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evangélikus kántortanító

született: 1886.január 20.-án Felsőpatyon
Szülei: Németh Ferenc és Horváth Lídia.
Németh Sándor a Soproni Evangélikus egyházkerületi lyceum, államilag segélyezett főgymnasium és
bölcsészet-theologiai főiskolán, 1897-ben kezdte tanulmányait az I. B osztályban, mint Felső-Patyról
bekerült tanuló, aki a népiskola 4. osztályát eredményesen elvégezte.
Berecz Gábor nyugdíjazása miatt az új kántortanítót Németh Sándort az ostffyasszonyfai ev.
gyülekezet 1909.január 31.-én választotta meg kisegítő kántortanítónak.
(Németh Sándor később elődje, Berecz Gábor lányát Izabellát vette feleségül.)
„A gyűlés a föntnevezettet üdvözli, elvárván odaadó és hitbuzgó működését, úgy a
tanítás, mint a kántori teendők teljesítéséért részére havonként előre fizetendő 80, azaz
Nyolcvan korona készpénzt és lakást biztosít.”
„Az ostffy-asszonyfai ág.hitv.evang egyházközség az 1902.július 20.-án Dr. Ostffy Lajos
felügyelő elnöklete alatt megtartott rendkívüli közgyűlése döntött az elmúlt évben egy évi
időtartamra ideiglenesen betöltött második tanítói állás végleges betöltéséről. Előterjeszti az
egyháztanács azon egyhangú javaslatát, hogy tekintettel azon örvendetes szép eredményre,
melyet az ideiglenesen alkalmazott Berecz Izabella második tanító az elmúlt iskolai évben
felmutatott, a közgyűlés Őt állásában véglegesítse. .. A közgyűlés egyhangúlag Berecz
Izabella okleveles tanítónőt az ostffy-asszonyfai ág.hitv.evang. egyházközség rendes második
tanítójának nyilatkoztatja ki.”

Németh Sándor

Németh Sándor a háború alatt
katonai szolgálatot teljesített,
majd orosz fogságba esett.
A háborús években a feleség Németh Sándorné Berecz Izabella váltakozó tanítással tanított közel 150
gyermeket.
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, Péteri Takács Lajos, Dr. Mesterházy Gábor, Pálvölgyi Árpád,
Németh Sándor.
Szerkesztés alatt: Trsztyenszky János földbirtokos, Koczor Dániel Vasvármegye főszolgabírája
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A Kemenesvidék (Kiscell és Vidéke) hetilap 1915.január 31.-én megjelent száma az alábbi tudósítást
közölte a Hírekben:
„ - Nem halt meg. Németh Sándor ostffyasszonyfai ev. tanító az északi harctéren még szeptember elején eltűnt.
Hozzátartozói, sőt az egész község is, már elsiratták mint halottat. A múlt pénteken azután nagy meglepetés érte Németh
Sándor feleségét és a községet, levél jött Némethtől a messzi oroszországból, Nikols-Ussiriskból, mely még a múlt év
december 10.-én adatott fel. A levélben azt írja Németh, hogy egészséges és jól érzi magát.”

A 21-es hadifogoly tábor Nikolajevszkben, a Habarovszk vidéki Ussurijszk területen, az Amur folyó
torkolatvidékéhez közel, de Magyarországtól több mint 13000 km-re volt.
Az orosz fogságból hat év múlva, 1920-ban tért haza, és foglalta el ismét katedráját.
Az államosításig 1948.06.04.-ig, 39 éven át szolgált Ostffyasszonyfán tanítóként.
Németh Sándor tagja volt Ostffyasszonyfán a földosztó bizottságnak.
1967.április 13.-án hunyt el 81 éves korában.
Nyughelye az ostffyasszonyfai temetőben található.

Németh Sándor az ostffyasszonyfai ev. gyülekezetben

Németh Sándor felesége Berecz Izabella 1968-ban 90 éves korában hunyt el Beledben.
Németh Sándornak és házastársának Berecz Izabellának egy fiuk született:
Németh Endre (1912-1995), aki Beledben lett magyar-történelem szakos tanár.
Az Ő felesége az Ostffyasszonyfán 1917-ben született Nagy Mária.
És nem szakadt meg a pedagógus dinasztia, ugyanis Németh Endre egyik leánya Németh Anna,
Farádon (a hajdani Ostffy kastélyban) matematika-fizika szakos tanár, igazgatóhelyettes.
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Németh Sándor

Ostffyasszonyfa evangélikus gyülekezetének kántortanítói.
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