítás párszáz kiállítmá
nya vázlatosan jelez tényeket és erővonalakat a kirajzolódó iskolatörténeti időszakokban (1552–1868[!], 1869–1918,
1919–1948, 1949–1968, 1969–1990,
1990–20…), utal az iskolázási lehetőségekre, iskolafenntartókra, iskolaszintekre, iskolatípusokra, az iskolatársadalom főszereplőire
Néhány fénykép erejéig felvillantunk
iskolaépületeket, tantermeket, a kiállított tárgyak pedig nagyrészt a múlt századra jellemző tanszerek, taneszközök
(palatábla, tintatartó, tollszár, tinta, tus,
itató, sorvezető, vonalzó, körző), pár
egyenruhadarab.
*
A viszonylag gazdag tankönyvgyűjteményünk legrégebbi darabja egy
1841-ben Brassóban nyomtatott ábécéskönyv. Tanulságosak a százhúsz év
körüli módszertanok, tanítói segédletek, tanítói jegyzetfüzetek, tanítási vázlatok, óralátogatási jegyzetek. Érdekesek a száz éves tanulói füzetek, rajzok,
dolgozatok.
Az iskolai dokumentumok közül kiállítottunk egy 120 éves anyakönyvet,
néhány százéves naplót, száz évvel
ezelőtt a neves faragászati iskolában
tanítók néhány személyi lapját, különböző szintű iskolák évi értesítőit.
Az Evangélikus Gyámintézet közgyűléseinek első jegyzőkönyvtömbjét,
a Négyfalusi Tanítói Kör utolsó, az első
világháború végéig vezetett jegyzőkönyvtömbjét, A Brassói Vármegyei Tanító Testület Millenniumi Emlékkönyvét.
Tanítóképesítő okleveleket, tanítók kinevezési okmányait a XIX. századvég-

től kezdődően, tanítók továbbképzési
okmányait, iskolázással kapcsolatos levelezésükből, minisztériumi felkérésre
írt tankönyvbírálatokat, a tanítói sorsot
szemléltető személyes iratokat.
*
Néhány 100–120 évvel ezelőtt működő tanítóra gazdag anyag vonatkozik,
amellyel a korra jellemző olyan tényeket
akartuk jelezni, mint amilyen a magyar
tanítóknak az „impériumváltás” utáni
kötelező eskütétele, nyelvvizsgája, különféle továbbképzőkön való részvétel.
A kiállítás látogatói, ha türelmesebben
keresgélnek, beleolvashatnak a hajdani csernátfalusi egységes gimnázium
tanárainak iskolatörténeti érdekeltségű levélváltásába. Olvashatnak egy
hosszúfalusi iskola múltszázadi avatóján elmondott beszédet. Lapozhatnak a
hosszú falusi evangélikus középiskola
egyik tanárának a diákjai teljesítményét
követő személyi jegyzetfüzeteiben.
Kiállítunk a sztalinizmus legkeményebb éveiben tartott Brassó megyei
tantestületi gyűléséről készült jegyzőkönyv korabeli másolatát is; vagy a hatvanas évek akkor titkosítottnak számított tantestületi gyűlési jegyzőkönyvét
eredetiben.
*
A kiállítótermet a hajdani tanulók és
tanítók fényképei / fényképmásolatai
hozzák az 1900-as évek elejétől kezdve számunkra emberközelbe. A jelenlegi kiállítás fényképanyaga a négyfalusi
iskolák mellett háromfalusi, brassói, ke
resztvári, hévízi iskolákra is vonatkozik:
a környéket iskolafejlesztés céljával
meglátogató oktatási miniszterekre, újkori iskolahálózatunkat létrehozó tanfelügyelőkre, olyan volt 48-as szabadságharcos honvédekre, akik tanítóként egy
évszázadra meghatározták iskoláink
emberi és nemzeti tartását.
*
Ma Brassó megye sok magyar iskolájára, tagozatára, óvodájára vonatkozó
többezer kép van már elektronikus tárolónkban. Megyénk pedagógusainak,
diákjainak és véndiákjainak a közmunkájával óriási hiteles kép kerekedhet ki
ebből.
Ha hozzájárulsz ehhez, teljes anyagunkat megosztjuk veled is ezt.
*
(Hochbauer Gyula – hétköznapokon
délelőtt a Zajzoni Rab István Középiskolában, telefonszám: 0757125461,
e-mail cím: gyula_hochbauer@yahoo.
com)

Bencze Mihály

B á c s fa l u

és

Türkös

közös fúvószenekara
A Bálint családnév a Kárpát-medencében egy elterjedt magyar családnév,
így van ez Hétfaluban is, és még inkább
Bácsfaluban. Ezért megkülönböztető
jelzőkkel illették. Mi most a Bálint családok közül a Csendes-Bálinttal foglalkozunk. Bálint János (1895. június 24. –
1980. április 6.) Bácsfaluban született,
és 1921-ven feleségül vette szintén a
bácsfalusi Borcsa Bodolai Katát (1899.
április 14. – 1982. november 15.). Öt
gyerekük született: János (1921. december 10.), Lenke (1923. augusztus
28. – 2000. április 22.), Sándor (1924.
december 20. – 2012. augusztus 31.),
Árpád (1927. január 8. – 2003. február
1.), és Katalin (1932. május 13.).
Az 1-es régi képen látható egy rezesbanda, de a kedves olvasó segítségét
kérem, hogy a személyeket beazonosítsuk.
Bálint János, az apa volt aki, 1910-

ben megalapította Bácsfalu és Türkös közös rezesbandáját, amit a nagy
háború után 1934-ben újraalapított.
1913-ban elkészült a fúvószenekar hivatalos pecsétje is. Majd a második világháború után, 1947-ben, fiai Sándor
és Árpád alapítják újra a zenekart. A
zenekar karmestere Mártis János, majd
testvére Mártis András lett. A próbákat
a bácsfalusi templom melletti kultúrház
épületében, az úgynevezett ” kis teremben” tartották, ami mellet egy kocsma
is volt. A rezesbanda majálisokon, ünnepségeken, templomi ünnepekkor,
bálokon, tűzoltóbálokon, temetéseken
szerepelt. A bácsfalusiak egyik kedvenc
majális helye a Tatárcsiga-tisztás volt,
a Bolnok alatt. Azért nevezték el ezt a
helyet Tatárcsigának, mert a tatár támadáskor a tatárok az ágyút csigával húzták fel, hogy jobban lőhessék Bácsfalut.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Kovács Lehel István

A

A Zajzoni Rab István Középiskola tanítói közössége

pat e r n a l i s ta r e n d s z e r

Dr. Péntek Imre, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetének egyetemi
adjunktusa Hogyan alkalmazható az
enyhe paternalizmus elve az oktatási
rendszer átszervezésében? címmel
tartott előadást a Zajzoni Rab István
Középiskola 25 éves emlékünnepélyén szervezett Oktatás: Tükre mának
– jövőnek ajtaja című konferencián. Beszélgetésünkkel próbáljuk összefoglalni előadásának főbb következtetéseit.
Mi jellemzi jelen pillanatban a romániai oktatási rendszert? Mik terülnek ki a PISA (Programme for International Student Assessment – a
nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja) felmérésekből?

XXII. évf. 5. szám

é t f a l u

A rendszer erősen paternalista, központosított. A legtöbb döntés nemzeti
és tanfelügyelőségek szintjén dől el. Ez
derül ki a PISA vizsgálattal egyszerre
kitöltött kérdőívből. Az is kiderül, hogy
a tanárok, diákok, igazgatók nem okolják egymást a gyenge eredményekért,
amely a PISA felmérésben tükröződik.
Fontos lenne a problémákkal szembesülni és azokat tudatosítani. Az erős paternalizmus azt jelenti, hogy a tanárok,
az iskolák nem éreznek felelősséget az
eredményekért, ugyanis egyszerű alkalmazói a nemzeti szinten meghozott
döntéseknek.
Mit láthatunk ezzel szemben külföldön? Hogyan működnek a jó
rendszerek?
(Folytatása a 3. oldalon.)

T e h e t s é g k u tat ó

Ebben a tanévben is iskolánkban, a
négyfalusi Zajzoni Rab István Középiskolában szerveztük meg a megyei
Tehetségkutató verseny XXIII. fordulóját szombaton, folyó év május 21-én.
A megye 13 iskolájából összesen 138
elemi osztályos tanuló és 44 pedagógus vett részt az eseményen.
Mesemondás, ének és rajz kategóri
ában bontakoztathatták ki tehetségüket
a gyermekek.
40 magyar népmese, 90 népdal
hangzott el, valamint 54 rajz készült el
szorgos munkával.
Mint bármelyik versenyen, a jók között voltak legjobbak, akik díjat nyertek:

Mesemondás:
Előkészítő osztály:
I. díj: Cioinaru-Rainer Róbert Dávid
(Á.L.F), II. díj: Remán-Zippenfenig Sarolta (Z.R.I.K.), III. díj: Czondi Soma
(15-ös Ált. Isk.), Dicséret: Bendea Daniel (2-es Ált. Isk.)
I. osztály:
I. díj: Bartha Kriszta (2-es Ált. Isk.),
II. díj: Tamás Nimród (Barcaújfalu), III.
díj: Borca Roland (Á.L.F.), Dicséret:
Rothbecher Balázs (2-es Ált. Isk.).
II. osztály:
I. díj: Geréd Alpár (2-es Ált. Isk.), II.
díj: Gergely-Albert Edina (2-es Ált. Isk.),
III. díj: Nyikó Fruzsina (Ürmös), Dicséret: Nagy Noémi (15-ös Ált. Isk.).
III. osztály:
I. díj: Bartha Anett (2-es Ált. Isk.),
II. díj: Kolcsár Panna (Á.L.F.), III. díj:
Vulcan Beatrix (Datk), Dicséret: Nagy
Attila (Ürmös).
IV. osztály:
I. díj: Farkas Erika-Tímea (15-ös Ált.
Isk.), II. díj: Márton Balázs Jenő (Rákos), III. díj: Tókos Norbert (2-es Ált.
Isk.).
Azok a tanulók, akik I. díjat nyertek,
(a IV. osztályos kivételével) novemberben képviselni fogják megyénket Sepsi
szentgyörgyön az Országos Kriza János
Ballada- és Mesemondó Versenyen.
Ének:
Előkészítő osztály:
I. díj: Ceauş Martina (Á.L.F), II. díj:
Hankó Eszter (Z.R.I.K.), III. díj: Suciu
Noémi Mónika (2-es Ált. Isk.)
I. osztály:
I. díj: Rabocskai Dávid (Á.L.F), II. díj:
Benedek Boglárka (2-es Ált. Isk.), III.
díj: Nagy Emese (15-ös Ált. Isk.), Dicséret: Szabó Anita (Apáca).
II. osztály:
I. díj: Ráduly Zsombor (Á.L.F), II. díj:
Papp Bernadett Izabella (G.M.K.), III.
díj: Nagy Eszter (Z.R.I.K.), Dicséret:
Mare Ştefania-Amália (2-ös Ált. Isk.).
III. osztály:
I. díj: Szitás Anne-Marie (2-es Ált.
Isk.), II. díj: Lucaci Réka-Ágota (Ke-

verseny

resztvár), III. díj: Hadnagy Tímea
(G.M.K.), Dicséret: Orza Júlia-Viktória
(15-ös Ált. Isk.).
IV. osztály:
I. díj: Antal Zita-Melánia (Prems Isk.),
II. díj: Szőcs Noémi (15-ös Ált. Isk.), III.
díj: Balázs Eszter (2-es Ált. Isk.), Dicséret: Kis Rodé Anett (G.M.K.)
Mind az öt I. díjas részt vesz októberben a Temesvár melletti Újszentesen
sorra kerülő Országos Őszirózsa Népdalvetélkedőn.
Rajz:
Előkészítő osztály:
I. díj: Lakatos Tamás (Á.L.F), II. díj:
Máté Szidónia (G.M.K.), III. díj: Posztos Zeónia (Keresztvár), Dicséret: Kiss
Géza (15-ös Ált. Isk.)
I. osztály:
I. díj: Zakariás Dóra (15-ös Ált. Isk.),
II. díj: Mózes Edina (2-es Ált. Isk.), III.
díj: Foris Hajnalka (Z.R.I.K.), Dicséret:
Kiss Brigitta (Z.R.I.K.)
II. osztály:
I. díj: Fejér András (2-es Ált. Isk.), II.
díj: Tóth Brigitta (G.M.K.), III. díj: Mátyás Tímea (Z.R.I.K.), Dicséret: Czika
Norbert (15-ös Ált. Isk.)
III. osztály:
I. díj: Máté Janka (Z.R.I.K.), II. díj: Bálint Szilárd (2-es Ált. Isk.), III. díj Marosi
Tamás (Á.L.F), Dicséret: Komán Melinda (Á.L.F).
IV. osztály:
I. díj: Gyűjtő Szidónia (Á.L.F), II. díj:
Kovács András Apor (Z.R.I.K.), III. díj:
Hompot Tímea (2-es Ált. Isk.), Dicséret:
Magdó Olivia (G.M.K.)
Gratulálunk nekik!
Köszönet és dicséret illeti iskolánk
Prikulics bábcsoportjának tagjait: Bálint Annamária, Czoguly Mária Mónika,
Gocsmán Emese, Kiss-Istók Dávid, Ko
vács Eszter Apolka, Maróti Ervin, és Diáktanácsának tagjait: Bencze Andrea,
Czoguly Mária-Mónika, Dombi Ákos,
Dombi Orsolya, Gocsmán Emese,
Kiss Blanka, Kiss-Istók Dávid, Kovács
Eszter Apolka, Sipos Zsuzsa, Székely
Anna-Zsófia, akik bábelőadással és játékokkal szórakoztatták a gyerekeket.
Köszönet Jakab Zoltánnak és Nenciu
Valentinnek a hangosításért.
Köszönjük szépen a segítséget Szabó
Mária-Magdolna főtanfelügyelő-helyettes
asszonynak, Székely Melinda iskolai
gazgatónak, a gyerekeket felkészítő taní
tóknak, a zsűritagoknak, s mindazoknak,
akik hozzájárultak a szervezéshez.
Anyagi támogatóink: Szegedi László
kőhalmi református lelkész úr, aki jutalomkönyveket adományozott, a Ro
mániai Magyar Pedagógusok Szövet
ségének Brassó megyei szervezete,
a Metromat Kft, a Barcasági Csángó
Alapítvány.

Tehetségkutató verseny a Zajzoni Rab István Középiskolában
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Kovács Lehel István

A

Gosuly Kinga

pat e r n a l i s ta r e n d s z e r

Dr. Péntek Imre

Hogyan alakíthatnánk át a tanárképzést? Hogyan indulhatnánk el?

adminisztrál és elszámol, vagy 2. Tervezésre, értékelésre, alkalmazott kutatásra képes, magasan képzett autonóm tanári kar. Én úgy gondolom, hogy
a második variánsra lenne szükség.
Mindenképp az alapképzésből kell kiindulni, majd szükség lenne egy korai
karrier-támogatásra, majd folyamatos
szakmai továbbképzésekre. Csak így
válhat jó tanár valakiből. Mindehhez
finanszírozás is szükséges, és sajnos,
a törvényben előírtnak ellentmondóan
jelen pillanatban a magyar nyelvű tanárképzésnek nincs kétszeres szorzója. A korai karriertámogatás pedig teljes mértékben hiányzik. Az egyetemek
mellett a tanártovábbképzők esetében
nagy szerep kellene háruljon a regionális-helyi tanfelügyelőségekre is.

Első sorban a célt kell megfogalmazni. Választhatunk, milyen tanári
kart akarunk: 1. Proletarianizálódás
– olyan tanári kar, amely előírt tanterveket és értékelési módokat alkalmaz,

Múlt havi lapszámunkban sajnálatos
módon Bordás Andrea neve rosszul,
Bordás Annamáriaként jelent meg. Elnézést kérünk!

(Folytatás a 2. oldalról)
Azok az országok, akik jól teljesítenek
(Finnország, Németország) vagy sokat
fejlődtek (Észtország) a PISA felmérésben, mind decentralizálták a rendszert,
átruháztak a curriculum tervezést, az
értékelést és az alkalmazott kutatást
az iskolák hatáskörébe, de ezt megelőzően megerősítették a tanárképzést. A
decentralizáció, az enyhe paternalizmus nem működik magasan képzett tanárok nélkül. Ezt ha most elkezdenénk,
akkor is egy 10 éves folyamat lenne.
Valamikor a folyamatot fokozatosan el
kell kezdeni, mért más lehetőség nincs
az elmozdulásra.

3. oldal

é t f a l u

A

tyúk

Történt egyszer, réges-régen, Mátyás
király idejében...
Mikor a mi szeretett Mátyás királyunk
itt járt Brassóban, igencsak különleges
üggyel járultak eléje. Két szomszédasszony kerek egy éve egy tyúk miatt
veszekedett. Az a tyúk – senki se tudja
honnan – egyik reggel felrepült a két
szomszéd udvart elválasztó kerítésre.
Az a tyúk onnan szép szóval se szállana le, csak akkor, amikor senki sem látja, és csak azért, hogy gabonát csipegessen a földről. Az igazi gond az, hogy
kinek az udvarába tojik... Egyik nap
az egyik udvarba, másik nap a másik
udvarba, de az is megesik, hogy egyáltalán nem tojik. Olyankor mindkét as�szony azt hiszi, hogy a másik udvarba
tojt, mikor az övébe kellett volna. Hej,
lesz abból nagy csiricsári!
Mikor Mátyás elé léptek, a szomszédasszonyok éppen ezért kaptak hajba,
hogy a tyúk nem tojt már három napja
az ő udvarukba.
– Felséges királyom, tegyen igazságot közöttünk! Kerek egy éve szép szót
nem hallottam a szomszédasszonyom
szájából, és még a tyúkomat is a magáénak mondja!
– Méghogy én mondom a magaménak, mikor az enyém! Én láttam meg
először a kerítésen!
– Igen, de az én udvaromba tojt először!
Így civakodott a két szomszédas�-

szony, s Mátyás király figyelmesen
hallgatta őket, majd egy idő után megszólalt.
– Kedves asszonyok, nem érdemes
egy tyúk miatt elrontani a szép szomszédságot! Menjenek a vásárba, és adják el a tyúkot, a pénzt pedig felezzék
meg. Abból mindketten vásárolhatnak
egy-egy csirkét, amit aztán felnevelnek,
és a magukénak becézgethetnek.
A két asszony így is tett. Másnap elmentek a vásárba és jó pénzért eladták a tyúkot. A pénzt megfelezték, és
mindketten vettek egy-egy szép, kövér
csirkét. Az asszonyok úgy megörültek,
hogy elhatározták, másnap megköszönik a királynak.
Ahogy eljött a reggel, a két szomszédasszony összeült és sütött egy jó paradicsomos tojásrántottát! Kinyomozták
tereferék útján, hol van megszállva az
álruhás Mátyás király. A rántotta még
melegen odaért a király elé, aki jóízűen
be is falatozta.
Így történt az, hogy a két szomszédasszony többet sose veszekedett, és
Mátyás király Brassóban tojásrántottát
evett.
*
(A szöveggel a szerző a budapesti
Ifjúsági Caritas Egyesület Főszereplő
emlékeink című pályázatának középiskolás korosztály irodalmi kategóriájában a barcasági kerületben I. díjat
érdemelt.)

1-es kép
Bencze Mihály: Az 1-es régi képen látható egy rezesbanda, de a kedves olvasó segítségét kérem, hogy a személyeket beazonosítsuk.

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2016. * ISSN 1582-9006 *

4. oldal

H

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az 1910-ben alapított zenekart a
2-es, 1911-ben készült fénykép ábrázolja.
Az 1911-es fényképen balról jobbra
és lentről fel a következők vannak: 1)
sor: Buda András, Bacsó Géza, Dénes
Péter, 2) sor: Simon Gyula, Bálint István, Sipos János, Mártis Árpád, Suszter János karmester, Gyerkó István,
Bálint János, Bálint János, Bálint Jenő,
3) sor: Barkó János, Sipos Mihály, Pál
János, Bálint István, Girószász Mihály, Pajor Jenő, 4) sor: Simon János
(a cséplőgépes), Kiss Mihály, Simon
András (Simon András bácsfalusi tanító édesapja), Gocsmán András, Gödri
Márton asztalos mester, Mártis György.
*
A 3-as képen Bácsfalu és Türkös
egyesített önkéntes tűzoltó zenekara
látható.
Az 1934-ben alapított önkéntes tűzoltó zenekar összetétele a következő
volt: Chirvasi Vasile, Bálint István, Bálint János, Mártis Károly, Mártis Gyurka, Benedek András, Benedek Sándor,
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és

Türkös

közös fúvószenekara
Erdélyi Márton, Béni György, Simon János, Buda András, Dénes Péter, Gödri
András, Csabai Árpád, Gosuly Mihály,
Gödri Mihály, Buna András, Marothi János, Mezei István, Dodé István, Jakab
András, Gödri Márton, és mindeniknek
díszoklevele is van.
A 4-es képen látható Bácsfalu és Türkös egyesített rezesbandája és tűzoltó
zenekara. A nevek beazonosításában
szintén a kedves olvasó segítségét kérem.
Az 1947-ben újraalakult rezesbanda
az 5-ös fényképen látható.
Az 1947-es fényképen balról jobbra
és lentről fel a következők vannak: 1)
sor: Musát Sándor (B), Bálint György
(B), Köpe Bandi (B), 2) sor: Bartos (T),
Szigeti Jenő (T), Szén István (B), Mártis András (B), Bacsó Mihály (T), Mártis

János (B), Sipos Pista (T), Falnagy Mihály (B), Köpe István (B), Lőrincz János
(T), Kiss Árpád (B), 3) sor: Bálint Árpád
(B), Jakab Ernő (T), Jakab András (T)
és Mezei Gyuszi gyerek bedugta az arcát, Buda János (B), Dodé István (B),
Girószász Árpád (T), Musát Jenő (B),
Partin Árpád (B), Falnagy János (B), 4)
sor: Farkas Mihály (T), Magdó Mihály
(B), Miklós János (T), Bálint Sándor
(B), Szén Árpád (B), Szigyártó Béla
(T), Mezei János (B), ahol B- Bácsfalu,
és T-Türkös rövidítése. Előbb a brassói szász Gehan és Fritz fia tanította a
zenekart, majd Mártis András és Mártis János karmesterként is foglalkozott
a rezesbandával. A zenekar tagjai a
hangszereket díjmentesen átadták
gyerekeiknek, vagy annak, aki tanulni
akart.

A mostani zenekar
1974-től ifj. Bálint Sándor és ifj. Bálint
Árpád unokák, 2003-tól Bálint Gábor és
Bálint Levente dédunokák is a zenekar
tagjai. Jelenleg a rezesbanda a következőkből áll: Bálint Árpád (karmester),
Bálint Levente (klarinét) Bartos István
(trombita), Partin Roland (trombita),
Hammas Attila (trombita), Benedek János (bariton), Bálint Gábor (alt), Jakab
Péter Márton (alt), Bálint Sándor (bas�szus), Lécz Olivér (dob). Hétfaluban
nem tudok a Bálint családon kívül még
egy olyan zenészcsaládot, aki elmondatja azt magáról, hogy ötödik generáció óta családtagjaik részt vesznek
Hétfalu rezesbandájában. Köszönöm
Bálint Árpád, a mostani rezesbanda
karmesterének segítségét az adatok
és képek átadásáért. Magdó Katalin
(Csernátfalu, Kiss utca, 42 szám) is e
zenészcsalád tagja, és itt köszönöm
meg segítségét, ami nélkül e cikk se
tartalmazott volna ennyi adatot. Köszönöm Girás Istvánnak a képgyűjteményéből kapott két képet

4-es kép

2-es kép, 1911
Balról jobbra és lentről fel a következők vannak: 1) sor: Buda András, Bacsó
Géza, Dénes Péter, 2) sor: Simon Gyula, Bálint István, Sipos János, Mártis Árpád,
Suszter János karmester, Gyerkó István, Bálint János, Bálint János, Bálint Jenő, 3)
sor: Barkó János, Sipos Mihály, Pál János, Bálint István, Girószász Mihály, Pajor
Jenő, 4) sor: Simon János (a cséplőgépes), Kiss Mihály, Simon András (Simon András
bácsfalusi tanító édesapja), Gocsmán András, Gödri Márton asztalos mester, Mártis
György.

5-ös kép

3-as kép, 1934
Chirvasi Vasile, Bálint István, Bálint János, Mártis Károly, Mártis Gyurka, Benedek András, Benedek Sándor, Erdélyi Márton, Béni György, Simon János, Buda András, Dénes Péter, Gödri András, Csabai Árpád, Gosuly Mihály, Gödri Mihály, Buna
András, Marothi János, Mezei István, Dodé István, Jakab András, Gödri Márton.
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