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A

predeáli állami elemi iskola

(Folytatás előző lapszámainkból.)
A magyar királyi vallás- és közoktatási miniszter „[…] Vusinszky István
épitőmesterrel oly értelmű szerződést
kötött a mely szerint Vusinszky István
kötelezte magát a predeáli saját telkén álló villáját oly módon kibőviteni,
hogy abban 60 gyermek elhelyezhető
legyen. Vusinszky István meg is felelt
szerződésileg elvállalt kötelezettségének és kiépitette a villát internátussá és szerdán vette azt át tőle a
kultuszminiszter képviseletében dr.
Pintér Gábor kir. tanfelügyelő és a m.
kir. épitészeti hivatal képviseletében
Márta Miklós kir. mérnök. Az átvételnél kitünt, hogy az épület teljesen az
előre bemutatott terv szerint épült,
szép, nagy és világos helyiségekkel.
Az épület emeletes és az emeleten
két nagy hálótermet foglal magába, a
földszinten pedig egy nagy étkezőtermet, egy betegszobát és egy rendelkezésre álló eddig semmiféle rendeltetéssel nem biró szobát. Van benne
lakás a tanitó és a gondnok számára.
Azonkivül megfelelő mellékhelyiségek. Ebben az internátusban kapnak
a gyermekek lakást és teljes ellátást,
úgy hogy a szülőknek egyáltalában
semmi gondjuk nincs gyermekeikre.
Ezen épületet a kultuszminiszter kibérelte Vusinszky Istvántól évi 2200
koronáért 10 évre. Ezt a bérösszeget a
kultuszminisztérium fizeti. Ezen kívül
30 gyermeket helyez el ezen intézetben a kultuszminiszter és ezek után
ő fedezi teljesen a felmerülő ellátási
költségeket; 28 gyermeket pedig a
berecki határszéli vidékről, a hol
ilyen internátus még nincs, a m. kir.
belügyminiszter helyez el a predeáli
internátusban és azok után a m. kir.
belügyminiszter fizeti a teljes ellátási
költségeket. A kormánynak az a terve
ezekkel a gyermekekkel, hogy ha
az elemi iskolát elvégezték, tovább
képezze őket. Elosztja ugyanis őket
egyes ipari iskolák között, hogy ezen
ipariskolákban folytatván tanulmányaikat jóravaló, szakmájokat értő
iparosokká váljanak. Az internátust

most kezdik butorozni és minden
szükségessel ellátni és ha kellően
felszerelték, akkor elhelyezik benne
a gyermekeket.” [Internátus Predeálon. In. BL XI. évf. 252. sz. 4–5. old,
1905. nov. 4.]
Brassóvármegye közigazgatási bizottságának július 11-i ülésén a tanfelügyelő jelentésében olvashatjuk:
„[…] a predeáli állami elemi iskolával
kapcsolatosan szervezett internátus
kibővitése céljából szükséges uj
bérhelyiség bérleti szerződése jóváhagyatott és igy ezen internátusban
a jövő 1905-6 tanévre már 50 tanuló
lesz elhelyezve.” [Brassóvármegye
junius havában. In. BL XI. évf. 158.
sz. 3. old, 1905. júl. 14.]
Miután Felsőtömösről Predeálra
helyezték át a magyar–román határ belépő állomását, igyekeztek
kialakítani a környék közigazgatási
egységét: 1905-ben Tóth János méhészeti vándortanító a méhészeti
szempontból rendkívül kedvező
felsőtömösi előadására Predeálról
is lejöttek okulni. [Méhészeti előadások Tömösön. In. BL XI. évf. 162.
sz. 3–4. old, 1905. júl. 19.] Hermann
Antal is szimpatikus településként
mutatja be egy utirajzában, és a
településnév helyes kiejtésére is
tanácsot ad. [Zernyest, Törcsvár,
Rozsnyó. In. BL XI. évf. 180. sz. 2.
old, 1905. aug. 9.] A település rangját
emelte nemzetközi vasúti állomása
is, amelyet néha átutazóban a román
király és fényes kisérete is igénybe
vett. [A román király utazása. In. BL
XI. évf. 188. sz. 3. old, 1905. aug. 19.]
Alkalmi helyzetekben megnyilvánuló nemzeti érzés erősíthette a
predeáli magyarok nemzeti tudatát: Dick Gyuri Brassóban kedvelt
zenekarát a predeáli átszálláskor körülfogták a predeáli magyar
tisztviselők, és elhuzatták velük a
Rákóczi-indulót és a Kossuth-nótát.
[Hangverseny Sinajában. In. BL XI.
évf. 200. sz. 3. old, 1905. szept. 2.] A
lakosság önszerveződése is bíztató:
1905 október közepén egy régebbi

alapjaira szervezni kezdték a magyar
kaszinót. [Kaszinó Predeálon. In.
BL XI. évf. 239. sz. 3–4. old, 1905.
okt. 19. Elnöke Virág József fővámszedő, tiszteletbeli elnöke Simén
Béla főszolgabíró, Alelnöke Klein
Viktor kereskedő, jegyzője Biró Géza
vámellenőr, pénztárnoka és gazdája
Szabó Ignác belépő állomási vezető
(Kaszinó Predeálon In. BL XI. évf.
253. sz. 3. old.)]
A miniszter 1905 novemberében
Tóthpál János tanítót Pürkerecről
a predeáli állami elemei iskolához
helyezte [Áthelyezés. In. BL XI. évf.
269. sz. 3. old, 1905. nov. 24.], és az
internátus feletti vezetői felügyelettel is megbízta., feleségét, Tóthpál
Jánosné Molnár Hajnalka pürkereci
tanítónőt a predeáli állami elemi
iskolával kapcsolatosan fennálló
internátus kibővítése folytán megnövekedett tankötelesek számának
megfelelően ezen iskolánál szervezett második tanítói állásra nevezte
ki, Vajda Mihály addigi predeáli
tanítót pedig a tatrangi állami elemi
iskolához. [Brassóvármegye november havában. In. BL XI. évf. 286. sz.
3. old, 1905. dec. 15.]
„A predeáli vasúti altisztek 1905.
május 5-én igen sikerült tánczmulatságot rendeztek. A mulatság tiszta
jövedelmét az ottani állami elemi
iskolának egy beszerzendő harmónium javára ajánlották fel.” [A predeáli
vasúti altisztek. In. BL XI. évf. 56. sz.
3. old, 1905. márc. 9.]
„A brassóvármegyei ált. Taní-

tó-Egyesület 1905. évi rendes közgyűlését május 20-án tartja Predeálon. A közgyülés két napra van
tervezve és összekötik kirándulással
Románia érdekesebb pontjaira, Sinaiaba, stb.” [Brassóvármegyei ált.
Tanító-Egyesület. In. BL XI. évf. 91.
sz. 3. old, 1905. ápr. 20.]
A Brassó megyei általános tanító
egyesület május 20-án szervezendő
közgyűléséről „A közgyülés tárgysorozata a következő lesz: 1. Az ülés
megnyitása. 2. A választmány évi jelentése, a titkár által. 3. Tiszteletbeli
tagok megválasztása. 4. Felolvasás:
»A gyermeki jellem hibáiról.« Tartja
Köpe Lujza türkösi állami isk. tanítónő. 5. Jelentések: a pénztár, a könyvtzár és az »Otthon« állásáról. 6. Az
ifj. egyesületek munkaprogramjának
végleges megállapitása (vitatétel),
előterjeszti Kocsis János bácsfalusi
áll. isk. ig. tanitó. 7. Emlékezés Bede
Dánielre. Felolvassa Tóth András
tatrangi elemi iskola igazgató tanitó.
8. Tanitói könyvtárak részére beszerzendő művek ajánlása Sára András
ó-brassói áll. isk. igazgató által. 9.
Inditványok. A közebéd 3 kor. 30
fillér. Akik azon részt kivánnak venni, ebbeli szándékukat Papp Péter
brassói áll. isk. tanitó urnál folyó hó
12-éig sziveskedjenek bejelenteni.
Akik Sinaiába szándékoznak a közgyülés utáni napon kirándulni, azok
2 koronás bélyeg beszolgáltatása
mellett utazási igazolványt kapnak
az alispáni hivatalnál.”
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Kovács Lehel István

J ónás A ndrás
Nagy örömömre szolgál, hogy egy
olyan személyt kell itt és most méltatnom, akivel sokat dolgoztunk együtt,
különösen a Szent Mihály Napok
szervezése, a négyfalusi közösségünk fejlesztése, összetartása terén.
Jónás András 1951. május 24-én
született Székelyzsomboron. Édesapja Jónás Árpád pürkereci születésű
kőművesmester, 1956-os elítélt.
Édesanyja Kovács Róza, székelyzsombori gazdálkodók leánya.
Az elemi iskolát szülőfalujában
végezte, az 5–8. osztályt Türkösben
végezte, mert Székelyzsomboron
osztályindítási gondok merültek
fel. Kedvenc tantárgyai a földrajz és
történelem voltak. Mindvégig az első
három díjazott között volt. Itt ismerte
meg azokat a tanárokat, akikkel később is jó kapcsolatokat ápolt.
Kovásznai Miklós javaslatára 1966ban Az Electroprecizia gyár mellett
működő szakiskolában kezdte el tanulmányait az autóépítési ipari líceum
osztályában. Saját bevallása szerint
„nehéz volt átállni román nyelven
tanulni, de lassan-lassan belejöttem.”
Az első év után az iskolát Brassóba
költöztették a Traktorgyár mellé, így
a következő 4 évet ott végezte, és
technikusi minősítést kapott.
1971-től az Electroprecizia gyár
műszaki ellenőr technikusaként
kezdte pályafutását.
1974-től másfél évig katona. Tartalékos hadnagyként szerelt le.
1975 közepétől szerszámtervező
technikusként folytatta tevékenységét az Electroprecizia gyárban.
Pár év után a Brassói Egyetem
Mechanikai Karán egyetemista az
almérnöki szak esti tagozatán.
Sikeresen elvégezte az egyetemet,
tervező almérnök, majd hamarosan
főtervező almérnök lett.
1979. április 28-án házasságot
kötött Rigó Margit Erzsébet fogorvossal, az Úr két lánnyal áldotta
meg kapcsolatukat, Irén Róza és
Andrea. Jelenleg négy unokával
büszkélkedik.
2000 júniusában, az RMDSZ színeiben, a négyfalusi városi tanácsosi
listára jelentkezett. A nyertes polgármester alakulatának és a magyar
tanácsosok szavazataival Négyfalu
alpolgármestere lett. Tisztségével
új kihívások elé nézett.
Munkásságának első nagy eredménye volt, hogy 2000. október
23-án megkötötték Kisújszállással

méltatása

a testvérvárosi egyezményt. 10 éves
mandátuma alatt többször vezetett
hivatalos delegációt Kisújszállásra,
s több ízben fogadta a kisújszállási
vendégeket Négyfaluban. Az iskolák között is nagyon jó kapcsolatok
alakultak ki. 2010. augusztus 20-án
Kisújszállás tiszteletbeli polgárává
választották.
Szintén az első eredmények közé
tartozott, hogy 2000-ben többedmagával kezdeményezte a millenniumi
zászló lekérését Hétfalu számára.
Dávid Ibolya miniszter asszonnyal tartotta a kapcsolatot, s 2001. augusztus
11-én a hosszúfalu-alszegi evangélikus templomban sorra is kerülhetett
a millenniumi zászló átadására.
Sok lobbizás után 2002 januárjának végén sikerült eldönteni
Négyfalu hivatalos magyar nevét, s
a kétnyelvű tábla is felkerült a város
bejáratához. Azóta is őrzöm azt a
fényképet, amelyen ketten személyesen szereltük fel ezt a táblát.
2002. május 4-én került sor az első
hivatalos magyar nyelvű polgári esketésre, s mandátuma alatt több mint
200 párt esketett magyar nyelven.
2002. július 22-én a franciaországi
Vire várossal is testvérvárosi kapcsolatot létesítettek, s mivel hivatalos
küldöttség volt jelent Kisújszállásról
és Ásotthalomról, a négyfalusi Polgármesteri Hivatal épületére kitette
a magyar zászlót is.
2003-ban a Hétfalusi Magyar
Művelődési Társaság kezdeményezését segítette, s így Istók János
emléktábla kerülhetett az egykori
fafaragászati iskola homlokzatára.
Térképeket, didaktikus táblákat
rendelt az iskoláknak.
2004-ben saját ötlettől vezérelve
Petőfi szobrot rendelt majd lepleztünk le Hosszúfaluban. Sokat
segített a nagy-kőhavasi EKE menedékház ügyeinek intézésénél,
az építkezések megvalósításánál.
Szülőfalujában Nyírő József-szobor
felállítását kezdeményezte.
2005-ben besegített a négyfalusi
templomokról szóló album elkészítésébe.
2006-ban tárgyalásokat folytatott
a négyfalusi kerülőút megépítésére,
magyarországi könyvekkel bővítette a városi könyvtárat. Felkarolta
az akkor elindított Zajzoni Rab
István-díjat, s alpolgármesterként
több ízben is átadta a plaketteket,
okleveleket. A bácsfalusi iskolán ismét lelepleztük az eredeti, valamint

a románra lefordított báró Eötvös
József emléktáblát.
2007-ben segítségével sor kerülhetett a fűrészmezei csángó ház
felavatására.
2008-ban sikerült megvásárolni és
telekkönyveztetni az RMDSZ-székházat Négyfaluban. Tárgyalásokat
folytatott a George Moroianu Líceum udvarán felállított sportterem
ügyében.
2009-ben sikeresen átkereszteltük
a csernátfalusi Stadion utcát dr. Kiss
Béla utcára.
2010-ben több rendezvény megszervezésébe is besegített: V. Barcasági Néptánctalálkozó, DunaTV
Kívánságkosár adása, Móra Ferenc
Népszínház előadása stb.
2011-ben többször egyeztetett a
bezárt kórház ügyében. Aláírta a
kutyamenhely alapító okiratát. Megszervezte az Élő szellemi örökség-díj
átadását Bácsfaluban Barkó Etelka
részére.
2011-ben nagy tervbe kezdett:
Gruia Hilohi városi főépítésszel a
Csángó expresszről állt neki könyvet írni. Hatalmas dokumentálódási
munka vette kezdetét, s a gyönyörű

könyv végül 2018 decemberében
látott napvilágot.
2012 szeptemberétől előzetes
nyugdíjba vonult.
2016. október 23-án lepleztük le az
általa tervezett kopjafát a hétfalusi
56-osok emlékére.
2019. március 15-én mutattuk be
a közösen és Hochbauer Gyulával
írt Magyar Termopüle című könyvet
a tömösi csatáról és a honvédemlék
történetéről.
Alpolgármesteri mandátuma alatt
számos díszpolgári címet sikerült
átadni: Istók János, Zajzoni Rab István, Berecki Anna, Tóthpál Dániel,
dr. Kiss Béla, dr. Papp Béla, Borcsa
Mihály, Seres András városunk
díszpolgárai lettek, nagyrészt a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság
javaslatára. Bereczki Annáról utcát
is sikerült elnevezni.
1997-ben közreműködésével indítottuk útjára a Szent Mihály Napok
rendezvénysorozatot, amelynek
2011-ig folyamatosan szervezője is
volt.
Hasonlóan szervezte a március 15ikei rendezvényeket is Négyfaluban.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Veres Emese Gyöngyvér

B arcasági csángó tollfor g atók
az I. világháborúban
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Kelt soraim 915. május hó 13-án
Kedves feleségem! A csomagot
ha megkapod, írj bár egy lapot és
írd meg hogy épen kaptad-e meg?
Mikor? És menyit fizettél érte? Mert
ezt is fizetetlen tettem postára.
Benne van holmi aprság ajándék;
légy szives ozd szét egyenlően a
gyermekek között és köztetek. Fogadjátok szivesen, ugy mint ha
sokkal több értékű volna, mert
többet most ennél nem küldhetek.
Hogy a ruhát mosatlan és a pakkot
fizetetlen küldtem ismét el – azért –
megbocsátasz, ha pedig valamivel
nagyon megsértettelek, légy szives
ird meg, mert ugy látszik nem érdemlek bövebb levelezést. Én pedig mindig azt hittem hogy soraim
boldogitottak. De tévedtem.
Kedves feleségem! Hogy kiváncsi
ne légy hogy a jegyzőnek mit irtam
hát itt megjedzem.
Mélyen tisztelt jegyző úr! A multkori szabadságom alkalmával emlitést tettem volt a gazdálkodási bizonyitványom kiállitásárol, melyre
mostan nagy szükségem volna. Tehát mivel jegyző úr nagyon jól tudja
és ösmeri anyagi helyzetemet, felkérem, sziveskedjék azt a bizonyitványt egyszersmind kérvény formában kiállitani és azt saját czimemre
beküldeni, amelynek alapján egész
biztosan fogok kapni egy pár hét
aratási szabadságot.
Azonban hogy a jegyző úr milyen
bizonyitványt állitson ki, azt nagyon
jol tudja. Hanem anyit megemlitek
hogy nyomatékosan tegyen emlitést arrol hogy én segitség nélkül
önálló gazdálkodo vagyok (menyi a
földbirtokom) és hogy annál foganatosabb legyen aposomat is bele
hozhatja hogy ő is támasz nélkül,
s birtoka az enyémmel együtt napról-napra pusztul és hanyatlik, mivel nincs ki kellően gondozza és az
idei termést betakarithassa stb...
Tehát ha a jegyző úr, ilyen formában a bizonyitványt kellöen kiállitja
és beküldi, szabadságra számithatok. - Hogy a jegyző urat a felsöbbség felelöségre vonná a bizonyitványért, alig hihetem, mivel ugy
már többen kaptak szabadságot és
gondolatom szerint nem törvénybe
ütköző dolog, mivel a teljes valoságrol van szó.

Tehát legyen szives jegyzö úr,
ügyemben eljárni és mit lehet megtenni, mert ha Isten segitni fog hálás leszek érte.
Különös ujságot nem irhatok,
mindennap jobb hireket hallunk,
zürzavar a kaszárnyába elég van. A
regutákkal pedig sok baj. A 12-dik
mars pedig július elseje körül elmegy.
Ezek után igen szépen tisztelem
kedves családjával együtt, legjobb
akaratába bizva, maradok teljes
tisztelettel Jámbor János.
Kedves feleségem! Leirhatatlan
örömmel olvastam soraidat melyből megtudám hogy mégsem volt
valaki olyan kemény szivű mint
gondoltuk és mint ujévi ajándékot
adott vissza, hanem okos ember
volt mégis fiam, mert csak mint irád
százat tartott magánál. Hát bizony
én magam sem tettem volna mind
vissza, még csak azért sem hogy
máskor kinek pénze van vigyázzon
jobban rá. Azt hiszem hogy anyó is
majd ezután jobban elfogja tenni és
gyakrabban megvizsgálja.
Tehát ezt szivem nem lehet ki is
gondolni hogy miképpen történt és
mért? Igazán szeretném tudni, hogy
ki volt az a nemes lelkü tolvaj aki
azt cselekedte.
Oh fiam gondolhatod hogy én mikor a leveledet kezdtem olvasni és
erről értesültem, hogy érezhettem
magamat, hát a szó szoros értelmében nagyon jól. Eről szivem irhatnék még ugyan de....
(A levél befejezetlen.)
Ima
Távollétemben a harczmezőn
1914-ben
Uram, amíg messze leszek
Adjad szándékimban szerencsés
legyek
Hogy semmi gonosz ne követhessen
Sőt távollétem jóra kimehessen.
S otthonomhoz békén megtérhessek
Hol örömmel tenéked élhessek.
Igazgasd minden lépésemet
Tarcsd meg elmémet és egészségemet
Hogy mindenben vigyázó lehessek
És e nagy megpróbáltatásban
össze ne essek
Magamnak s másoknak használ-

hassak
De kivált Tenéked híven szolgálhassak.
Ne engedd azért elfelejtenem
Oh emlékeztess reád én Istenem
Hogy bújdosó vagyok e világban
De örökös hazám lesz a Menyországban
Hogy szívemmel csak oda siessek
Végre, vég nélkül Veled ott lehessek.
A prágai katonakórházban
(1915-ben)
Gyászba borult a félvilág tájéka
Sok szülő özvegy és árva siratja
Itt is ott is sirdogálnak szomorán
Még a nap is homályosan süt reám.
Ki kinézek a kórház nagy ablakán
Felsohajtva, könyes szemmel szomorún
Nem is tudom tájékozni magamat
Elhagytam szülőföldem s családomat.
Feleségem gyermekeim hol vagytok
Homályosan emlékszem már reátok
Megöli a szivemet a bubánat
Igy élem át tán az egész világot.
Hanyat fekszek az agyamon

Sem ismeröst sem családom nem
látom
Nincsen itten senki aki rám nézzen
Én Istenem meddig tart e gyötrelem.
Minden reggel az orvost várva-várom
Hogy mikor kell a kórházat itt
hagynom
Egy-két nap még maradjon itt barátom
És azután hogyha elmegy sem bánom.
Ha kimegyek a nagy kórház kapuján
Már messzi innen a kaszárnya ...
Itt is, ott is csak a sárga kőfalat
Bubánatos szivekkel ...
*
Hazatérés
Nagy küzdelmeim elmultak,
(S visszajöttem közétek)
Imádkoztam Istenemnek
És megörze engemet.
Mikor elhagytam családom
Nem vala semmi bajom
De az orosz csatatéren
Ellötték a bal karom.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Veres Emese Gyöngyvér

Kovács Lehel István

B arcasági csángó tollfor g atók
az I. világháborúban
(Folytatás a 3. oldalról.)
Egy eltévedt orosz golyó
Akadt meg a karomba
De nem zugolodtam azon
Mert Isten ugy akarta.
Hiába öriztem magam
Ezt el nem kerülhettem.
Csak hogy végleg haza jöttem
Hála legyen Istenem.
Emlékül irtam az 1914-től 1918évig tartó háboruról amidőn a balkarom átlötték és Isten gondviseléséből életben haza kerültem négy
évi keserves testi és lelki szenvedés
után a családom körébe.
A fenti írások csak töredékét mutatják annak az óriási hagyaték-
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nak, amely a két költőtől maradt
hátra, sőt, egy még kisebb szeletét
azoknak az írásoknak, amelyek az
I. világháború idején akár a fronton, akár a háborús események
kapcsán születtek barcasági csángók tollából. A további kutatások
során előkerülhetnek még írások,
feltételezhetően leginkább levelek,
amelyeket megőrzött a család, ha
értékesnek ítélte őket, hiszen több
adatközlőm éppen az elmúlt évek
folyamán mondta, hogy a nagyszülők leveleit egyszerű kacatként
elégették. A második világháborút illetően, pedig, mindeddig alig
néhány életút került elő, irodalmi
alkotásokról egyáltalán nincs tudomásom.
(Vége.)

J ónás A ndrás

méltatása

(Folytatás a 3. oldalról.)
2001-től az RMDSZ négyfalusi szervezetének elnöke, 2012-től pedig
alelnöke, s mint ilyen számos választást szervezett, támogatói aláírást
gyűjtött. Saját elmondása szerint:
„Tíz év mandátum alatt számos
problémával szembesültem, sok ember fordult hozzám, remélve dolgai
rendezését. Mindig azon a nézeten
voltam, hogy az illető ne menjen el
úgy, hogy azt érezze, hogy számba
sem veszik. Megoldottuk kéréseiket,
amikor lehetett, eligazítottuk, ha
nem volt a hivatal hatásköre, de az is
igaz, hogy előfordult sokszor, hogy
sajnálatra nem sikerült olyan megol-

dást találni, mely kielégítette volna,
de soha senki nem volt elutasítva.”
Munkássága révén Négyfalu és
főleg a négyfalusi magyar nemzeti
közösség sokat haladt előre. Jó volt
együtt dolgozni, s amint a megvalósítások listája is mutatja, ez nem
volt kis munka!
*

kásos felmentvényt megadták. Nagyobb vita keletkezett az ifjusági
egyesületek munkaprogramjának
végleges megállapitásánál. Végül
kimondták, hogy szórakoztató és
ismeretterjesztő részét a programnak fenntartják, de a szindarabok
előadását mindaddig kizárja abból,
a míg az ifjuság számára több arra alkalmas darabbal nem rendelkezünk.
Mindazonáltal, ha valamely ifjusági
egyesület a programon kívül a szinházi előadással is akar foglalkozni,
azt megteheti, de nem kötelező.
A darabot azonban gondosan kell
megválasztani. A közgyülés a kegyeletnek is áldozott. Tóth András állami
elemi iskolai igazgató »Emlékezés
Bede Dánielre« czimen felolvasást
tartott. Bede Dániel az egyesületnek
11 éven át vezető elnöke, nyugalomba vonulása után tiszteletbeli
elnöke volt. Ezután Sára András
ó-barassói igazgató-tanitóelőterjesztette azon müvek jegyzékét, a
melyeket az egyesületi könyvtár
részére beszerzés végett ajánlott.

A közgyülés a könyvár részére a
szükséges összeget kiutalványozta.
Következtek az inditványok. Az első
inditvány az volt, hogy az egykori
önsegélyező egyesület vagyonát,
a mely a központban kezeltetik,
az általános tanitóegyesület saját vagyonából egészitse ki 4000
(négyezer) koronára és azt »Molnár
Viktor szoba-alap« a budapesti
»Ferencz József Tanitók Házánál«
czimen rendeltetésének adja át. Az
inditványt egyhangulag elfogadták.
Elfogadták dr. Pintér Gábor kir.
tanfelügyelő azon inditványát is,
hogy az egyesület inditson gyüjtést
Jókai Mór szobrára, s az adományok
aláirását azonnal megkezdték és a
közebéd alkalmával folytaták igen
szép eredménnyel. A közgyülés után
a »Zsoicza« vendéglőben közebéd
volt, a melyen a predeáli magyar
tisztviselők is részt vettek.” [Tanitói
gyülés. In. BL XI. évf. 118. sz. 4. old,
1905. május. 24.]
(Folytatjuk.)

Kedves Jónás András, Hétfalu
művelődési és politikai életében kifejtett kimagasló tevékenységedért,
azért hogy életműveddel hozzájárultál nemzeti közösségünk értékeinek
gyarapításához, fogadd szeretettel a
Zajzoni Rab István-díjat!

Hochbauer Gyula

A

predeáli állami elemi iskola

(Folytatás az 1. oldalról.)
„Bővebb felvilágositást Kubányi
János brassói állami isk. tanitó urnál
nyerhetnek.” [A brassóvármegyei
ált. Tanító-Egyesület In. BL XI. évf.
104. sz. 3. old, 1905. máj. 7.]
Beszámoló a gyülésről: „… folyó
hó 20-án tartotta meg ez évi rendes
közgyülését Predeálon, Dávid Mihály elemi iskolai igazgató elnöklete
alatt, aki a gyülést az ottani állami
elemi iskolában lendületes beszéddel nyitotta meg, jelezvén abban
egyebek közt, hogy az egyesület
tevékeny részt vett a képviseltetés
utján a népiskolai reformjavaslat munkálatában és az országos
tanszerkiállitás tanulmányozására
is küldött képviselőt. Ez utóbbi
pontnál örömmel jegyezte meg az
elnök, hogy a hazai tanszergyártás
bátran versenyezhet a külföldivel
és a legmagasabb igényeket is képes kielégiteni, méltó dolog tehát,
hogy az egyesület is támogassa e
honi gyártmányt, a minthogy arra
is fog törekedni a maga hatáskörében, hogy az iskolákban jövőre
csak honi gyártmányú iparcikkek
használtassanak. A megnyitó beszéd után sürgönyileg üdvözölték
Molnár Viktor miniszteri tanácsost, a
ki az egyesület diszelnöke. – A titkári
jelentés – a melyet ezután Tóth Pál
János titkár felolvasott kimeritően is-

mertette az egyesület mult évi müködését. Megemlitette egyebek között,
hogy a »Mátyás Tanitók Házának«
Kolozsvárott történt felavatásán az
egyesület a kir. tanfelügyelő vezetése alatt 6 tagból álló küldöttség
által képviseltette magát és hogy
az országos tanitói bizottság által
beküldött több tételt kidolgozott és
felterjesztett az egyetemes tanitói
gyüléshez.
A titkári jelentés tudomásulvétele
után megválasztották tiszteletbeli
tagoknak: Mosdossy Imre központi
kir. tanfelügyelőt, Krbek Arnoldné-Lieber Etelka brassói állami
polgári iskolai igazgatót, Killyéni
Endrét, a hosszufalusi állami polgári
iskolák igazgatóját és Jánó Lajost
a brassó-belvárosi állami elemi
iskolák igazgatóját. Következett
Geyer Viktorné Köpe Lujza türkösi
állami elemi iskolai tanitónő igen
tanulságos felolvasása »A gyermeki
jellem hibáiról.« A nagy gonddal kidolgozott tétel mindvégig lekötötte
a hallgatók figyelmét. A közgyülés
nemcsak hogy jegyzőkönyvileg
köszönetet mondott az előadónak,
hanem azt is elhatározta, hogy a
dolgozat sokszorositva az egyesület tagjai között szétosztassék.
A kiküldött bizottságok jelentését
a pénztár, könyvtár, az Otthon
állásáról tudomásul vették, a szo-
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