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1.

id. BERECZ GÁBOR ev. kántortanító
1875.10.31-től 1908.12.31.-ig

34 évig szolgált, tanított Ostffyasszonyfán

1853.április 13.án született Alsóságon, elhunyt 1933.február 24.én Beledben.
Apja Berecz József született1823.márc. 9. Szepezden, Anyja: Szalai Etelka.
Ősei 5 genárációval korábbig, az 1710-ben született Berecz (Börötzk) Bencéig ismert,
és majdnem minden őse Ságon született.
Többen tanító, többen lelkészként szolgáltak, mint
Berecz János (sz.:1790), aki Szergényben ev. tanító, és 1858-ban Szergényben is
hunyt el.
Az ő fia, szintén Bercz János (sz.:1815) Zalaistvándon volt ev. tanító.
Testvére Bercz Lajos (sz.:1820) Kővágóőrsön, Beledben evangélikus lelkipásztor.
A Börötzk nevet a 2. generációban magyarosították Bereczre.
Beretz Gábor felesége Mátis Zsófia, aki 1857.május 13.-án Beledben született.
Házasságot 1876.május 2.-án kötöttek szintén Beledben.
Egy leányuk született 1878.július.20.-án Ostffyasszonyfán, akit Berecz Izabella névre kereszteltek. (Ő lett
később a másik ev. tanító Németh Sándor felesége).
Mint az előzőekből látható, Berecz Gábor igazi tanító dinasztiából származott.
Az Ostffyasszonyfai ev. gyülekezet 1875.október 31.-én tartott közgyűlésén, a gyülekezet hívei általános szavazattöbséggel T.
Berecz Gábor magasi másodtanítót választotta meg tanítójának.
Harmincnégy évig, 1908.december 31-ig tanított, majd Beledbe költözött. Népszerű tanító volt.
Részt vett a község társadalmi életében. 1916-ban terjedelmes cikket írt az ostffyasszonyfai új ev. templom építéséről.
A Tűzoltó Testületben jegyzői feladatot látott el, Ő vezette a községi dalárdát. Több alkalommal rendeztek Dalestélyt a könyvtár
javára, és egyéb jótékony célokra.
Berecz Gábor 1909.február 7.-én búcsúzott el gyülekezetétől.
Meghatóan búcsúzott tanítványaitól is azzal az áldáskívánással, hogy „az a mag, amit 34 éven át elhintett az iskolában és
künn az életben, teremjen jó gyümölcsöket életükben”.
Fehér István gyülekezeti felügyelő hűséges iskolai és gyülekezeti munkássága elismeréséül a
gyülekezet nevében aranyórát ajándékozott számára.
A gyülekezet még 1901-ben másodtanítói állásba megválasztotta leányát Berecz Izabellát, aki 1919. őszén nyugdíjazását
kérte.
A világháború idején az 1916/17 tanévben Berecz Gábor nyugdíjasként még egyszer elfoglalta iskolai katedráját és végig
tanította a tanévet, mivel a szintén tanító veje, Németh Sándor orosz fogságba került, és csak 1920-ban térhetett haza.
Négy gyermekük született:
Berecz Gábor 1877-1963, akit 1909.09.23.-án Gyurátz Ferenc szentelt fel, Várpalotán, Nemesdömölkön,
Csöngén (1901), Bükön, majd Nemeskéren lett ev. lelkész.

Berecz Izabella 1878-1968, aki Ostffyasszonyfán másodtanító lett
Berecz Leány, halva 1879
Berecz Győző (Victor) 1881-1940, aki 1906-ban, 25évesen emigrált az USA-ba. Leszármazottai jelenleg is ott élnek.
Unokája Victor Berecz USA Norwalk CT-n él, és tartja a kapcsolatot a magyar rokonsággal, köztük e cikk szerzőjével
is.)
(Victor többször járt Magyarországon. Diplomát szerzett Norwalk High School-on 1957-ben, egyetemi fokozatot matematikából a Valparaiso
Egyetemen 1961-ben, tudományos pedagógia és pszichológia szakon a Bridgeport egyetemen 1961-62 -ben, egyetemi fokozatot mérnöki
tudományokból a Yale egyetemen 1965-ben, tudományos fokozatot a computer tudomány doktori programban a New York egyetemen.
Alkalmazottként dolgozott 1962-94 között szoftver fejlesztõ és szoftver mérnök maneggerként az United Technologies Vállalatnál az USA –ban.)

Az Ostffyasszonyfa kiválóságai életrajzi sorozatban szeretnénk bemutatni azon Ostffyasszonyfán született, vagy Ostffyasszonyfán élt személyeket, akik alkotó
tevékenysége, munkája jelentős hatással volt településünk fejlődésére, lakóinak életére, Ostffyasszonyfa település megítélésére.
(A sorozat szerkeszti: Bóka István)
Az eddig közzétett életrajzok: Ostffy Miklós, Dr. Ostffy Lajos, Czencz János, Berecz Gábor ev. kántortanító
Szerkesztés alatt: Dr. Mesterházi Gábor.

