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fdvärosi munkäsgyerek el-

fßI t "t".ati evüjti a fili6reket az l9l3-i
tl-"*o ottalt iaäj€n. Fegvelmi ütjän elbocsätje[- att,isab6l. V6lem6nyet a hatärozatrol a
jel€nnyilvänossäg szämära megirta' de nem

hetett meg. Eml€kirataiban azonball tennmaraOt. f"a6"Uttt be16le,'Egdszs6ges itdletü
embert ez az it6let nem fog megteveszteil'
ez az itllet az 6n köz€leti müköd<lsemnek 6s
i."ua sotta nem bocsätott polilikai meggycizöd€semnek a bi.intet€se' Em'elt fövel ällok
barätaim 6s ellens6geim el6. Azt mondom ,a
csüggBd6knek, hogy-ebböl az 6letb6l nem f6tetriät. hanem lefkesed6st kell meriteniük a
toväbbi küzdelemhez".
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1914-ben kapott sok megpr6bältatäs utän

ide,

älliist a Hunor, ma Vörösväri üti iskoläban'
A frontokon aratott a haläl, a lakossäg 6hezett. AgitäIt az idegen 6rdekek6rt dril6 häUoru ei"len. Röpirai.ökat terjeszt, az 6budai
textil- 6s hajdefäri munkäsok között. Tanulököröket. mun[äsdalärdät szelvez RendüIetf"n nittät küzd a munkäscsztirll felernelkedÖs6€rt. Az öszirdzsäs forradalom utän a Közoktatäsügyi Miniszt6riumban kap be.osztast'
A tanitök-- szem6iyzeii ügy€nel< e)öad6ja'mun-
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Tanäcsköztärsasäg dicsö napjaiban
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kaköre b6vüIt, az elemi iskolai ügyt'tszta$ ve-
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osztäivr6sze a Tanäcsköztärsasäg
bukäsa utän. SüWosan megbetegedett' Hazaengedik 6s mint häziörizetest. i-lllando r.en^oöri-felügyelet alatt tartjäk A pärt'.elvtar.sal
m6gis sikerült C'sehszlovaKiaoa
seeits6sevei
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mindvdeig hü katonäja marad a marxrstaiä"i.it-tä Eszmenex. A kärpätaliai mag]'at' oi<ta1äs- Ös nevelömunkäbol hosszü esztenooi.ti"-f.ui&rtul bdsögesen kiveszi rdsz6t'
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tär'6lien; s(ige igen jelentös'
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Amikor
özert is nyugdijazzäk.
i"l -"eträtitaf Kärpät-Ukrajnät,
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szäzadfordulö alatt 6s mdg utäna is Hrr-

Cr.l.I nor utcänak hivtäk a III-ik kerüIeti Vöriisvä'ri utat. A technika fejldd6sdvel a ke-

"}er61 mindjo'bban kiszoritottäk a

g6pek.

Obuda gyäraiban is korszerübb termelöeszközök kerültek a r6glek he1y6re. Irni, olvasni,
sziirnolni tud6 munkäsokra volt igy mär

eüks6g. Ekkor 6pit.ebtdk a Lrarakk el,emi iskolät a Hunor utcSban. Szäz öve ennek. 1902ben üj, miir t€gläböl 6pü1t otthonban tanultak a gyerekek, mint elödj6nek jogutddjäban.
E,gy 6u*szäzad nagy idö. Föleg a most le-

zärult, n6pünk sorsät formäId idöszak volt
döntö. Az iskola 6let6re is ränyomta j6tdX<ony b61yeg6t. J61 felszerelt szertärak, a tornatenem, az udvaron a sportpälya besz6des
t6nyek. 96-98 kisdiäk volt azeldtt egy tanterembe zsüfolva. Ma 26-28 a maxirnäiis I6tszfuna egy-egy osztälynak. A pedagögusok
kultürpolitikänk iränyelveit követve a szdp,
a jö iränt keltik fel növend6keink €rdeklö'd€sdt. Es hogy eredm6nyesen, erre bizonyitök,
hagy az id€n a nyolciedik osztälyban v6gzett
7B hallgato közül 70 tanul toväbb. Az 46sz
iskqiabari a t4nulmän.gi ätlae 3,8._ e,mi or-
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iär<"iis a szenvedeseket. 1942-ben
szöllösön meghatt, ott is temett6k el'
gsoro z, atl.a\ zarra, .u'^:?5-l ubi leum i ü n n eps e
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C, ef i tanitäsi 6r'et -a Vörösvan uil uzabä-n Samu äitalänos iskola' Hiirmas 6vfordu-

löt köszöntöttek. Szäz 6ve. hogy itt a b.etuvetÖsre. olvasäsra tanitottäk elöszor-az ooudai gyerekeket. Ötl'en 6ve vette kezebe a leq

ä r'aiäim"t. A kertiletben 9'u\?l LlTy
tett a dolgozö n6p6rt. l0 6v öta v.lsell
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meghivd mottöia. mellvel 3. 1e,1d6geket invitälta. Gärrionyi Geza szava;l loez\z ,.A gyermeket nemcsak a kenl'er nanem
is 6iteti!'' Ezt vallotta Czabän Sa;;;;i"t
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n";u ;"tri-ail'äiä"meite ki, "i"iüttl'ä":ä
hogy felvegyök a forradalmär tani_
to, Czabö.n Sanru nev.6t, aki k6f e"iäärritäit
e rdgi alm,a mater falai között.
Vörösväri riti ältalänos iskola kis növen_ -A,
jdl isrnerik n6vad6juk hirc"ü.i,-kü;_
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delmekkel_nefi6z ütjäi. Minden
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Tszteregnek eml6ke el6tt, de

a rajgyüldseken
is id6zik a csizmadiamester fiänälJ
aki mär mint seg6dtanitö keresi a emfef.ei.
f.iuer"iti
utat az oktatäs reformäläsära. Az uralkodö_
oszFlytol. nem kap, de tudja, hogy nem is
Sapna.t tamogatäst. Tanit 6s maga is tanul.
'r
ormesze ttu_d omänyi i smeret t er j es zt6 el6ad.ä_
sokat tärt. Munkäjähoz nagy segitsdg
soKat
sögit
az ,,üi
Kmszak" cimä
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Iyut-os orosz
oiä"J
torTadalom utän. 1906 tavaszän jelenik mee
meg
es hirdeti a verbetojtott harc esä6it, poliUl
kai követelm6nyeit. A hatadd qszm€ket vali6
tanftök szdszöl6ja €s nyilvänos föruma is az
tij kiadväny. ,,A tanitö a näpört a nöp a
tanit6örtu irja Czabän Samu hitvalläsät.
arni_
kor huszonndgy örän belül el kell hagynia
KlopoCia falut, ahol a jogi doigokban järat_
lan ndpet tanäcsokkal lätta el, hogy követel_

j6k ki jmsukat. Arat6szträjkkal feleltek erre a parasztok. A szervezdnek nem lehetett
toväbbi maradäsa. Nagysz6näs
ällomäsa.

a

Mint a Magyar Tarutök

következö
Egyesüle-

t6nek elnöke 6s bätor hangri cikkei ismertt6

teszik tärsai között nev6t.,,Meggyözöitässet

kell hirdetnünk, hogg a jörsendö ggöztese a
näp lesz, am,elgik kultürtjöi magasra emeli,

kifejl,eszti a munka ös a rnunkis szeretetöt
ös lerontbolja a kiuöltstigos osztölyi,tlamot'
frja majd igy folytatja: ,,örök igazsdgkönt
-hiriletnänk
kell., hogg nemzetünlc üjjö.szütretöse o nip felernelked.ösöhez van köh:e},
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Az elsöilijas munnra
valljäl< utödai, az iskola
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pedagögus_

kollektiväja. A szü16k,'vend6gek eirOr iüitus jelr
eon
r-ar,t.
.saJat maguk meggyözödheitek a ,,N.vilt felL
tanftäsi
napon". A gyerekek felkeszültseee_
röI, magatartasukröI vizsgäztak . ,,agy nfil_ inq
vänossäg elöft.

Ki mit tud? K€toräs müso:.ban bizonvi_ ket
tottrik be 3-än, a gyerekek. A ndzöközöniee ez*.
szavazolt, ki tud a legtöbbet. A tornabemu_ zöss
tatot,.a-sportversenyt 4-6n tartoltäk meg. Sok viss
tapsot kaptak a r6szvevök, eiismer6st a ta_ Az
nitök.--5.-€n nyitotta kapujär a nagy Conadit elöi
(kszeällitott kiällit6,s. Az iskola tdrt6;et€böl dök
ad k€pet, id6zi a mriltat, a nag]. tört€nelmi csar
szet

esem6nyeket. Helyet kaptak irenne az ügyes-

kezü gyerekek politechnikai 6s szakköri al- ször
szär
kotäsai is. ?-€n a jubileumi is.iolanapon ko- juk
szorüzässal tisztelegiek az i-skoia falän elhe- sz.äz
Lyuett Czabän Samu dombormü elött. maid nak
üttöröket avattak. Müsoros d6lutännal tettdk i haa
l6t6l

a nagy napDt. Es m6g eg:r zä- mär
röakkord volt. A nyolcariik osztälyosok bü- i letkt
cstiztak
cstiztak az iskolftdl.
iskolftdl.
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szändekukat' Kilöonek' s latonlell€n t*:9!.
Kupni nona 196? augusztu- ok h
mi6r!? Ältaläban a textilipar ääänä"ärai'räjöhetbi{Közben
hoji; ,auä jött ide dotgozni. Mosr
A
:ä"ü T:ä?'äi,l{#*ä*,}*?1'Hrlä,^T_:öpü:j
S ök? Frigel Märta Balaton- munkaärö ii, mert most minrl- ---'..nren lesz. Onnan nem
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lell6r6l jött fel pontosan- €gy annyian
akar ity-en. mes,rzire uejärni. äebe
-"ri"ät-"i".ä: ivü;ä Tehäi
6wel ezelött dolgozni.-Ah5^or vön{.gclätöiparba
meg;.-. -{z ok: a tävolsäg. tanal
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a szü1ei is ibt a fövärosban ta- lesz
töbl a teresete,
iOt, ae Eg-v fiataiasszrn-v nem jön
rärtak munkät' A häzukat Ba+agot
üzen, hog1. ö is kii6p, m:ir
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