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i.
Hz ig a z i k incs.

Ünnepi beszéd, melyet a reálgimnázium új épülete alapkövének letételekor mondott 
Méltóságos és Főtiszteletű D. Haffay Sándor püspök úr 1929. október 27-én.

Alapigék: Példabeszédek III. 13—18.
Boldog ember, aki megnyerte a bölcseséget, és az 

ember, aki értelmet szerez.
Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek meg

szerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme.
Drágább a fényes kárbunkulusoknál, és minden 

te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá.
Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában 

gazdagság és tisztesség.
Az ö útai a gyönyörűséges utak és minden ös

vényei: békesség.
Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik 

megtartják, boldogok !

Az evangélium diadalának emlékünnepe veti ránk a fényét. Azé 
a diadalé, melytől a világtörténelem uj korát számítjuk.

Uj kor indult meg a reformációval, melyben többé már nem 
a hatalom, nem az erő, nem a gazdagság, nem az öröklött vagy meg
szerzett javak, hanem az emberek egyéni belső értékei lettek az érvé
nyesülés döntő tényezői.

Uj kor, melyben már többé nem a dicsőség vágya és nem az 
önzés elemi ösztöne, hanem, miként egykor Jézusban, az istenfiuság 
tudata lett a mozgató erő és a tettekre kötelező lelki törvény.

Uj kor, melyben, miként egykor az Úr apostolai, a hite által 
szabadságra emelkedett ember szembeszállni merészelt az egész 
környező világgal, mert önmagában egy másik világot hordozott, mely
nek törvénye az Isten akarata, ereje pedig a meggyőződés.

Uj kor, melyben az evangélium által szabaddá tett emberi 
szellem a tudás hatalmával visszakövetelte és vissza is hódította az 
öt megillető méltóságot az érvényesülés minden mezején.

Uj kor, melyben a szellem és a lélek, a szív  és az általános 
boldogság szolgálatának vágya és készsége ült arra a trónra, melyen 
addig az önkény és a nyers erő uralkodott a rabszolgaságba kénysze- 
rített emberek felett.
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Uj kor, melyben a népművelés egyetemes érdeke és igazsága 
utat vágott a haladásnak, ösvényt az emberiség művelődésének, tudás
beli és erkölcsbeli emelkedésének. És a vallási öntudatra ébredt 
ember lelke a megújhodásnak, a renaissance-nak korát szülte meg 
a haladás számára.

Ennek a kornak első követelménye volt a szabadságra teremtett 
és a reformációban szabadságra jutott emberi lélek kiművelése. A nép
művelés anyja a reformáció volt. A népiskolát a reformáció teremtette 
meg. A népnevelés minden egyes intézete a reformációt tekintheti 
szülőanyjának, vagy legalább is dajkájának.

Most is az evangélium diadalát ünnepeljük, mikor az aszódi Petőfi- 
reálgimnázium uj épületének alapkövét Isten segítségével letesszük. És ez 
ünnepélyes alkalommal hadd ejtsek néhány szót arról, miért helyezett 
az evangéliumon felépült egyház kezdettől fogva olyan nagy súlyt 
iskoláira? És erre a kérdésre hadd feleljek mindjárt azzal, hogy azért, 
mert a tudásban ismerte fel a földi élet igazi kincsét.

1. Mindennél becsesebb kincsnek ismerte fel a tudás értékét. 
Már az Ür megmondotta, hogy elvész a nép, mely tudás nélkül való. 
Elvész a nép, mely nem tudja, miért él, miért érdemes élni, miért 
küzd és miért érdemes küzdeni, miért hordozza az élet gondjait és 
miért érdemes azokat a gondokat türelemmel és reménységgel hor
dozni! Elvész a nép, amely nem tudja, hogy az a csodálatosan gazdag 
természet, melyben ő is csak egy a teremtmények közül, miért terem
tetett! Elvész a nép, amely nem tudja, hogy mi neki az Isten és mije 
ő az Istennek! Elvész a nép, amely nem tudja embertársában meglátni 
és felismerni az Istennek vele azonos értékű gyermekét. Elvész a nép, 
amely nem él célos életet.

Emlékezzetek csak rá, hogy az evangélium népe nem azért ván
dorolt ki egykor Amerikába, hogy ott kincseket szerezzen, hanem 
hogy kincseket mentsen meg. Megmentse a hitet, az evangéliumot, 
az emberi szabadságot, a lelkismeret meggyőződését. És azok a vándor 
evangéliumi emberek minden gyémántmezőnél értékesebbnek Ítélték 
és Ítélik még ma is a léleknek azt a gyémántmezejét, amelyen a tudás, 
haladás, szabadság és öntudatos emberi élet kincsei találhatók. »Mert 
jobb ennek megszerzése az ezüst megszerzésénél és jobb ennek 
jövedelme a kiásott aranyénál.« Ezért az evangélium népe ma is azt 
vallja, amit a Példabeszédek írója olyan meggyőzően hirdet: »Boldog 
ember az, aki megnyerte a bölcseséget és az ember, aki értelmet 
szerez«. A tudás kincs, amelyből élni lehet, csakhogy »drágább a fé
nyes karbunkulusnál és minden te gyönyörűséged nem hasonlítható 
hozzá«. Ezért helyez evangéliumi egyházunk kezdettől fogva olyan 
nagy súlyt iskoláira.

2. De azért is súlyt helyez az iskolákra, mert erre kötelezi őt 
a múlt. Erre kötelezi az apák bölcsesége, példája, emlékezete és 
áldozatkészsége. Mert ahol evangéliumi egyház alakult, ott iskola is 
épült. Egyházunk virágzása elválaszthatatlan iskoláinak virágzásától 
s hanyatlása iskoláinak feladásával vette kezdetét. Mert az iskola 
csatolja a szülők szivét gyermekeiken át az egyházhoz és mikor
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a gyermek kinő az iskolából, lelkét a hála ösztönös szálai fűzik 
továbbra is az iskolán át az egyházhoz.

De itt, ahol alapkövet teszünk le egy uj iskola számára, itt a 
múltnak még erősebb és közvetlenebb emlékei is köteleznek. Sok 
jeles embert adott a hazának . az evangéliumi egyház és sok vezér
embert nevelt fel iskoláiban. De ha senkit nem adott volna is, csak 
azt az egyet, akinek nevét ez az iskola viseli, Petőfi Sándort, akkor 
is ellenállhatatlan ereje volna ennek a kötelezésnek, mellyel a múlt 
kényszerít bennünket iskolák alapítására és fenntartására.

Ez a múlt nemcsak minket evangélikusokat kötelez minden áldo
zatra ezzel az iskolával szemben, hanem kötelezi ennek a községnek 
minden egyes lakosát, kötelezi az egész társadalmat, kötelezi a vár
megyét, kötelezi a magyar nemzetet, kötelezi a magyar közművelődés 
minden munkását és minden barátját, mert ez az iskola olyan sok 
kiváló embert adott már ennek a hazának, hogy mindenkitől meg
érdemli az elismerést és a támogatást.

És ha csak ennek az egyetlen evangélikus iskolának a múltjára 
gondolunk is, igazolva kell látnunk a Példabeszédek írójának mondá
sát, hogy »napoknak hosszúsága van a bölcseség jobbjában, baljában 
pedig gazdagság és tisztesség. Äz ő utai gyönyörűséges utak és min
den ösvénye békesség.« Ezt igazolja az iskola százados fennállása, 
ezt igazolja egyik legnagyobb fiának Petőfi Sándornak élete és munkás
sága, ezt igazolja a magyar nemzet dicsőséges múltja és mai vergő
dése, mikor egyetlen reményünk és bizodalmunk az, hogy kulturált
ságunk magasabb foka és nagyobb gazdagsága szerzi majd vissza 
országunk elveszített ezeréves határait.

3. Éppen ezért a jövő is arra kötelezi egyházunkat, hogy nagy 
súlyt helyezzen iskoláira. Mert nem hagyhatunk drágább kincset utó
dainkra, mint a tudás kincseit és az emelkedett gondolkodásnak és a 
másokért élni tudó jézusi léleknek evangéliumi törvényeit. Mert örökké 
igaz, amit a Példabeszédek írója mond: »Életnek fája ez azoknak, 
akik megragadják és akik megtartják, boldogok.«

Rég elmúlt időkből, elfelejtett korokból, elveszett népekből nem 
maradt meg más, mint csak az, ami bennük szellemi érték volt. Semmi 
sem bizonyítja jobban, mint ez a valóság, hogy a tudás a földön az 
igazi kincs. Ezért teszem én most le örvendező és büszke evangéliumi 
lélekkel ennek az iskolának alapkövét. Leteszem a Szentháromság 
egy igaz Istennek nevében azzal az áldással, hogy legyen a föleme
lendő iskola mindenkor otthona az igaz vallásosságnak, a komoly 
tudományosságnak és az áldozatos hazaszeretetnek.
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Hz uj ép ü le t é p íté se  é s  az alapkő le té te le .

Mióta a Petőfi-reálgimnáziumot a bányai ág. hitv. ev. egyház
kerület az 1927. évi őszi közgyűlésén véglegesen átvette az aszódi 
ág. hitv. ev. egyháztól, a kerületi elnökség lefolytatva az átvétel alaki 
és technikai dolgait, teljes lélekkel arra törekedett, hogy a szép törté
neti múlttal bíró iskola rendeltetéséhez és tanulói számához méltó uj 
otthonba jusson, uj épületet kapjon.

Az építési telket az iskola az OFB útján még 1926-ban meg
szerezte, midőn a Lloyd részvénytársaságtól megvette e célra az u. n. 
Csicsókás területét — 4 kát. hold és 679 négyszögöl — 55 millió 
papirkoronáért. E telek részben a bagi, részben az aszódi határban 
fekszik. Gyönyörű magaslat, egészséges levegő, szabad és szép kilátás 
teszik igazán becsessé e helyet.

Már 1928 őszén szakszerűen megtörtént a terület felmérése, 
mire az iskolát kormányzó nagybizottság D. Raffay Sándor püspök úr 
elnöklete alatt november 15-én zártkörű pályázatra hívott fel öt neves 
műépítészt: Friedrich Lórándot, Francsek Jánost, Hoepfner Pált,
Müller Pált és Schulek Jánost.

A bíráló bizottság tagjai a püspök úr elnöklete alatt Dr Mágócsy 
Dietz Sándor, Hoepfner Guidó, Lux Kálmán, Münich Aladár, Sándy 
Gyula, Schoditsch Lajos, Dr Szigethy Lajos lettek s az iskola 
igazgatója.

Az 1929. évi április hó 8-án tartott nagybizottsági ülésen nyer 
bejelentést az a tény, hogy a tervek közül a bíráló bizottság Schulek 
János műépítészét fogadta el, de felhívta arra, hogy költségtakarítás 
céljából a beépítendő területet apassza, mit 24 %> arányban átdolgozott 
tervében keresztül is vitt. E gyűlésen választják be az építési bizott
ságba Sárkány Béla kerületi főjegyző urat is.

Az építési bizottság május hó 29-én bírálja felül s elismeréssel 
magáévá is teszi a szépen és célszerűen átdolgozott tervet s kimond
ják, hogy a kivitelre a szabályszerű és nyílt pályázatot meghirdetik 
junius 24-én lejáró határnappal.

A vállalkozók szép számban jelentkeztek: 49-en. Az összes 
munkálatokra pályázó 11 költségvetés 299,720 P és 391,000 P között 
mozgott. A bizottság julius 13-án úgy határozott, hogy az anyagi lehe
tőség és szakszerűség szerint adja ki a munkákat: az első sorban 
fontos építő munkákat Gróf Széchényi Gyula és Ruttkay Miklián Ödön 
aszódi építési vállalata nyerte. A bizottság jegyzőkönyve szerint a 
programmra nézve a következőt mondotta ki: »Ä bizottság az egész 
munkát úgy kívánja megoldani, hogy a folyó évi tél beálltára a falak 
fel legyenek emelve s a tetőzet reá kerüljön.« E bizottság ülésén már 
részt vett az elnöklésben nagyméltóságú Dr Pesthy Pál kerületi fel
ügyelő úr is.

Erre megindult Isten nevében a munka, az alapok ásása augusz
tus 8-án. Legsúlyosabb kérdést a víz előteremtése okozta. A békés
csabai Hrabovszky és Szlávik tapasztalt kútfúrók bízó munkája sikerrel
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járt, szeptember 11-én a 23 méter mélyen betongyüríís kútban 186 
méter alanti mélységből feltört a víz, mely pár óra alatt 7 méter 
magas oszlopban állapodott meg. Az alapok betonozása szeptember 
16-án vette kezdetét. Az alapkövet ünnepélyes keretek között október 
27-én tettük le; november 22-án elérte a munka már a falegyent: a bokréta 
ünnepet. Január havában a fedélszék befejezése után megtörtént 
a kémények és szellőző kürtők felfalazása. Február 8-ra elkészült 
a tetőzet eternit fedése és a bádogos munka. Miután pedig két hét 
múlva a vasgerendák közötti mennyezet falazását is elkészítették, be
fejeződött az építési munka ama része, amelyet nyers állapotban való 
tető alá hozásnak nevezünk. így áll ott most a hegyen épített egyház
nak dombon emelkedő isko'ája... S mi mindnyájan Istenben bízó 
hittel várjuk az idők jobbra fordulását, a közgazdasági élet olyatén 
megújhodását, mely lehetővé teszi, hogy a 35 éven át esedékes állami 
segítségre s az iskola törzsjövedelmére oly külföldi kölcsönt vehessünk 
fel, mellyel vezéreink megkezdett nagy művüket be is fogják fejezni.

** *
Az alapkő letételének ünnepéről szeretnénk még néhány szóban 

megemlékezni. A szép, színesnek álmodott napot azonban olyan eső 
mosta el, mely a földet mélyen feláztatta, a közlekedést lehetetlenné 
tette, az ünnepély kereteit teljesen felbontotta annyira, hogy csak a 
legszükségesebb aktusokat folytattuk le szakadó esőben. Méltóságos 
és Főtiszteletű D. Raffay Sándor Püspök Úr ünnepi fényes beszédét 
megtartotta ugyan, melyet Értesítőnk minden időknek emlékezetére 
hálás kegyelettel foglal első lapjaira, de a többi pontra pontot tett 
a zuhogó zápor. Főpásztorunk letette iskolánk a’apkövét s utána a 
testvér egyházak, világi hatóságok, hivatalos tényezők felhangzó áldó 
és példaadó jelmondatait követő kalapácsütések már a morajlóan 
oszolni kezdő, teljesen átázott ezernyi lelkes hívő és vendég zűrzava
rába olvadtak be.

Az alapkőben elhelyezett történeti jelentőségű okiratunk szövege 
a következő volt:

»Dicsőség a magasságban az Istennek és a földön békesség és 
az emberek között jóakarat« — e jeligével teszi le a bányai ág. hitv. 
egyházkerület aszódi Petőfi-reálgimnáziuoia uj épületének alapkövét 
1929. október hó 27-én.

Az aszódi reálgimnázium 1766-ban szerepel először egy hely
tartótanácsi jelentésben. Miután Szontagh Sámuel tíz év múlva az elemi 
iskolának megveszi a felette álló házat, a régi otthon a gimnázium 
tulajdona lesz. Első eddig ismert rektora lipcsei Fabricius János (1778— 
1784). A sorban tizedik Koren István (1833—56), akinek idején három 
évig itt tanul Petőfi Sándor is. A Bach-korszakban felső-elemivé 
zsugorodik az intézet, de 1864-ben báró Podmaniczky Ármin a vásár
jog átengedésével lehetővé teszi a második tanszék felállítását s meg
nyitja a fejlődés útját. A IV. osztály 1865—66-ban nyílik meg. A szegény 
tanulók alumneuma 1868-ban létesül. A földszintes ősi házra 1872-ben 
emeletet húznak. Bolla Lajos igazgatósága biztosítja az állandó állami 
segélyt 1907-ben. 1912 őszén Micsinay Ernő felügyelő és Szabó Lajos 
igazgató a teljes kifejlesztés szép munkáját kezdik meg. Az első ren-
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des érettségit 1916-ban tartja az intézet, amely az uj tanterv kapcsán 
1924—25-től reálgimnázium lesz. A Petőfi-cenlenáriumot lehetőleg 
fényesen üljük meg s ennek alkalmából Dr Osválh Gedeon igazgató 
Petőfi aszódi ifjúságáról írt művével 693363 P-t gyűjt építési alapra. 
Uj épületünk uj telkéhez a földbirtokreform révén jutunk, melynek 
utján D. Raffay Sándor püspök úr buzgalma Dévaványán egy közel 
100 holdas birtokot is szerez az intézménynek.

Miután az aszódi ág. hitv. ev. egyház kevés reménnyel bírt arra, 
hogy a 400 tanulóval bíró iskolát megfelelően tudja elhelyezni, 1926 
őszén felajánlotta a bányai egyházkerületnek, mely azt jogerősen 1927 
szeptember 15-én tartott közgyűlésén át is vette. Kerületünk főpásztora 
az építési költségekre először is egy 35 évre szóló 12000 P-t kilevő 
évi segélyt szerzett a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól. Az is
kolát vezető nagybizottság 1928 november 15-éu építési pályamunkára 
ád megbízást öt műépítésznek, kiknek munkáját a püspök úr e'nöklete 
alatt Sándy Gyula, Schoditsch Lajos, Hoepfner Guidó, Lux Kálmán és 
Münich Aladár szakemberek, Dr Mágócsy-Dietz Sándor egyet, tanügyi 
bizottsági és Dr Szigethy Lajos kerületi tanügyi bizottsági elnök, 
Dr Oravecz Ödön igazgató felülbírálván, a kivitelre Schulek Lajos 
műépítész tervét fogadják el alapul, melyre — ezt költség és terjedelem 
tekintetében összevonva — kiírják a kiviteli pályázatot. E felett a fen
tebbi bizottság már az uj kerületi felügyelőnek Dr Pesthy Pál ny. 
miniszter úrnak, valamint Sárkány Béla és Dr Scholtz Oszkár kerületi 
főjegyzőknek bevonásával 1929 július 13-án dönt úgy, hogy az építési 
részt Gróf Széchényi Gyula és Ruttkay Mikiién Ödön építési vállal
kozókra bízzák. így indult meg az alapozási munka augusztus havában.

Az iskola, mint főgimnázium nyilvánossági jogát Gaal Mózes 
főigazgató ajánlatára kapta meg 1920-ban.

Mikor iskolánk alapkövét letesszük, szegény magyar hazánk 
a trianoni emberi gonoszság bilincseiben vergődik. Elvették összes 
földünknek több mint részét; elvesztettük erdőségeink 8/io részét. 
Idegen iga alá került 11 millió honfitársunk, közlük 3 5 millió szín- 
magyar. Megszállás alá került minden nemes érc- és vasbányánk; 
csak a kiapadó rudabányai maradt meg. Vasiparunk megmaradt 40°/o-a 
koldusbotra jutott. Nem maradt meg egyetlen sóbányánk sem, csak 
könnyező két szemünk...

Evangélikus egyházunkat is súlyos csapás érte: 913 egyházunk
ból csak 245 maradt meg magyar főhatóság alatt. Bányai egyház- 
kerületünkből rabságra jutott 115 gyülekezet 222,978 lélekkel — 
a miénk maradt: 64 egyház 249,500 hivővei.

Mikor e szomorú emléksorokat írjuk, hazánk kormányzója 
vitéz nagybányai Horthy Miklós; miniszterelnöke Bethlen István gróf; 
vallás- és közoktatásügyi minisztere Klebelsberg Kunó gróf.

Egyetemes egyházunk egyházi és iákolai felügyelője: Báró Rad- 
vánszky Albert. A tiszai kerület püspöke: Dr Geduly Henrik, fel
ügyelője: Zelenka Lajos; a dunántúli kerület püspöke: Kapi Béla, 
felügyelője: Dr Mesterházy Ernő; a dunáninneni kerület püspöke: 
Kiss István, felügyelője: Dr Kéler Zoltán; a bányai kerületünk püs
pöke: D. Raffay Sándor, felügyelője: Dr Pesthy Pál.
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Felsőpestmegyei esperességünk főesperese: Blatniczky Pál d a 
kotai lelkész, alesperese: Chugyik Pál aszódi lelkész, felügyelője: 
Báró Prónay György, II. felügyelő: iglói Szontagh Antal.

Az aszódi ág. hitv. ev. egyház lelkésze: Chugyik Pál, másod
felügyelője: Bentsok János, kántora: Perényi Rezső.

Pestvármegye főispánja: Dr Preszly Elemér, alispánja: Agorasztó 
Tivadar; az aszódi járás főbírája: ilencfalvi Sárkány Ernő, szolga- 
bírája: Dr Boros Gyula. Aszód község bírája: Walla Ákos, főjegyzője: 
Matolcsy Kálmán. A Petőfi-Társaság elnöke: Pékár Gyula, főtitkára: 
Lampérth Géza. A Luther-Társaság titkára: Kovács Sándor. Kerületünk 
képviselője: Dr Patay Tibor.

Iskolánk főhatósága a bányai ágostai hitvallású evangélikus egyház- 
kerület, illetve ennek elnöksége: D. Raffay Sándor a bányai ág. hitv. 
ev. egyházkerület püspöke és Dr Pesthy Pál ny. miniszter, kerületi 
felügyelő.

Az 1927. évi szeptember hó 15-én tartott kerületi gyűlés úgy 
határozott, hogy mivel a kerületnek két iskolája van Aszódon, a két 
iskola fölé: Aszódi Középiskolai Bizottság néven közös kormányzó
bizottságot szervez. (15. pont.) Elnöke: a kerületi elnökség. Tagjai: 
Dr Mágócsy Dietz Sándor az egyetemes tanügyi bizottság elnöke; 
Sárkány Béla és Dr Scholtz Oszkár kér. főjegyzők; Dr Mészáros 
Gyula kér. ügyész; Blatniczky Pál és Dr Szigethy Lajos a kér. isk. 
biz. elnökei; Dr Hittrich Ödön kér. középisk. tanfelügyelő; Czitó Győző 
a helyi bizottság elnöke; Kolofont Erzsébet leánynevelő-intézeti igaz
gató; Dr Oravecz Ödön a reálgimnázium igazgatója; Blatniczky Pál 
a felső pestmegyei egyházmegye főesperese; Chugyik Pál aszódi 
esperes-lelkész; Dr Szontagh Antal a felső pestmegyei esperesség 
11. felügyelője; Dr Mikler Károly; Mikolik Kálmán; a leánynevelő
intézet tantestületének képviseletében: Kézmárszky Hermin; a Petőfi- 
reálgimnázium tanári karának részéről: Szever Pál és mint a kerület 
építészeti tanácsosa: Schulek János.

A helyi bizottság tagjai Czitó Győző kormányfőtanácsos elnök
lete alatt: Chugyik Pál mint aszódi esperes lelkész; Bentsok János 
mint az aszódi egyház másodfelügyelője; Sárkány Ernő; a két iskola 
igazgatói; a leánynevelő-intézet tantestületének képviseletében: Kéz
márszky Hermin és Gergely Ida; a Petőfi-reálgimnázium tanári kara 
részéről: Szabó Lajos és Haberehrn Gusztáv; Hamrák Béla a két 
iskola vallástanára; Karádi János a reálgimnázium ephorusa.

Az iskola tanári kara: Dr Oravecz Ödön igazgató, Dr Czirbusz 
Endre, Dr Dánielisz Sándor, Haberehrn Gusztáv, Hamrák Béla, Jancsik 
Mihály, Karádi János, Künsztler János, Nagy Imre, Stibrányi Gyula, 
Szabó Lajos, Szever Pál, Dr Varga Ferenc és Velten Armand rendes 
tanárok. Az egészségtant Dr Gál Adolf főorvos, a kath. vallást Kausz 
József hévízgyörki expositus, az izr. vallástant Steiner Jakab főrabbi 
tanítja. A folyó tanévre eddig az iskolának 376 beírt tanulója van.

Az építés tervezője és vezetője Schulek János műépítész volt,
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míg a munkát magát Gróf Széchényi Gyula és Ruttkay Miklián Ödön 
vállalkozók hajtották végre.

Hiszünk egy Istenben, hiszünk egy hazában,
Hiszünk egy isteni örök igazságban,
Hiszünk Magyarország föltámadásában. Amen.«

** *
Az eső fátyolán keresztül is örömmel láttuk az ünnepnapunk iránt 

érdeklődők lelkes sorát. Ott voltak: Báró Radvánszky Albert egyete
mes egyházi és iskolai felügyelő; D. Raffay Sándor, kerületünk 
főpásztora, kinek alkotó munkája tette lehetővé e nagy napot; Kiss 
István a dunántúli kerület püspöke, intézetünk egykor kiváló növen
déke; a kultuszminisztériumot Dr Bartos Róbert és Körösi Henrik 
min. tanácsosok képviselték; Pestvármegye részéről Agorasztó Tivadar 
alispán jelent meg; ott volt iskolánk nagy jóakarója Gaal Mózes ny. tanker, 
kir. főigazgató; a tankerület képviseletében Finály Gábor c. főigazgató; 
Dr Mágócsy-Dietz Sándor az egyetemes tanügyi bizottság elnöke; 
Lampérth Géza a Petőfi-Társaság üdvözletét hozta; ott láttuk Ráday 
Gedeon és Széchényi Gyula grófokat, Földváry Elemér főrendet; 
Dr. Melich János egyetemi tanárt, a testvér szarvasi iskola felügyelőjét, 
Dr Patay Tibor volt főispánt, kerületünk érdemes országgyűlési kép
viselőjét, Dr Scholtz Oszkár kerületi főjegyzőt, Schoditsch Lajost, az 
építési bizottság buzgó tagját és Schulek János vezető műépítészt. 
Az esperesség köréből itt voltak iglói Szontagh Aulai esp. felügyelő, 
Dr Horváth Károly László egyházi felügyelő, Kovácsy Kálmán rákos- 
palotai lelkész. Megjelent az iskola egykori neves költő-tanárjának 
Csengey Gusztávnak lelkes özvegye is, valamint a rozsnyói öreg 
diákok elnöke Sz. Szekeres Kálmán. Az evangélikus tanügy vezelői 
közül itt tisztelhettük Dr Mikler Károly ny. jogakad. igazgatót, Szlávik 
Mátyás volt eperjesi theol. dékánt, Dr Hittrich Ödön főigazgató, kér. 
tanfelügyelőt; Dr Szigethy Lajos, Mikola Sándor, Böhm Dezső, Mikolik 
Kálmán, Vidovszky Kálmán pesti igazgatókat kartársaikkal; iskolánk 
helyi bizottságának elnökét: Czitó Győző kormányfőtanácsost; a járási 
és helyi egyházak és intézmények vezetőit, igen sok kedves ismerőst 
a kedvetlen időben.

A sok bajjal és ifjú cserkészeink segítségével levergődő vendég
sereget Jancsik Mihály kar'ársunk gondossága gyorsan járművekhez 
juttatta s mindenki a Leánynevelő-intézet oltalma alá sietett. Ugyanis 
az Országos Evangélikus Tanáregyesület budapest—aszódi osztálya 
tartott itt a diszteremben e nap emlékezetére felolvasó ülést, melyen 
Dr Hittrich Ödön főigazgató a terem országos hírű freskóit magyarázta 
meg s oldotta fel a szimbolikus színek és alakok titkát a hallgatóság 
előtt; majd Dr Szlávik Mátyás ny. főiskolai igazgató tartott meleghangú, 
megható megemlékezést Csengey Gusztáv eperjesi éveiről. Ezután 
közebéd következett, melynek lehetővé tételében szives és odaadó 
készséggel támogattak minket a leánynevelő-intézet igazgatósága és 
tantestülete, kiknek e helyen is köszönetét mondunk.

Az örömnapra azután még vagy száz napi munka következett, 
mig az uj épület a maga teljességében felemelte fejét ott a dombtetőn 
s most a messzeségbe néző szemeivel várja a jobb jövő s a befejező 
munka felhajnalodását.
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A z isk ola  fő h a tó sá g a .

Iskolánk főhatósága a bányai ágostai hitvallású evangélikus 
egyházkerület, illetve ennek elnöksége: D. Raffay Sándor a bányai 
ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke és Dr Pesthy Pál ny. miniszter, 
kerületi felügyelő.

Az 1927. évi szeptember hó 15-én tartott kerületi gyűlés úgy 
határozott, hogy mivel a kerületnek két iskolája van Aszódon, a két 
iskola fölé: Aszódi Középiskolai Bizottság néven közös kormányzó
bizottságot szervez. (15. pont.) Elnöke: a kerületi elnökség. Tagjai: 
Dr Mágócsy Dietz Sándor az egyetemes tanügyi bizottság elnöke; 
Sárkány Béla és Dr Scholtz Oszkár kér. főjegyzők; Dr Mészáros 
Gyula kér. ügyész; Blatniczky Pál és Dr Szigethy Lajos a kér. isk. 
biz. elnökei; Dr Hittrich Ödön kér. középisk. tanfelügyelő; Czitó Győző 
a helyi bizottság elnöke; Kolofont Erzsébet leánynevelő-intézeti igaz
gató; Dr Oravecz Ödön a reálgimnázium igazgatója; Blatniczky Pál 
a felső pestmegyei egyházmegye főesperese; Chugyik Pál aszódi 
esperes lelkész; Dr Szontagh Antal a felső pestmegyei esperesség 
11. felügyelője; Dr Mikler Károly; Mikolik Kálmán; Schulek János; 
a leánynevelö-intézet tantestületének képviseletében: Kézmárszky
Hermin; a Petőfi-reálgimnáziiun tanári karának részéről: Szever Pál.

A helyi bizottság tagjai Czitó Győző kir. kormányfőtanácsos 
elnöklete alatt: Chugyik Pál mint aszódi esperes lelkész; Bentsok 
János mint az aszódi egyház másodfelügyelője; Sárkány Ernő; a két 
iskola igazgatója; a leánynevelő-intézet tantestületének képviseletében: 
Kézmárszky Hermin és Gergely Ida; a Petőfi-reálgimnáziurn tanári kara 
részéről: Szabó Lajos és Haberehrn Gusztáv; Hamrák Béla a két 
iskola vallástanára; Karádi János a reálgimnázium ephorusa.

A kerületi bizottság az év folyamán három gyűlést tartott, még 
pedig: julius 13-án, október 1-én és május 26-án.

A helyi bizottságnak három Ízben volt ülése a tanév folyamán: 
szeptember 27-én, október 23-án és február 16-án.

I I I .
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i
Dr Oravecz Ödön

r. t a n á r
( m a g y a r — l a t i n )

Magyar nyelv VII, ll 
Bölcsészettan VIII. I g a z g a t ó .

2
Dr Czirbusz Endre

r  t a n á r
( t ö r t é n e t —f ö ld r a j z )

Magyar II.
Földrajz I., I ll , VI 
Történet IV., V., VII

18
Az I o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a z  é r e m t á r  k e z e lő j e ,  

a  j á t é k d é l u t á n o k  v e z e t ő j e ,  
c s e r k é s z p a r a n c s n o k

3 DrDánielisz Sándor
r t a n á r
( m a g y a r —n ' m e t )

Német nyelv III., V., VII. 
1 Francia nyelv V., VII. 18

A 111. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  t a n á r i  é r t e k e z l e t e k  j e g y 
ző je ,  a  V I I — Vi li .  o s z t .  ifj. 

k ö n y v t á r  ő re .

4 Haberehrn Gusztáv
r . t a n á r
( t e r m é s z e t i  - m e n n y i s é g i . )

Természettan III., VII. 
Mennyiségtan III, V , VII. 
Műének I., II.

18 Az V. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a t e r m é s z e t t a n i  s z e r t á r  ő r e ,  
a  s e g é l y k ö n y v t á r  v e z e t ő j e .

5 Hamrák Béla
r. t a n á r  
( v a l l á s t a n )

Vallástan I.—Vili. 
Egyházi ének I.—IV. 18 Az ifj. i s t e n t i s z t e l e t e k  v e z e 

tője,  a  g y á m i n t é z e t  e ln ö k e ,  
t a n d í j p é n z t á r o s .

6
Jancsik Mihály

r .  t a n á r
( m a g y a r — l a t i n )

Magyar nyelv IV, VIII 
Latin nyelv II , IV. 18

A IV. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a P e t ö í i - g y ü j t e m é n y  k e z e 
lője,  a z  I .— II o ifj. k ö n y v t á r  
ő re,  a z  ö n k é p z ő k ö r  e ln ö k e .

7 Karádi János
r. t n n á r  
( l a t in  — g ö r ö g )

Magyar nyelv III.. VI. 
Latin nyelv III., VII. 
Görög V.—VIII.

23
A VII.  o s z t á l y  f ő n ö k e ,  

a III.— IV. o .  ifj. k ö n y v t á r  
ő re ,  a z  a l u m n e u m  v e z e t ő j e ,  

a z  isk.  b i z o t t s  j e g y z ő j e .

8 Künsztler János
r  t a n á r  
( t e s t n e v e ' é s )

Torna I —Vili. 24 A s p o r t k ö r  v e z e t ő j e ,  
a b e j á r ó  t a n u l ó k  f e l ü g y e 

lő je,  a  t o r n a s z e r t á r  ő re.

9
Nagy Imre

r . t a n á r
( m a g y a r  -  l a t i n — g y o r s í r á s )

Magyar nyelv I., V. 
Latin nyelv I , V. 19 Az V — Vl. o.  ifj, k ö n y v t á r  

ő r e .

!0
Stibrányi Gyula

r. t a n á r  ( m a g y a r —n é m e t -  
f r a n c i a — g y o r s í r á s )

Német nyelv II., IV., VI , 
VIII

Francia nyelv VI., Vili
21 A t a n á r i  é s  a z  ifj n é m e t  

k ö n y v t á r  ő re ,  a  e y o r s í r á s i  
t a n f o l y a m  o k t a t ó j a .

11
Szabó Lajos

r, t a n á r
( t e r m é s z e t i , — m e n n y i s é g i )

Természettan Vili 
Mennyiségtan II, IV., VI, 

VIII.
17 A VI. o s z t á l y  f ő n ö k e .

12
Szever Pál

r .  t a n á r
( l a t i n  —t ö r t é n e t )

Latin nyelv VI., VIII. 
Történet III , V I, VIII. 16 A Vili.  o s z t á l y  f ő n ö k e ,  

a t ö r t é n e l m i  — p h i lo l o g ia i  
g y ű j t e m é n y  ő r e .

13
Dr Varga Ferenc

r . t a n á r
( t e r m é s z e t r a j z —f ö ld r a jz )

Földrajz II., IV. 
Természetrajz I , II., IV., 

V, VI.
2 0

A 11. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a t e r m é s z e t r a j z i  é s  f ö l d 

r a jz i  s z e r t á r  ő r e .

14
Velten Armand

r  t a n á r  
( r a j z . - g e o m . )

Mennyiségtan I 
Rajz I -VIII. 18 A r a j z s z e r t á r  ő re.

Nyugalomban vannak iskolánk kötelékéből:
Bolla Lajos, Dr Gréb Gyula és Dr Osváth Gedeon.

A római katholikus vallástant: Kausz József államilag kinevezett vallástanár, 
hévízgyörki expositus; — az izraelita vallást: Steiner Jakab főrabbi tanította.

Iskolaorvos és az egészségtan tanára:
Dr Gál Adolf vármegyei főorvos, közegészségügyi kir. tanácsos.
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A «Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Középiskolák 
Rendtartása« 158. §-ában megkívánja, hogy az értesítőben a tanári 
kar társadalmi és irodalmi munkásságát feljegyezzük. Erről tehát 
a következőkben számolunk be:

Dr Dánielisz Sándor az Országos Rákóczi Szövetség választ
mányi tagja. Kisebb cikkeket és versfordításokat közölt a »Gyöngyösi 
Ujvilág«-ban. Az ág. hitv. ev. egyetemes egyházi és iskolai felügyelőség 
megbízásából magyar ev. egyházi híreket fordított német szaklapok 
részére.

Dr Czirbusz Endre tagja a Magyar Cserkészszövetség X. kér. 
intézőbizottságának és fegyelmi bíróságának. A reálgimn. 296. sz. 
»Petőfi« cserkészcsapat parancsnoka. Előadást tartott 1929. december 
15-én az aszódi ev. leánynevelő-intézet és a Petőfi-reálgimnázium 
közös vallásos estéjén »Bethlen Gábor alakja« címen, valamint az 
1930. junius 19-iki szülői értekezleten, »Nevelés a családban« címen. 
Ünnepi beszédet mondott 1930. március 15-én Aszód nagyközség 
hazafias ünnepén. Megjelent az Ifjú Évek c. ifjúsági lapban két oktató
tárgyú cikke: »A honfoglaláskori magyarság lakása« (8. évf. 17. sz.) és 
»A júniusi esőzések« (8. évf. 18—20. sz.) címen. A VKM-től tanári 
továbbképző földrajzi tanfolyamra állami ösztöndíjjal kiküldetett.

Haberehrn Gusztáv tagja a kerületi aszódi középisk. bizottságnak, 
a helyi egyh. tanácsnak és az egyház pénzügyi bizottságának, a felső pesti 
esperesség számvevőszékének; pénztárosa a helyi Luther-Szövetségnek; 
karnagya a Törekvés dalkörnek ; a földrengési obszervatórium külső 
munkatársa. Megjelent cikkei: Van-e jogosultsága dalosversenyeken 
a magyar népdalnak? (Magy. Dal 35. évf. 1—2. sz.) A rádió és 
gramofon, mint az énektanítás segédeszköze. (Protestáns Tanügyi 
Szemle 4. évf. 4. sz.) Válasz ezen tárgyban Böhm Dezsőnek (U. o. 
4. évf. 5. sz.) A távolbalátás és a vele kapcsolatos távmozgó. (Kath. 
Háziasszonyok Lapja 13. évf. 4—5. sz.) Népművelési előadásokat 
tartott: Bagón: Á gázok általános tulajdonságai és gyakorlati alkal
mazásuk. Az időjóslás a szinoptikus térképek segítségével. Domony- 
ban: A gázok és cseppfolyós testek dinamikája. Váczkisujfalun:
A légnyomás mibenléte és a légnyomáson alapuló fizikai készülékek. 
Zsidón: Van-e tudományos alapja az idöjóslásnak. Budapesten a Magyar 
Anyák Körében : A folyadékok és légnemű testek gyakorlati alkalma
zása. U. o.: Megemlékezés Edisonról és a villanyvilágitás 50 éves 
évfordulója. U. o.: A lakás okszerű és gazdaságos világítása. Ismeret- 
terjesztő előadásokat tartott Kőbányán : Megemlékezés az 50 esztendős 
villanykörtéről s feltalálójáról Edisonról. Budapesten: A lakások szellőz
tetése. U. o.: A napfény jótékony hatása a gyermek kedélyére és 
szervezetére. Iskolai előadásokat tartott az elektromosság köréből 
a helybeli polgári leányiskola és a domonyi elemi iskola növendékei
nek. — Dalaiból énekelték a »Fohász«-t a cserkészavató ünnepen; 
»Szomorú az esti csillag«-ot a budapesti Mág. munka és háztartási 
iskola énekkara március 15-én ; a kézsmárki dalegyesületben »Kennst du 
das kleine Land« c. vegyeskarát és »0 Zipserland wie bist du schön« 
c. szimfonikus zenedarabját adták elő; dalaiból énekeltek még az aszódi 
prot. nőegylet estéjén. Á nagyigmándi iskola részére átírta vegyes
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karra »Nagymagyarországot ad vissza rtiinékünk« c. dalt; a pitvarosi 
ev. énekkar részére pedig 3 alkalmi dalt írt vegyeskarra. Önálló 
orgonaszámmal szerepelt a rákoscsabai, zsidói, rákosligeti és aszódi 
vallásos estéken. Zongora, harmonium vagy orgonajátékkal énekkisérő- 
ként közreműködött vallásos estéken: Rákoscsabán, Ikladon, Rákos
ligeten kétszer, Pécelen, Aszódon, Galgagyörkön.

Hanirák Béla az aszódi ev. egyház presbitériumának tagja, a helyi 
középiskolai bizottság tagja, a pesti felső egyházmegye ellenőre, 
a gödöllői ev. egyház lelki gondozója.

Karádi János az aszódi ág. h. ev. egyház presbitériumának tagja, 
a helyi középiskolai bizottság jegyzője, az aszódi Kér. Polgári Kör 
alelnöke.

Kiinszller János. Leventefőoktató. Az aszódi OKH hitelszövet
kezet igazgatóságának helyettes elnöke. Az aszódi Kér. Polgári Kör 
választmányának tagja. Résztvett az OTT állal 1929 augusztusában 
Tápiósülyen rendezett testnevelési tanfolyamon.

Nagy Imre tagja az aszódi ev. egyháztanácsnak, az aszódi m. kir. 
állami óvoda felügyelőbizottságának. Az aszódi Kér. Polgári Körben 
március 15-én ünnepi beszédet mondott.

Dr Oravecz Ödön hivatalból tagja az aszódi ág. h. ev. egyház 
tanácsának, a felső pesti egyházmegye és bányai egyházkerület tan
ügyi bizottságának, a kerület aszódi középiskolai nagy és helyi, vala
mint a gimnázium építési bizottságának. Választott tagja Aszód kézség 
képviselőtestületének; a helybeli Kér. Polgári Kör és az Orsz. Evang. 
Tanáregyesület választmányának és ez utóbbi ösztöndíj-osztó bizott
ságának tagja; alelnöke a Rozsnyói Öreg Diákok Szövetségének, az 
aszódi Nemzeti Szövetségnek pedig elnöke. Választmányi tagja 
a »Magyarság« országos szövetségének, a »Tesz« orsz. választmá
nyának helyi delegáltja. Belső munkatársa az »Ifjú Évek«-nek. Meg
jelent cikkei: Dávid Ferenc. (Magyarság 10. évf. nov. 17.) Bem apó
itthon járt újra. (Ifjú Évek 8. évf. 1. sz.) Egy felvidéki város élete 
200 év előtt. (2. sz.) Gyóni Géza emlékezete (4. sz.) Egy szegény 
magyar mecénás gazdagsága. (5. sz.) Bethlen Gábor iskolái. (6. sz.) 
János vitéz és a szép szőke Iluska ezüstmenyegzője. (7.-8. sz.) A 
magyar hirlapírás evangélikus úttörői. (14. sz.) Porából megéledett 
Katona József emlékezete. (15. sz.) Az első magyar ifjúsági folyóirat. 
(16. sz.) Egy szomorú századnegyed története. (17.—20. sz) Verseiből 
megjelentek: Ibolya és Szegfű. (Magyar Otthon 2. évf. 13. sz.) Vala
mikor hajdan. (U. o. 21. sz) Margaréta. (U. o. 3. évf. 6. sz.) Büntetés. 
(Meseország 3. évf. 5. sz.) Péterke megszólalt. (U. o. 15. sz.) A refor
máció napján. (Ifjú Évek 3. sz.) Március. (U. o. 13. sz.) Megírta a 
Luther-Naptár részére a besztercebányai ág. ev. gimnázium 400 éves 
történetét. Szerkesztette az iskola ez évi Értesítőjét. Az Egyetemes 
Ev. Tanügyi Bizottság megbízásából megbírálta Dr Rorák Imrének 
Cicero beszédeiből, Dr Nagy Pálnak Liviusbó! és Sallustiusból szer
kesztett tankönyveit. Előadást tartott cserkészcsapatunk múlt nyári 
tábori tüzénél a cserkészet és a táborozás jelentőségéről, e nyári esté
jén a cserkészet történetéről és a magyar vizicserkészetről, a decemberi
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avató ünnepen pedig vitéz nagybányai Horthy Miklósról. Az igaz 
műveltségről szóló értekezéssel nyitotta meg a tanévet és Teleki-Róth 
Johanna áldott életének ismertetésével zárta be. A Kormányzó Úr 
Öfőméltósága jubileumának emlékünnepén összefoglaló megemlékezést 
tartott. Az ikladi vallásos estén Petőfiről és a bibliáról olvasott fel, 
mig Galgagyörkön a magyar népköltészet erkölcsi és vallásos jelle
géről. Budapesten az Orsz. Evangélikus Tanáregylet közgyűlésén az 
evangélikus ifjúsági irodalomról és sajtóról értekezett; az aszódi szülői 
konferencián az internátusokról. Emlékbeszédet mondott Seffer László 
hírlapírónak díszsírhelybe helyezett hamvai felett Budapesten. Nép
művelési előadást tartott Bagón: az alvás, álom és az álomképek 
címen.

Stibrányi Gyula cikket írt az 0. K. Tanáregyesületi Közlöny idei 
5. számába A magyar stílus »válsága« a középiskolában címen.

Szabó Lajos az aszódi ág. h. ev. egyház presbitériumának tagja, 
a helyi középiskolai bizottság tagja. Az esperességi gyámintézet köz-* 
gyűlésén (jun. 29.) az ágostai hitvallásról tartott előadást.

Szever Pál tagja a felső pesti egyházmegye törvényszékének, 
a kerület aszódi középiskolai nagybizottságának, az aszódi testnevelési 
bizottságnak. 1930 junius 4-én előadást tartott az ifjúságnak »A 10 
éves Trianon« címen. Az Egyetemes Ev. Tanügyi Bizottság megbizá- 
ból megbírálta a következő három tankönyvet: Dr Ember I. Magyar- 
ország történelme III. o., Dr Ember I. Világtörténelem I. rész a IV. o. 
és Dr Ember I. Világtörténelem II. rész az V. o. számára.

Dr Varga Ferenc »a Mezőgazdaság és Kertészet« és a »Kerté
szeti Lapok« munkatársa. Cikkei jelentek meg a »Természettudományi 
Közlöny« 1929. évi pótfüzetében és a »Botanikai Közlöny« 1929. év
folyamában.

V.
A z  1 9 2 9 —30 . tan év  történ ete .

Ä tanév lefolyása. Az e tanévre szóló munkát már julius hó 
1., 2., 3. napján megkezdettük az előzetes beírások megtartásával. 
Julius 2-án 3 tanuló tett felvételi vizsgát az V. osztályba. A tanév eleji 
magánvizsgák írásbeli része augusztus 30. és 31-én volt, mig a szóbeli 
részt szeptember 2-án tartottuk meg. Ez alkalomból 3 tanuló tett vizs
gálatot, közülük 1 javító vizsgálatra utasíttatott. Augusztus 31-én 26 
tanuló tett két tárgyból javító vizsgálatot, közülük 1 osztályismétlésre 
utasíttatott. Nem jelent meg a vizsgán 6 tanuló. Előző napon 48 
tanuló telt sikerrel egy tárgyból javító vizsgát, nem jelent meg 1 ta
nuló. Ugyancsak augusztus 31-én tesz 4 tanuló felvételi vizsgát az V. 
osztályba, de egy írásbelije alapján egy évre vettetik vissza, egy pedig 
javítóvizsgára nyer utasítást. A tanévnyítást ünnepélyesen szeptember 
5-én tartottuk meg. Felvételi vizsgát tesz szeplember 13-án még 
2 tanuló, de eredménytelenül. Ugyancsak eredménytelenül tesz kísér
letet 1 tanuló a IV. osztályból magánvizsgát tenni, mert már az írásbeli
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vizsgán cgg évre utasittatik vissza. Az elektromos világítás 50 éves 
fordulójáról október 21-én emlékeztünk meg. A karácsonyi szünet dec. 
23-án vette kezdetét s tartott január 7-ig bezárólag A félévi szünet 
két napos volt: február 3 és 4. A húsvéti szünidő április 13-tól kezdve 
két hétig tartott. A Vili. osztály összefoglaló vizsgái május hó 15 , 16. 
és 17. napjain folytak le. Az I.—VII. osztály összefoglaló ismétlései 
junius hó 16., 17. és 18. napjain tartattak, mely napokon tettek szóbeli 
vizsgát a bejáró leány magántanulók is, kik az előbbi héten 12-én és 
13-án már írásbeli vizsgát állottak. A három nem bejáró, illetve 
fiú magántanuló írásbeli vizsgája ugyanezen a napokon volt, szóbelijük 
pedig junius 13-án és 14-én délután. A tanári kar évzáró, illetve a jövő 
tanévet előkészítő értekezletét junius 21-én tartotta meg. A tanári kar 
az elmúlt évben 21 értekezletet tartott, melyek közül 3 értekezletnek 
módszeres megbeszélés is tárgya volt. Ezeken tárgyalták meg a túl
terhelés, a latin nyelv reálgimnáziumi tanításának és az érettségi uj 
utasítás tervezetének ügyét. Ellenőrző értekezleteink november 29-én 
és április 9-én voltak.

Szem élyi ügyek — öröm és gyász. Az iskola felettes ható
sága, a bányai ágostai hitvallású evangélikus egyházkerületnek aszódi 
nagybizottsága 1929. október 1-én tartott ülést, melyen az elnöklő 
D. Raffay Sándor püspök úr bejelentve, hogy Micsinay Ernő kir. 
kormánytanácsos, tkp. vezérigazgató úr a helyi iskolai bizottság elnök
ségéről lemondott, meleg és elismerő szavakkal emlékezett meg mun
kásságáról. A három nap múlva tartott kerületi közgyűlés jegyzőkönyvileg 
örökítette meg a távozó nagy érdemeit az aszódi Petőfi-reálgimnázium 
történetében. Micsinay Ernő egy negyedszázadot áldozott az iskola 
ügyének. 1904. február 28-án lett az iskolai bizottság tagja, az 1905—6. 
tanévben már a másodfelügyelői tisztségben; a legnehezebb időben: 
a világháború kirobbanásakor az 1914—15. tanévben lép a felügyelői 
székbe. Egyrészt a kifejlesztés munkáját vezeti sikerre, másrészt később 
a megvédés harcát diadalra. Negyedszázados munkája kulturértéket 
adott, teremtett és védett meg. Érdemeit mindenkor kegyelettel fogják 
őrizni iskolánk annalesei.

A helyi bizottság elnöki tisztében utódjául a kerületi közgyűlés 
egyhangúlag Czitó Győző koronauradalmi igazgató, kormányfőtanácsost 
választotta meg. Öméltósága az egyházi és iskolai életnek régi harcosa, 
vezetője. Előbbi működési helyén mint esperességi felügyelő, itt mint 
az esperesség gyámintézeti elnöke, lelkének buzgó egyház- és iskola- 
szeretetét sokszor tárta elénk Szeretettel és reménységgel köszöntöttük 
őt uj tisztsége küszöbén, a magunk munkáját megbecsülő érdeklődését 
ismételten örömmel és hálával vettük. Áldja meg az Úr szép és nehéz 
további munkája egész folyamán s engedje meg, hogy vezetése alalt 
elérje álmai valóra válását a legszebben álmodó költőnek iskolája. 
A tanév folyamán négy ízben is szerencsénk volt Öméltóságát tanítási 
óráinkon és vizsgáinkon tisztelhetni.

E helyről száll mély tiszteletünk és szivbeli üdvözlettel alázatos 
köszöntő szavunk méltóságos és főtiszteletű Kiss István úr, a dunán- 
inneni kerület püspökének magas színe elé, mikor a tanév végén az ő 
nemes életében megzendülő »kürtölés évének« vesszük jubiláns hírét.
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Az isteni kegyelem adta meg azt nekünk, hogy büszkén mondhassuk, 
vallhassuk őt alma materünk öreg diákjának. Büszkén vallhatjuk azt, 
hogy Öméltósága is annak vallja magát s ennek bizonyságakép tisz
telte meg megjelenésével iskolánk alapkő-letételének ünnepét s itt 
elhangzó lélekrezzentő szavaival besugározta tanári munkánk világát 
s visszaemlékezésével egykori oktatóinak emlékezetét a hálás kegyelet 
gyönyörű adójával tette példaadóvá. Kisérje a jó Isten minden áldása 
áldozó munkásságát.

Örömben osztozó lélekkel üdvözöltük a Magyarországi Evang. 
Lelkész-Egyesület elnökét: méltóságos és nagytiszteletű Paulik János 
nyíregyházi lelkész urat, ki magasba ívelő közpályáját szerény iskolánk 
egyik tanszékén kezdte meg — mikor Kormányzó Urunk őt méltán 
kormányfőtanácsosává nevezte ki az egyház és iskola terén kifejtett 
szép munkájáért.

E méltóság hasonlatos elnyerésekor tisztelegtünk lélekben iskolánk 
régi .jóakarójának, barátjának, egykori iskolai bizottságunk sokat fára
dozó munkásának Dér Endre budapesti gyógyszerész úrnak emléke
zésben oly kedves személye előtt.

Testületileg jelentünk meg kis községünk ama szép ünnepén, 
mikor vármegyénk főispánja maga tűzte fel a IV. o. polgári érdem
keresztet Bentsok János egyházi II. felügyelő úr mellére valóban polgári 
érdemeiért, mik között nem csekélyek azok, miket iskolánk pénz
ügyeinek évtizedes vezetésében szerzett.

Fájdalmas mozzanata is volt a letűnt tanévnek a személyi ügyek 
terén. Búcsút vett tanári karunktól, hogy azért továbbra is velünk marad
jon, Bolla Lajos c. igazgató kartársunk, 35 évi buzgó munkálkodás után 
nyugalomba vonulván. Az az emberöltő, mit ő Isten végzése szerint, 
iskolánk munkájának áldozott, az a tizenkét év, mit ő az iskola igaz
gatásában értékessé és feledhetetlenül maradandóvá tett — iskolánk 
történetének egy nagy fordulóját, egy megváltó korszakát jelentik. 
Az anyagi kérdésekkel küzdő, az egész létében ingadozó iskola éle
tében az ő idejövetele lesz a jegecesedési pont. Ő az első, akinek 
nem átfutó állomás Petőfi iskolája, de magának a munkatér mellett 
itt otthont teremt, családot alapít. Igazgatóságának küzdelmes évei 
megszerzik a létet biztosító á landó államsegélyt s a jövőért aggódó 
tanári lelkeket a nyugdíjintézetbe való felvétel kieszközlésével meg
menti a post equitem sedens atra cura-tól. Érdemeit nemcsak azért 
nem feledjük, mert ma is örömmel látjuk magunk között, mellettünk 
és előttünk, de azért sem, mert érezzük, hogy iskolánk létéhez és 
tanári biztonságunk megteremtéséhez az ő fáradozása faragta az egyik 
leghatalmasabb biztosító alapkövet. A kegyes isteni végzet minden 
vonatkozásban sugározza be áldó fényévei nyugalmának szép éveit, 
évtizedeit.

A tanévnek megkezdését még egy mozzanat tette komorabbá 
s ez az volt, hogy jó kartársunk Karádi János cserkész munkájában 
meghűlve súlyosabb beteg lett. Támogató és osztozó munkáját október 
hó közepéig kénytelenek voltunk nélkülözni. Óráit Dr Dánielisz Sándor 
és Jancsik Mihály kartársak látták el részben, de a zömét csak úgy 
tudtuk helyettesíttetni, hogy Szever János úr, a Selmecbányái lyceum 
nyug. érdemes tanára, iskolánknak egykori növendéke, m
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tanára, intézményünk és az evangélikus tanügy iránti régi szeretetéből 
vállalkozott a helyettesítés munkájának a dandárjára. Fogadja az iskola 
és a kartársak köszönetét e helyen is. A beteg kartárs ephorusi munka
körét az igazgató látta el. Elmúlván a nehéz napok, örömmel látjuk újra 
egészségben Karádi János kartársat dolgozó sorunkban.

Bolla Lajos nyugalomba vonulásával meghirdetett történelem- 
földrajzi tanszékre több pályázó közül a fenntartó kerületet képviselő 
nagybizottság egyhangúlag Dr Czirbusz Endrét választotta meg rendes 
tanárnak, aki előbb a salgótarjáni reálgimnáziumban volt rendes tanár. 
Uj kartársunkban mi jó kartársat, a lanulók képzett tanárt és jó vezért 
nyertek. Kívánjuk, hogy az a nemes lelkesedés, mellyel idejött, éljen 
bensőjében továbbra is mindenkor. Uj pályamezőjének hajnalvágyai 
váljanak valóra a dolgozó évek során, miben segítse őt erős hitével 
vallott atyja minden kegyelemnek.

Iskolánk jótevői és barátai közül az Egek Ura e tanév elején 
szeptember 21-én magához szólította egykori jeles tanítványunkat 
Moravcsik Gézát, a magyar zeneirodalom kiváló munkását és a Zene- 
művészeti Főiskola nyug. nagyérdemű igazgatóját. Öröklött egyház- és 
iskolaszeretetét mi is sokszor éreztük. Temetésén iskolánkat Velten 
Armand kartárs képviselte.

A karácsonyi ünnepek idején adta vissza Teremtőjének jó lelkét 
Stoll Ernő nyíregyházai nyug. tanító, ki iskolánknak talán a leghálásabb 
növendéke volt. Szép alapítványa, nemes megemlékezései élni fognak 
iskolánkban mindenkor.

Iskolánknál kezdte közpályáját mint vallástanár-segédlelkész Vitéz 
Dr Kendeh-Kirchknopf Gusztáv kerületi lelkész is. Ikladon, Kézsmárkon, 
Kolozsvárott folytatta teljes dicsőséggel. De eljöttek a magyar Golgota 
napjai s hontalanná lett túl a Királyhágón s Budapestre kellett mene
külnie. Mint kerületi lelkész óriási munkát végez s a végzet a legszebb 
munka mezejéről: az oltár mellől szólítja az öröklét honába. Tragikus 
halála leverő és felemelő volt egyaránt. Részvétteljes kegyelettel osz
tozzunk az őt gyászolók bánatában.

A húsvéti ünnepek előtt tért meg örök pihenőre az éltében örökké 
munkás Kruttschnitt Antal, a régi nagy pesti esperesség utolsó fő
esperese, ki mindenkor támogatója volt küzdő iskolánk igazának, pár
tolója minden kérésünknek, érettségi vizsgálatainknál pedig mint elnök 
tette nevét emlékezetessé.

Az elhunytak emlékezete legyen és maradjon áldott közöttünk.
Ä tanítás az 1929—30. tanévben a reálgimnáziumokra vonatkozó 

tanterv szerint történt egészen az I.—VI. osztályban; VII.—VIII. osz
tályban pedig az erre vonatkozó átmeneti intézkedések szerint. A 
protestáns tradíció, az evangélium éltető lelke megköveteli tőlünk 
azonban a görög nyelv megtanulásának lehetőségét. Ezért az iskola- 
fenntartó az V. osztályban heti 2, a VI.—VIII. osztályokban pedig 
heti 1 órában díjmentesen taníttatta a görög nyelvet.

Tanári munkánkat a m. kir. kormány részéről Dr Acsay István, 
a budapestvidéki tankerületi kir. főigazgató úr, mint miniszteri meg
bízott vizsgálta meg március 20., 21. és 22. napján. Első ízben volt 
szerencsénk Öméltóságát e tisztében iskolánk körében tisztelhetni, de
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mint kiváló gyakorlati és elméleti pedagógust, könyveiből és Írásaiból, 
másrészt mint a tanárság anyagi ügyeinek buzgó támogatóját, már 
előbb ismertük mindnyájan. Ezért megértő lélekkel mondott szavait, 
tanácsait, útmutatásait minden vonalon mi is megértő és hálás lélekkel 
vettük. Szemléjének egybefoglaló részét a látogatásáról felvett jegyző
könyv így örökíti meg: »az épület ódonsága és használhatatlansága 
sok akadályt gördít a tanítás precizitása és eredményessége elé; 
mindazonáltal a testület tagjai a legjobb képességük kifejtésével azon 
vannak, hogy minél jobb és szebb eredményeket érjenek el s hogy 
a tanuló ifjúság nevelése és fegyelmezettsége semmi kívánni valót ne 
hagyjon hátra. Ezen közös törekvésnek éltető lelke az intézetnek 
nagyérdemű és nagyműveltségű direktora, aki teljes célkitűzéssel és 
a modern tanítási eszközök és módszerek bevezetésével és megterem
tésével azon van, hogy ezt a régi, nagyhírű intézetet ne csak fenn
tartsa, hanem a modern követelményeknek megfelelöleg fejlessze és 
tökéletesítse.« Ez Ítélet csak buzditólag hathat mindnyájunkra.

A nm. VKM. úr az 1883: XXX. t.-c. alapján a testnevelés meg
figyelésével Kócza Géza szakfelügyelő urat bízta meg, ki október hó 
10. és 11. napján tett eleget e tisztének s a tapasztaltak felett meg
elégedésének adott kifejezést.

Az Ev. Egyetemes Tanügyi Bizottság elnökségétől megbízva 
Klaniczay Sándor budapesti kartársunk április 3. és 4. napján a latin 
nyelv tanítását és a tápintézet ügykezelését tanulmányozta iskolánkban.

A kar tagjai lehetőleg figyelemmel kisérték egymás munkáját 
s történt néhány hospitálás is egymás óráin. Az igazgató 50 alka
lommal végzett óralátogatással, a dolgozatok kétszeri teljes átnézésével, 
valamint 38 órában történt helyettesítéssel — közel egy hónapig tartó 
betegsége mellett — igyekezett megismerni a tanulmányi eredményt 
és lehetőleg az iskola minden növendékét. Betegsége s más hivatalos 
elfoglaltsága idején a főhatóság jóváhagyásával Hamrák Béla kartárs 
helyettesítette munkájában.

Hz épület és bútorzat kérdéséről keveset mondhatunk. A 
már elodázhatatlanul szükséges új iskolai épület ügyét külön cikkben 
ismertettük. Hála a bányai egyházkerület érdemes vezetőségének, mert 
ha nagy nehézségekkel küzdve is, de most már biztosan megoldják 
a nagy kérdést. Hogy egy évvel vagy félévvel előbb vagy utóbb jut
hatunk el majd új otthonunk falai közé, az oly sok évnek vágyako
zása után, már számításba se jöhet. Fődolog az, hogy meg lesz az 
új épület, mert voltaképen már meg is van. Bútorzatunk is még jelen
leg a régi, melyet igyekeztünk szükség szerint javítani és kiegészíteni.

Nemzeti ünnepeink és a hazafias nevelés. Ha a jelennek 
nem sokat örvendhetünk, úgy szebb jövőre kell készülnünk s ennek 
kivivására kell tanítanunk az ifjúságot a történeti múlt tanulságainak 
felhasználásával. Erre igyekvő közös munkánkról a következő sorok 
számolnak be.

A magyar Golgota vértanúinak áldott emlékezetére Hamrák Béla 
vallástanár kartársunk tartott a templomban közös istentiszteletet 
október 6-án.

2*
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Az összeomlás és a vörös pokol zátonyairól és szinte sírjából 
nemzetünket kivezető és a feltámadás útjára vezérlő Főméltóságú 
nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó urunknak tíz esztendei 
áldott és áldásos uralmát a Leánynevelő-intézettel együttesen a követ
kező műsor mellett ünnepeltük meg március 1-én:

1. Szabados: Hiszekegy... Énekli Haberehrn Gusztáv vezetésével 
a reálgimnázium énekkara.

2. Ünnepi imát mond Hamrák Béla, a két iskola vallástanára.
3. Gyökössy £.: Horthy. Szavalja Schneieker Gizi II. o. int. növ.
4. Megemlékezést tart a reálgimnázium igazgatója.
5. Patyi István : Horthy Miklós. Szavalja : Kokavecz Dóra IV. o. növ.
6. Farkas D_: Horthy-induló. Előadja a leánynevelő-intézet énekkara
7. Simon Gyula : Bujdosók tüzénél. Szavalja Joób Olivér VII. o rg. t ’

Közös ünnepen áldoztunk március 15-én a nagy idők nagy esz
méinek és nagy magyarjainak emlékezetére is. Ünnepélyünk programmja 
ez alkalommal a következő volt:

1. Szabados: Hiszekegy. Közének.
2. Moór László : Uj márciust várunk. Szavalja Kékén Márta III. o. 

int. növ.
3. Lányi: Kossuth nóták. Énekli a Petöf-reálgimnázium énekkara 

Haberehrn Gusztáv tanár vezetésével.
4. Ábrányi E.: Vándor madár. Szavalja Kuti Bertalan rg. Vili. o. t.
5. Siposs: Búzavirág. Zongorán előadja Fonde Márta III. o int. növ.
6. Ünnepi beszéd. Mondja Magyar János rg. VIII. o. t., az önképző

kör elnöke.
7. Balázs Árpád: Trianont ledöntjük. Énekli a leánynevelő-intézet 

énekkara.
8. Erdődy Elek : Uj március lesz. Szavalja Derczó Ilonka IV. o. int. 

növendék.
9. Kuruc nóták. Előadja a Petőfi-reálgininázium ifjúsági zenekara.

10 Ábrányi Emil: Erős hit. Szavalja Blaskovits Aladár rg. Vili. oszt.
tanuló.

11. Vörösmarty: Szózat. Közének.

Gyászoló lélekkel emlékeztünk meg a trianoni koporsószegezés 
10 éves fordulójáról s a feltámadás eleven hitének erejével hangzott 
fel tanulóink előtt Hamrák Béla kartársunk mélységes imája, mely után 
Szever Pál kartársunk mint a történelem tanára világította meg előttünk 
az emberi gonoszság e rémes tévedését s rámutatott mindazon fel- 
pirkadó jelenségekre, melyek szebb jövőbe vetett reményeinket igazolják. 
Végül Chugyik Normann VII. o. t. szavalta el Végvárynak egyik 
alkalomszerű versét.

Mig a magyar ifjúság lelkét mély áhítatba tudja vonni a múltba 
néző ily visszaemlékezés, mig bizodalommal tud felemelkedni Istenbe 
vetett törhetlen hittel az eljövendő iránt, addig Széchényi mondását 
szent igazságnak valljuk: »Magyarország nem volt, hanem lesz.«

Ä vallás-erkölcsi n ev e lést mint célt iskolánk már eredeténél 
vallja, mint vérségi jegyet. E téren való munkánkról első sorban a mi 
hitünk cselédjeivel szemben adunk számot. Evangélikus ifjúságunkat 
minden vasárnap istentiszteletre vezettük. A téli időszakban az iskola 
egyik nagyobb termében tartott részükre ifjúsági istentiszteletet Hamrák 
Béla vallástanár kartársunk. Az ifjúság a tanári karral együtt május 
29-én járult az Úr asztalához. Növendékeink közül e tanévben heten 
konfirmáltattak meg nagyon szép vizsga keretében a pünkösd utáni
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első vasárnapon. A már szinte intézményesen bevezetelt vallásos 
estéinket e tél folyamán is megtartottuk a Leánynevelő-intézet növen
dékeivel közösen. E helyen mondunk köszönetét azoknak, kik ez 
estékre eljöttek hozzánk tanítani és hirdetni az Úr igéjét.

Első esténket szokás szerint a reformáció dicső emlékezetére 
rendeztük október 31-én, melynek tárgysorozata a következő volt:

1. Erős vár a mi Istenünk: (I vers.) Énekli az egész közönség.
2. Mendelssohn: Dal szöveg nélkül. Zongorán előadja Kintzler Piroska 

gazd. növ.
3. Luther Márton: Mi atyánk . . . Szavalja Pap Klára III. o int. növ.
4 Stein: 91. zsoltár. Énekli a reálgimnázium evang. énekkara. Vezeti 

Haberehrn Gusztáv rg. tanár.
5. Ünnepi beszédet mond Abaffy Gyula lelkész.
6. Beethoven : Dicsőit téged . . . Előadja a leánynevelő-intézet egyházi 

énekkara.
7. Porkoláb Gyula : Október 31-én Szavalja Sréter János VIII. o. rg. 

tanuló.
8. Hymnus Énekli az egész közönség.

A másodikat december 15-én vallásszabadságunk nagy hősének: 
Bethlen Gábornak szenteltük, halála háromszázados fordulóján, melynek 
műsora ez volt:

1. Emberek készüljetek . . .  (112 é. 1., 2. v.) Éneki az egész közönség.
2. Sipos Ida : Bethlen Gábor hitvese írja . . .  Szavalja Kokavecz Dóra 

IV. o. int. növ.
3. Nagy Zoltán: Óh jó Atyánk. . .  Előadja a leánynevelő-intézet 

énekkara.
4. Bethlen Gáborról megemlékezést tart Dr Czirbusz Endre rg. tanár.
5. Dancla Károly : Concert szóló. Hegedűn előadja Telmányi József 

VI. o. rg. t., zongorán kiséri Rosner Lajos m. kir. áll. főtiszt.
6. Vályi Nagy Géza: Bethlen Gábor. Szavalja Blaskovits Aladár 

Vili. o. rg. t.
7. Hymnus. Éneki az egész közönség.

A harmadik esténk március hó 2-án volt, melyet megelőzőleg 
délelőtt Dr Scholtz Oszkár kér. főjegyző és Schulek Tibor missziós 
lelkész urak protestáns tanulóink gyámintézetében tartottak előadást. 
Elmek az estének a programmja ez volt:

1 . Vulpius Menyhért: Istent dicsérni. Énekli a leánynevelő-intézet 
egyházi énekkara.

2. írásmagyarázatot tart Schulek Tibor.
3. Sántha Károly: Gyermekek imája. Szavalja Czigán Margit II. o. 

int. növ.
4. Ünnepi beszédet mond Dr Scholtz Oszkár.
5 Beethoven : Pathétique Sonata Zongorán előadja Kintzler Piroska 

gazd. növ.
6. Schneider : Husvét. Énekli Haberehrn Gusztáv vezetésével a reál- 

gimnázium egyházi énekkara
7. Csengey Gusztáv : Az elveszett frigyláda. Szavalja Molnár Zoltán 

VIII. o. rg. t
8. Boldog az, ki életében. (427. é. 1. és 2. v.) Énekli az egész 

közönség.

A református tanulók téli istentiszteletéről és az egyházi énekben 
való oktató gyakorlásáról Székely Ödön hévízgyörki ref. lelkész úr 
gondoskodott. Hévízgyörkön részesítette pünkösd vasárnapján öt tanu
lónkat a konfirmálásban.
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A római katholikus tanulók hitéletének vezetése és gondozása 
Kausz József hitoktató, hévízgyörki expositus úrra volt bízva, aki 
szigorúan ellenőrizte a vasárnapi templomlátogatást is Gondoskodott 
mindig pontosan arról, hogy a tanulók vallásuk követelményeinek ren
desen és mindenben pontosan megfeleljenek. Vizsgáikon, mint püspöki 
biztost, Tatarek Béla helybeli plébános urat tisztelhettük körünkben. 
A galgamácsai tanulók ez évben is megülték március 23-án a nagy 
tűzvész emlékezetére rendelt egyházi ünnepet. Különben minden ünne
püket az egyházi szabályok szerint megülték. Katholikus tanulóink 
közül e tanévben 20 tanuló részesült részben helyben, részben a kör
nyéken bérmálásban.

Az izraelita tanulók vallástanítását Steiner Jakab rabbi úr eszkö
zölte nagy gonddal. A tanítás a szomszédos rabbi hivatalban történt. 
Izraelita tanulóink szinte betartották ünnepeiket s évvégi vizsgájukon 
a helybeli hitközség vezetősége élénk érdeklődés mellett vett részt.

Május 16-án Hanauer A. István váci róm. katli megyéspüspök 
úr látogatta meg hivatalosan községünket, hol a bérmálás mellett 
az uj elemi iskola alapkövét tette le s áldotta meg. A helybeli kath. 
ifjúságunk és cserkészeink tanári vezetés mellett vettek részt ez ünne
pélyeken.

A következő nap reggelén egyházkerületünk szeretett főpász
tora D. Raffay Sándor püspök úr Galgagyörkre utazva hivatalosan 
canonica visitatiora, érintette Aszódot is, mely alkalomból az egyház 
és az iskolák részéről történő tisztelgő üdvözlésben mi is résztvettünk. 
Tiszteletére egész cserkészcsapatunk díszben jelent meg a pálya
udvaron.

Az egyházi közéletből tanári karunk igyekezett mindenhol kivenni 
a részét. A felső-pestrriegyei esperesség múlt évi közgyűlésén augusz
tus 27—28-án Ikladon részt vettek a tanári testületből: Dr Czirbusz 
Endre, Haberehrn Gusztáv, Hamrák Béla, Dr Oravecz Ödön, Szabó 
Lajos. A gödöllői ev. egyház templomának alapkő-letételi ünnepén 
iskolánkat Dr Czirbusz Endre, Hamrák Béla, Dr Oravecz Ödön, Szever 
Pál képviselték, valamint protestáns cserkészeink 18 tagú csapata. 
Az október hó 4-én Budapesten tartott kerületi közgyűlésen az igaz
gatón kívül Hamrák Béla és Jancsik Mihály vettek részt. A november 
15-én tartott egyetemes közgyűlésen Jancsik Mihály, Dr Oravecz Ödön 
és Szever Pál vettek részt. Az Orsz. Ev. Tanáregyesület november 
13-án tartott közgyűlésén Dr Czirbusz Endre, Haberehrn Gusztáv, 
Karádi János és Dr Oravecz Ödön jelentek meg. Aszódon október 
27-én tartott aszód—budapesti tanári kör felolvasó ülésén ott volt az 
egész tanári karunk, a május 10-én Budapesten tartott felolvasó köri 
ülésen Dr Czirbusz Endre, Hamrák Béla, Jancsik Mihály, Dr Oravecz 
Ödön, Szabó Lajos és Szever Pál voltak jelen. A Bonuhádon tartott ez 
évi közgyűlésen junius 8. és 9. napján Künsztler János, Szever Pál 
voltak jelen az igazgatóval együtt. Püspök urunknak május hó 17-én 
tartott canonica visitatiójára Dr Czirbusz Endre, Haberehrn Gusztáv, 
Jancsik Mihály és Dr Oravecz Ödön mentek el; hasonló alkalomból 
Foton és Mogyoródon május 25-én Hamrák Béla és Dr Oravecz Ödön 
vettek részt. A tanév befejeztével községünkben folyt le az ez évi
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esperességi gyűlés, melyen ott voltak tanári karunkból: Dr Dánielisz 
Sándor, Haberehrn Gusztáv, Hamrák Béla, Jancsik Mihály, Karádi 
János, Künsztler János, Szabó Lajos és Dr Oravecz Ödön igazgató.

Haberehrn kartársunk felülvizsgálta a domonyi és zsidói egyház 
számadásait, másrészt az egyetemes felügyelő úr elismerése mellett 
az egyetemes liturgiái bizottsághoz egy nagyobb javaslatot ter
jesztett be.

A helyi Luther-Szövetség munkájában alkalom és kivánalom 
szerint részt vettünk.

Országos evangélikus érdekeket szolgált ifjúságunk a Luther- 
Naptár terjesztésével is. Protestáns tanulóink részben az »Ifjú Évek«, 
részben az »Erő« c. lapra fizettek elő. Az ifjúság erkölcsi magaviseleté 
általában jó volt, de fellépett, átcsapott ide a szomszédos iskolahelye
ken, Pest környékén divatba jött iskolakerülés — nyilván szólva nagy
mérvű igazolatlan vagy hamisan igazolt mulasztás. Ennek nyomára 
akadva 3 tanulót a Rendtartás 32. §-a alapján a növendékek sorából 
töröltünk, 5 tanuló pedig kevésbbé szabályszerű jegyet kapott a maga
viseletből. Legyen ez intő és óvó példa másokra nézve is.

A tanítást mindennap imával kezdjük és végezzük, az ev. hittani 
órákat pedig énekkel is.

Ä jótevők emlékünnepét e tanévben az évzáró ünnepély ke
retében tartották meg, mely alkalommal az iskola igazgatója Telekyné 
Róth Johanna grófnő nemes alapítványáról, a nagyasszony nemes 
lelki és világi életéről emlékezett meg az egykori lapokban végzett 
kutatásai s a nagyasszony férjének most napvilágot látott naplója nyo
mán. Helyi vonatkozású is szépséges élettörténete, mert sírig tartó 
hitvesi szerelme itt született meg a szomszédos Podmaniczky- 
kastélyban.

Ä tanulók létszám a ez évben szinte azonos az előbbi évével, 
pontosabban mondva azonban kettővel csökkent. Ámde bátran növel
hettük volna 40—50-nel, ha minden könnyen iskolát változtató tanuló 
felvételi kérelmének eleget teszünk, vagy ha a magántanulókra nézve 
nem tartjuk be az egyházi főhatóságunktól 2428—1928. szám alalt 
elfogadott 80824. V. számú rendeletét a nm. VKM úrnak a földrajzi 
és érdekeltségi határokra nézve. Az osztályok létszáma e tanévben 
arányosabban oszlott meg már azért is, mert a múlt évi 28 I. o. ta
nulóval szemben e tanévre 45 tanuló iratkozott az I. o.-ba. Az osz
tályok túlnépesedése ellen minden erővel küzdünk s ezért a felsőbb 
osztályokba máshonnan jövő tanulót csak a legritkább esetben vet
tünk fel.

Tanulóink egészség i állapota. Az időjárásilag normálisabb 
esztendőnek határozottan kedvezőbb volt a tanulóink egészségi álla
pota is. Járványos vagy ragályos betegség ez évben nem lépett fel. 
Tömeges meghűlés tünete sem mutatkozott, mint az előző év zord 
telén. Súlyosabb betegség alig fordúlt elő, haláleset nem volt. A ren
des hatósági szemvizsgálatot Dr Gál Adolf tb. megyei főorvos, egész
ségügyi kir. tanácsos szeptember hó 30-án és október 3-án tarlotta 
meg. A VII. osztály tanulóit ugyancsak ő heti egy órában oktatta az 
egészségtannak egész életünkre kiható alapelveire.
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Tanulmányi kirándulások. E tanévben a következő kirándu
lásokról számolhatunk be: már szeplember 18-án a III. o. 32 tanulója 
Dr Dánielisz Sándor és Velten Armand vezetésével egy napos kirán
dulást tett a budai hegyekbe. Az újlaki Pálvölgyben megtekintették a 
cseppkőbarlangot. A tanulók a Látóhegy, Hűvösvölgy, Jánoshegy, Zúg- 
liget megfelelő pontjain megkapták a kellő magyarázatot.

A IV. osztály 50 tanulója október hó 7-én délután Jancsik Mihály 
osztályfőnök vezetésével tett kirándulást a Csintoványra, szolgálva a 
természet szeretetének és a baráti érintkezésnek gondolatát.

Növénygyűjtő félnapos kiránduláson május hó 8-án részt vett 35 
tanuló Dr Varga Ferenc tanár vezetése alatt. Útirány: Csintovány, Bag, 
Aszód.

1930. május 31-én Nagy Imre és Dr Czirbusz Endre tanárok az 
I. osztályt Budapest székesfőváros megtekintésére vitték el egész napra. 
Résztvevők száma: 29. Útirány: Vár, Halászbástya, koronázó Mátyás
templom, Lánchíd, Ferenc József-tér, Andrássy-út, Hősök emléke, ki
rályszobrok, Városliget, Állatkert.

1930. június hó 5—6-án a VI. osztály 40 tanulója Haberehrn Gusz
táv és Szabó Lajos tanárok vezetésével két napos tanulmányi kirán
dulást tett Parádfürdő, Parádüveghuta, Mátravidéken át Gyöngyösre. 
Célja: az üveggyártás megtekintése, a természet szépségeiben való 
gyönyörködés, turisztikai és történelmi érzékietekben való elmerülés.

A VII-ik osztály 26 tanulója június 7-én Karádi János osztályfő
nök vezetése mellett tanulmányi kirándulást tett Budapestre. Körséla 
keretében megtekintette a Névtelen Katona emlékművét és azt kör
nyező szoborcsoportot, Jókai szobrát, a Kúria épületét, az Országház 
környékét és a Dunapartot. Este a növendékek megnézték a Nemzeti 
Színházban Pry Pál előadását.

Ä szegény tanulókat segé lyező  egyesületünk az arra 
ráutalt és érdemes növendékeinket ingyenes vagy csak némi bekötési és 
használati díj ellenében tankönyvekkel látja el. Különösen igyekezünk 
az I. o. tanulókat támogatni, kiknél a szülők első kiadása nagyobb té
telt mutat amúgy is. Egyesületünk voltaképen társadalmi úton van 
megszervezve; elnöke Chugyik Pál esperes-lelkész úr. A vagyonát és 
könyvtárát Haberehrn Gusztáv kartárs kezeli. A folyamodó tanulók 
legjobban teszik, ha augusztus 20-ika táján bejelentik, hogy melyek 
azok a legszükségesebb könyvek, miknek kikölcsönözését kérelmezik. 
A lefolyt tanévben beszereztetett 126 drb. új tankönyv, selejtezésbe 
került 98. Kiosztatott 675 drb. 130 tanuló között 2625 30 P értékben.

E helyen említjük meg azt is, hogy iskolánknak van rendes is
kolaorvosa, aki a szegény tanulókat, ha erre igazgatói vagy osztályfői 
igazolást visznek, díjmentesen kezeli.

Szülői értekezletet ez évben — buzdúlva a múlt évi sikeren 
— június hó 19.-én tartottunk. Őszinte örömünkre szolgált az az élénk 
érdeklődés, mit a szülői házak részéről tapasztaltunk a tanítás és ne
velés nagy kérdései iránt, mert noha tanulóink szülői nagy részben 
más községben laknak, mégis 100-nál többen gyülekeztek össze kö
zös munkánkra. Az értekezleten elsőnek az iskola igazgatója tartott
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előadást az internátusok előnyeiről és vélt hátrányairól; majd Dr Czir- 
busz Endre rendes kartársunk tartotta meg értékes munkájának felol
vasását. »Nevelés a családban« címen. A községben szálláson elhe
lyezett tanulókat különben az osztályfők ellenőrzik, s maga az 
igazgató is ez évi nehéz munkája mellett a helyben lakók közül 26-ot, 
a vidéken lakók közül 24-et látogatott meg. Vidéki útján elkísérték 
Dr Czirbtisz Endre és Szever Pál kartársak is 1 — 1 ízben. A szülői 
értekezletek iránti érdeklődés határozottan-nő, csak azt kellene még 
inkább emlékezetébe vésni a szülőknek, hogy a tanulmányi előmene
tel iránt érdeklődő látogatásukat ne közvetlenül az ellenőrző értekez
letek, avagy az osztályozások előtt tegyék. Máskor mindig szívesen 
látjuk őket.

Adományok és adakozások. A vallás- és közokta'ásügyi 
kormánytól fenntartási államsegélyül a folyó tanévre 5 P 44 f-t utaltak 
ki. Aszód község az 1928. évre 300 P segélyt adott. Az alapkő leté
tele alkalmából iskolánk javára Szabó Ernő Béla úr 15 P-t, Dr Hetzl 
Henrik úr 10 P-t, Margócsy Emil úr 20 P-t adományozóit.

De nemcsak a jószívű adakozók kerestek fel minket, de a go
noszlelkű betörők is, akik november 7-én megfúrták az iskolában 
levő páncélszekrényt. Az elrablott összeget azonban a maga szives 
adományával Czitó Győző kormányfőtanácsos, iskolai elnök úr kár
pótolta.

fllumneum. Iskolánk ezen intézménye e tanévben is a régi ke
retek közt folytatta működését. Egyrészt Aszódon szálláson lévő vi
déki tanulóink, másrészt a környékről naponként bejáró növendékeink 
aránylag olcsón megfelelő ellátást nyerhetnek. Ebéd és vacsora díja 
havi 24 P volt; csak ebédre jelentkező, naponként bejáró tanulók 16 
P-t fizettek.

A tanév elején felvettünk 35 növendéket, év közben jelentkezett 
6 tanuló; a tanév folyamán tehát összesen 41 növendék vette igénybe 
az alumneumot. Ezek közül év közben kimaradt 5, létszám az év vé
gén: 36. Ez utóbbiak közül ebéd és vacsorára járt 30, csak ebédre 6.

Étrend: ebédre hetenként háromszor leves és főzelék feltéttel, 
kétszer leves és tészta, kétszer leves, főzelék feltéttel és sült tészta; 
vacsorára háromszor főzelék, négyszer friss vacsora.

Hálás köszönetét mondunk az alumneumnak e tanévben juttatott 
következő adományokért: a tíz év előtt érettségizett tanulók 160 P, 
Szojka Kálmán határrendőrségi főnök úr 6 P, Dr Hetzl Henrik főis
kolai tanár úr 5 P, Jancsik Mihály tanár úr 50 kg. cékla, N. N. ado
mánya 1 újévi malac. Intézetünket jóakaróink további nagyértékű 
pártfogásába ajánljuk.

Alumneumunkat a felettes egyházi főhatóságtól nyert megbízás 
alapján felkereste és annak vezetését megvizsgálta Klaniczay Sándor 
tanár úr, a budapesti ev. gimnázium internátusának vezetője.

A jövő tanévre vonatkozó tájékoztatót az Értesítő «Tudnivalók 
az 1930/31. tanévre» c. fejezete nyújt.

Vezetőnő Burró Imréné tanítóözvegy; ephorus: Karádi János.
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Takarékossági napot, tekintettel a kitűzött október 31-ének 
ránk nézve sokkal jelentősebb vonatkozására, nem tartottunk. Azonban 
az igazgató a tanév folyamán úgy osztotta be a helyettesítéseket, hogy 
minden osztályban egy órát szentelt ő maga a kérdésnek. A posta
takarékpénztár pályázatát kihirdettük s Rechtzügel Árpád Vili. o. tanu
lónk alkalmi dolgozatáért jutalmat is nyert.

Ä madarak és fák napját se tartottuk meg, de kirándulá
sainkon és sétáinkon, a természetrajz s a magyar olvasmányok taní
tásának keretében kartársaink megemlékeztek e fontos kérdésről. Ez 
évben is 50 darab áhatvédelmi naptárt vettek meg kisebb tanulóink. 
A régebbi évfolyamokból olykor nem szakszerű helyettesítésnél az 
alsóbb osztályokban felolvastunk.

T andíj-elengedésben is részesülhetnek szegény tanulóink, ki
véve az uj tanulókat az első félévben, ha jó előmenetelt tanúsítanak 
és példás magaviseletét. A tanári kar javaslata alapján a bányai ág. 
hitv. ev. egyházkerület aszódi középiskolai nagybizottsága az első fél
évben 4 tanulót teljes, 6 tanulót 3A részbeni, 32 tanulót V2 részbeni, 
20 tanulót 1A részbeni tandíj elengedésben részesített. Az elengedett 
összeg 1239 P volt. A második félévben 3 lanuló egész, 2 tanuló 
3A részbeni, 18 tanuló Va részbeni és 32 tanuló V4 részbeni elengedést 
kapott. A megadott kedvezmény 903 P-t tett ki. Az összesen elenge
dett tandíj tehát 2142 P volt.

Ä leány magántanulók száma azonos volt a múlt évivel. 
Az alsóbb I.—IV. osztályba már nem veszünk fel leánymagántanulókat; 
csak az esetben, ha szüleik idehelyezése következtében valamely fiú
középiskolát kellett elhagyniok. Felvételi vizsgájuk eselén szigorúan 
betartjuk a VKM úr 80,824—1928. számú rendeletét. E tanévben 12 
leánytanuló látogatta az előadási órákat. Megoszlásuk osztályok szerint 
ez volt: III.: 1, IV.: 1, V.: 2, VI.: 5, VII.: 2, VIII.: 1. Vallási megoszlás 
szerint: ág. ev.: 3, ref.: 3, róm. kath.: 5, izr.: 1. Ezeken kívül beirat
kozott még egy leány az V. osztályba, de azután kilépett. Az óraközi 
időt az iskola melletti alumneum helyiségében töltötték, hol özv. Burró 
Imréné úrhölgy felügyelete alatt voltak Magaviseletük az iskola szem
pontjából e tanévben sem volt kifogásolható.

Ä bejáró tanulókat vasúton való megérkezésükkor az állomá
son felügyelő tanár várja s ő kiséri fel az iskolába, valamint a tanítás 
végeztével vissza is. Az állomásra indulásig közbeeső szabad időt 
a bejáró tanulók az iskola udvarán, illetve ki-ki a maga osztályában 
tölti el. E várakozás ideje alatt is tanári felügyelet alatt vannak. Ez 
időben eltávozni a községbe bármily okból is csak tanári enge
déllyel lehet.

Nyilvános előadások m egtekintése. Iskolánkba — a helyi
ségek szűk volta miatt — egyelőre még nincs bevezetve a filmokta
tás. De tanulóinkat el szoktuk vinni a helybeli Kultúr Mozgó tanúlsá- 
gos előadásaira. így november 2-án a világhírű regény után készült 
«Tamás bátya kunyhóját» néztük meg, mig március 5-én Megváltónk 
gyönyörűséges és fájdalmas életét élénkbe táró I. N. R. I. című nagy
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szabású filmet. A Leánynevelő intézet növendékeinek művészi műso
ros estéjét december hó 2-án mutatták be ifjúságunknak. A helybeli 
földművesek által műkedvelői előadáson Csepreghy Ferenc «Sárga 
csikó»-ját január 31-én nézték meg tanulóink.

Érettségi találkozó. Azok az öreg diákjaink, akik a tanács- 
köztársaság idején az egyedül Aszódon megtartott májusi érettségi 
vizsgán, mint menekült besztercebányai tanulók avagy a szeptember hóban 
tartott pótmaturán vettek részt, 10 éves kedves találkozóra gyűltek 
össze szeptember hó 29-én az ősi iskola falai között. Majd megnéz
ték a jövendő iskolájának alapvetését, felkeresték egyik társuk sírját, 
meglátogatták egykori tanáraikat s estére igazán bensőséges összejö
vetelt rendeztek, melyen részt vett Chugyik Pál esperes lelkész s az 
iskola igazgatója is. A hálás tanítványok 160 P-t adtak össze az iskola 
alumneumának javára ez alkalomból. A részt vevők a következők 
voltak: Laczkó Lujza, Lehoczky Jolán, Szondy Vilma, Főző Frigyes, 
Klekner Mihály, Menyhárt István, Uher József, Vas László, Wiczián 
Dezső és Pauliny Árpád. Szép baráti érzésük és iskolánk iránti sze- 
retetük legyen örökös!

Jutalmat ngert tanulók. A nm. VKM úr adományozásából 
Izrael István, Karvász János és Magyar János VIII. o. tanulók 400— 
400 P-ős köztisztviselői ösztöndíjat élveznek.

A m. kir. pénzügyminisztérium bírságalapjából Bartos László III. 
o. tanuló évi 100 P-t kap.

A m. kir. népjóléti minisztériumtól, mint hadiárva, Kepes János 
VI. o. t. 80 P fenntartási és tanulmányi segélyben részesül. Ugyancsak 
részére 100 P segélyt adományozott nagymélt. Valkó Lajos külügy
miniszter úr.

A bányai egyházkerület adományából jutalomkönyvekkel ajándé- 
koztattak meg a következők: Alexy Géza, Bátyi Pál, Bayer Zoltán, 
Kroner József és Takács István I. o. tanulók.

Néhai gróf Róth—Teleki) Johanna országos alapítványából a bí
ráló bizottság Izrael István és Magyar János VIII. o. tanulókat 10—10 
P-ős pályadíjjal tüntette ki.

Micsinay Ernő kir. kormánytanácsos, 1 kp. vezérigazgató nevére 
jubileuma alkalmából tisztelői által létesített alapból, mint a magyar 
dolgozatok írásában kiválóak: Dénes Endre VII. o. t. 27 30 P, Karvász 
János VIII. o. t. 30— P jutalomban részesültek.

A »Rozsnyói Öreg Diákok« 25 P-ős adományát Telmányi József 
rozsnyói családból származó VI. o. t. nyerte.

Moravcsik Emil emlékezetét hirdető alapítványból, mint kiváló 
cserkészek, Molnár Zoltán és Kapufa János Vili. o. tanulók 25'60 P-őn 
osztoztak.

Az Egyetemi Nyomda igazgatóságának szívességéből könyv- 
jutalomra érdemesítettek: Mészáros Pál VII., Steiner György VII.,
Szabó Géza VI., Jaczó Imre VI, Kovácsy Aurél VI., Győry Lajos VI., 
Széchényi Gábor gróf VI., Tusor Mihály IV., Szlovák András IV., Ka
tona László II., Pálmai István II., Szűcs András II. oszt. tanulók.
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Néhai Dr Osváth Gedeonná emlékezetére tett alapítványból 
pályamunkájával Boldis István Vili. o. t. 6 50 P-t nyert.

Stoll Ernő alapítványának 6'50 P kamatját a Petőfi Önképző
körben kifejtett derekas munkálkodásáért Babinszky Medárd VIII. o. t. 
érdemelte ki.

Künsztler János kartárs, mint testnevelési tanár és a bejáró ta
nulók felügyelője, 100 P-t adományozott a jóviseletű tanulók kitün
tetésére, mely összegből mint a tornaórákon példásan dolgozó és 
viselkedő tanulók Schultz Aladár VIII. o. t. 50 P, Kuli Albert VIII. o. 
t. 25 P ; mint a bejáró tanulók vigyázója Izrael István Vili. o. t. 25 P 
jutalomban lettek részesek.

Mint ev. egyházi énekben buzgó tanulók, Haberehrn Gusztáv 
kartárs adományából az ő »Kis Korálkönyv«-ének 1 — 1 példányát 
nyerték: Szilasi Zoltán II. és Zsemberovszky Pál I. o. tanulók.

A Magyar Királyi Postatakarékpénztár Rechtzügel Árpád VIII. o. 
tanuló takarékosságról írt pályamunkáját 10 P-ős betéti könyvvel 
jutalmazta.

Skrabán Ferenc vendéglős úr nemes szívvel egész éven át in
gyen ebédben részesítette Szerémy Nándor I. o. jó és szegény bejáró 
tanulónkat.

Budapest székesfőváros németországi ulazási ösztöndíját ez évben 
Bobor János IV. o. és Mikes László III. o. t. nyerték el.

Szabó Lajos kartárs úr örképzőköri julalomdíjából szorgalmas 
és sikeres munkáikért Boldis István, Karvász János, Magyar János, 
Kuti Albert, Székely Elek, Rechtzügel Árpád Vili. o. tanulók 6 60— 6'60 
P-t, jó szavalatukért Alexy János VI., Gresko Tibor VI., Székely Elek 
VIII. o. tanulók 5—5 P-t nyertek.

Kókay Lajos budapesti könyvkereskedő úr ajándékából könyv- 
jutalmat nyertek: Pauló Mihály VIII., Joób Sándor VII., Antal Lajos V, 
Margócsy Gyula V, Faska Ödön III., Mikes László III., Gergely 
János II., Puskely Pál I., Nagy István I. o. tanulók.

A Franklin-Társulat könyvajárdékában részesültek: Lorencz
András IV, Baum Pál III, Matus László III., Szilassy Zoltán II, Esz- 
tergáiy Gyula I. o. tanulók.

Adorján Sándor budapesti könyvkereskedő úr adományából 
Szerémy Nándor I., Varga József I., Mrkva Lajos I., Bencsik Ferenc 111., 
Bencsik József III. o. tanulók könyvjutalmat nyertek.

A gyorsírásban való előrehaladásukért Aranyi József VI, Puskás 
József VI., Szabó Géza VI., Répási Károly VI., Gara László V. és 
Bobor János IV. o. tanulók nyertek szakkönyvet jutalmul.

öö
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Alexy Géza rk.
Bartha |ános ev.
Bátyi Pál rk.
Bayer Zoltán ev. 
Benedek András rk. 
Benedek István rk. 
Blasko Sándor rk 
Czeglédi István ref. 
Dobronyovízkijánosrk 
Dohányos István rk. 
Ecker József ev. 
Esztergály Gyula ev. 
Gál Sándor rk. 
Gergely Sándor rk.

Aszódi

Benke János rk.
Boda János rk. 
Cseszkó Károly rk. 
Dafcsinszky Viktor rk. 
Fehérvári László rk. 
Fiilep Lajos rk. 
Gergely János rk 
Hulinai Béla rk. isin

Pancsofár Jenő

Bartos László ev. 
Baum Pál ev. 
Bayer Endre ev. 
Bálint László rk. 
Bencsik Ferenc rk 
Bencsik József rk.

VI.

tanu lók  n év so ra .

I. osztály.
Haulits Elemér rk. 
Hídvégi István rk. 
Honig Antal rk. 
Juhász János rk. 
Juhász józsef ev. ism 
Juriga Joachim ev. 
Kamodi Miklós rk. 
Kapufa Ferenc rk. 
Kovács Ferenc rk. 
Kovács István rk. 
Könczöl Ferenc rk. 
Kroner József rk. 
Major Miklós ev. 
Maródi Ferenc ev.

Molitórisz József ev. 
Mrkva Lajos bapt. 
Nagy István ev.
Pel re Gábor rk. 
Puskely Pál ev.
Rákos Pál rk.
Sinka János rk. 
Szerémy Nándor rk. 
Takács István rk. 
Tárnok János ref. 
Varga János rk.
Varga József rk. 
Zsemberovszky Pál ev. 
Zsuchva Gyula rk.

Mayer János ev.
Kimaradtuk:

Mihály rk: Könczöl János rk.
Összesen 45 tanuló.

II. osztály.
Katona László rk. 
Kiss Pál ev.
Klszák László ev. 
Kuzma János rk. 
László Rezső rk. 
Lengyel István izr. 
Marton József rk. 
Morhardt Károly rk 
Nagy Mihály rk.

Pálmai István izr. 
Petrovics Mihály ev 
Pólyák Pál ev. 
Szeder János ev. 
Szilasi Zoltán ev. 
Szűcs András bapt. 
Tóth László ref. 
Weisz József rk.

Magántanulók:
Weisz József rk. (vizsgálallan maradtak) 
Összesen 27 tanuló.

III. osztály.
Bohunka Pál ev. 
Braun Dániel ev. 
Chugyik József ev. 
Csizmadia Elemér rk. 
Erdélyi Endre ref. 
Erdélyi Zsigtnond rk.

Faska Ödön ev. 
Fentős Tibor ref. 
Gergely Sándor rk 
Glávits László rk. 
Haász Dániel ev. 
Kiss László rk.
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Keresek János rk. 
Kvasz Márton ev. 
László István rk. 
László Kálmán ref. 
Lux Károly ev. 
Matuss László rk.

Weiner

Mihalicza János ev. 
Mikes László ref. 
Molnár András ref. 
Nagy Győző ev. 
Puskely Béla ev. isin. 
Platlhy Győző ev. 

László izr. Zánihó

Rozgonyi Tivadar rk. 
Széles István rk 
Sztriskó Pál ev.
H. Vaigel András ev. 
Vaigel András ev. 
Varga Béla ev.

József rk.
Magántanuló: Steiner Lili izr. 

Kimaradtak:
Benkó István ev. Fónyad Károly ref. 

Összesen 41 tanuló.

Almási József ref.
Balás Béla rk.
Balás József rk. isin. 
Baum János ev. 
Benedek Gábor ref. 
Berecz Tibor rk.
Bobor János ev. 
Chovan József ev 
Csapó Gáspár rk. 
Csapó Zoltán ev.
Csuzi Imre rk. 
Dafcsinszky Emil rk. 
Dafcsinszky Ferenc rk. 
Demeter Vilmos unit. 
Dolinszky Gyula ev. 
Dönsz László ev.
Dúzs Gedeon ref. 
Erdősi Rezső rk.

Zámbó ]

IV. osztály.
Fliegauf József rk.
Gál János rk.
Holló András rk.
Kajtor Gábor rk.
Király József rk. 
Komáromy László rk. 
Krekó József rk. 
Leopold Ödön izr. 
Lórencz András ev. ism. 
Magyar István rk. 
Markovics Ferenc rk. 
Martonics Gyula rk. 
Máriás Sándor ev.
Mális Zoltán ev.
Petrás János rk.
Raffay György ev. 
Rozgonyi Sándor rk. 
Rózner Elemér rk. 

nő rk. Zsákovics
Kimaradt-. Szalai Pál rk

Sára Mihály rk.
Seres László rk.
Szabó Lajos rk.
Szalai János ev. 
Szlovák András ev. 
Szoó István rk.
Támpa László gk. 
Teknős Gyula rk. 
Teszák Endre ev.
B. Tóth János rk.
M. Tóth János rk.
F. Tóth János rk.
Tóth Mihály rk. ism. 
Túsor Mihály rk. ism. 
Üsztöke Illés rk.
Vidra István ev.
Vilin Gyula rk.
Vitézy László rk. 

Endre rk.

Magántanulók:
Havassy Mária rk. Pauer István rk.

Összesen 59 tanuló.

Antal Lajos ref.
Báli Pál rk.
Bertók Márton rk. 
Farkas László rk. 
Fekete József rk. 
Feuchtmann Zsigmond 
Fuchs Zoltán rk. [rk.

V. osztály.

Gara László izr. 
Gerstenbrand György 
Grózsmikjózsef rk. [rk. 
Grúsz András rk. 
Hartyánszky Kázinér rk. 
Havasy Kálmán rk. 
Huszárik Pál ev.

Katona Pál rk.
Kovács Dénes unit. 
Margócsy Gyula ev. 
Mátray Attila ev. 
Melhoffer Albert rk ism. 
Moys Béla rk. 
Neumann László izr,
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Papp János rk. 
Pernyész István rk. 
Pete János rk.
Récsey Ferenc rk. 
Schulmeister József rk.

Svehla Mihály ev. 
Szabó Gyula ref. 
Szaniszló Ferenc ref. 
Székely Béla rk. 
Szoyka László ev.

Szöcs János rk. 
Teliér Sándor rk. 
Tiborcz György rk. 
Varga Géza ev. 
Vasas Béla rk.

Kimaradt rendes tanulók:
Czibolya László rk. isin. Deine Gábor rk.
Gubcsó Pál ev. isin. Kovács Mihály rk.

Magántanulók:
Kovács Margit rk. Tóth Júlia ev.
Ruzsin Béla rk. (vizsgálatlan maradi)

Kimaradt magántanulók-.
Lelkó Béla ev. Kovács Mihály rk. Moys Erzsébet rk.

Összesen 47 tanuló.

Alexy János rk. 
Andersen József rk. 
Aranyi József ev. 
Balás Ferenc rk. 
Becsei Lajos rk. 
Becska Lajos rk. 
Benke Mihály rk. 
Englender Lajos izr. 
Farkas Andor ref. 
Fliegauf Ágoston rk. 
Fülöp István rk. 
Gergely Mihály rk. 
Góbv Imre ev. 
Gódor Ferenc rk. 
Greskó Tibor rk. 
Győry Lajos ref. 
Hajdú József rk.

Turay

Csorna Mária ev 
Farkas Erzsébet ref.

VI. osztály.

Jaczó lnne rk.
Kepes János rk.
Klszák Imre ev.
Kempf Gyula ev. 
Kovácsy Aurél rk. 
Körmendy Sándor ref. 
Laczkó Zoltán rk. 
Marton Ferenc rk. 
Mikes Lajos ref. 
Molcsán János ev. 
Mrkva Pál ev.
Nagy Dezső rk.
Námer Sándor rk. 
Nyáry László rk.
Paksy Pál rk.
Pap János ev. isin. [rk. 
Paróczy Nagy Ferenc 

ános rk. Ujváry

Magántanulók:
Farkas Katalin ref. 
Fertő György rk.

Pázsy Ernő rk.
Podani Béla ev. 
Puskás József rk. 
Répási Károly rk. 
Sándor Pál rk. 
Schulmeister Károly rk. 
Sebastian Endre rk. 
Suba István rk.
Szabó Géza rk.
Szabó László ref. 
Szász Ervin rk. ism. 
Széchényi Gábor gr. rk. 
Szlobodnyik Béla ev. 
Telmányi József ev. 
Tóth István ref.
Tóth Lajos ref.
Török Zoltán rk. 

Ferenc rk.

Nagy Magda rk. 
Schwartz Magda rk.

Összesen 59 tanuló.
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Bitay Endre ref. 
Chugyik Pál ev. 
Csekei György rk. 
Csekei Zoltán rk. 
Darnay Ferenc ev. 
Deák Ferenc rk. 
Dénes Endre izr. 
Dohányos János rk. 
Dúzs Lajos ref. 
Fajnor Miklós ev. 
Földes Imre izr. 
Glávits István rk. 
Gólya László Péter rl 
Harrach Zoltán rk. 
Herskovifs Tibor izr.

Czigán

Babinszky Medárd rk. 
Birinyi istván rk. 
Blaskovits Aladár ev. 
Bolbás András rk. 
Boldis István ev.
Bori Miklós rk.
Csóry Tibor rk. 
Darvas György izr. 
Frey László ev.
Gódor Kálmán rk. 
Greskó Sándor rk. 
Horváth József rk. 
Izrael István ev. 
Kapufa János rk. 
Karvász János rk. 
Kedvessy Endre rk. 
Kepes László rk.
Koch György rk.

Bencze

VII. osztály.
Imre Jenő rk.
Joób Sándor ev.
Kalmár Aladár rk. 
Kaputa Pál rk.
Kausz László rk. 
Kertész József izr. 
Konyáry Pál ev.
B. Kovács András rk. 
M. Kovács András rk. 
Kovács László izr. 
Krenn Vilmos rk.
Kúti László rk.
Kühn Ernő ev. 
Madarász István rk. 
Mészáros Pál rk.
Nagy Géza rk.

Magántanulók: 
Ilona ev. Faiudi

Összesen 48 tanuló.

VIII. osztály.
KostronMiklós rk.ö.ism 
Kovács György izr. 
Kovács La'jos rk.
Kozsa József rk. 
Körlvélyessy László ref. 
Kuiifay István ref.
Kuti Albert rk.
Kvasz István ev.
Lázár László rk.
Lizony Ede ev.
Magyar János ev. 
Meskó Sándor ev. 
Molnár Zoltán ref. 
Pauió Mihály ev. 
Pásztor Péter rk.
Petre Lajos rk. 
Petrovicz Mihály ev. 
Platthy Jenő ev.

Magántanuló : 
Lenke ref. (vizsgálatlan 

Összesen 55 tanuló.

Parcsi István rk.
Pesti József rk. 
Sebastián Károly rk. 
Spoljár Emil rk.
Srej István rk.
Steiner György izr. 
Steiner László izr 
Szabó Lajos ref. 
S/alay Sándor ev. 
Szlanka Dezső rk. 
S/.ölgyémi Ferenc rk. 
Szvitán Pál ev. 
Tánipa Mihály gk. 
Tóth József rk. 
Vermes Miklós rk.

Mária rk.

Rechtzügel Árpád ev. 
Rozs Ferenc izr. ö. ism 
Rus/nyák Tibor rk. 
Sax György ref. 
Schultz Aladár ev. 
Sréter János ev. 
Szemere Endre izr. 
Székely Elek izr. 
Székely Károly rk. 
Székely Lajos rk.
Széki István ev. 
Sztancsik László rk. 
Trupp József rk.
Varga János ev. 
Vincze Ferenc rk. 
Weiner Endre izr. 
Weisz József izr. 
Zambó Zoltán rk.

maradt)
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Ä z ér e t t s ég i  v izsgálatok .
E tanévben az érettségi vizsgálatra jelentkezők száma két önként 

ismétlő Vili o. tanulóval együtt meghaladta az 50-et, de az évvégi 
osztályozás után csak 49 jelentkező maradt. Az írásbeli vizsgálatokat 
május hó 19 , 20 és 21. napjain tartottuk meg.

A püspök úr Öméltósága a következő tételt tűzte ki az írásbeli 
vizsgálatra magyar nyelv és irodalomból: Epikai költészetünk a XIX. 
században Eredmény 12 jeles, 21 jó, 16 elégséges.

Latin nyelv és irodalmi feladat: Phaedrus: Naufragium Simonidis 
c. művének lefordítása. Eredmény: 7 jeles, 20 jó, 22 elégséges.

Mennyiségtanból a következő két feladatot kellett kidolgozni: a) 
megoldandó a következő löbbismerellenű exponentiális egyenletrendszer:

3.2x+y-5.2y~x- 182.
5.2 x + y- 4.2 y~x =  312.

b) mekkora szög alatt hajlik azon egyenes csonka körkúp oldala alap
lapjához, melynek köbtartalma 34746 cm3 s alap és fedőlapjának kerü
lete 50, illetve 30 cm.? Eredmény: 1 jeles, 17 jó, 27 elégséges, 
4 elégtelen.

Egyházi főhatóságunkat a szóbeli vizsgálatokon Kovács Andor 
békési főesperes, kir. kormányfőtanácsos úr; a vallás- és közoktatásügyi 
kormányt Boleman Géza, a soproni erdészeli-banyászati főiskola rector- 
professzora képviselte. Öméltóságáiknak személyisége, megértő lelke tette 
a hosszú vizsgálat nehéz munkáját könnyűvé és kedvessé. Az írásbeli 
alapján a vizsgáló bizottság négy tanulót a mennyiségtanból szigorított 
szóbelire Ítélt, illetve így vizsgált meg.

A hat napon át erős munkával lefolytatott szóbeli vizsgálat ered- 
ményeképen 49 ifjú közül jelesen érett 5, jól érett 18, érett 25 lett, 
inig egy tanuló a szeptember hóban itt Aszódon tartandó javítóvizsgá
latra utasíttatott történetből.

A junius hó 23—28 napjain lefolyt szóbeli vizsgálat eredményét 
Kovács Andor elnök úr Öméltósága hirdette ki az ifjúság leikiiJetét át- 
érző és elébe világító beszéd kíséretében s megáldotta őket az élet 
kapujában.

A vizsgáló bizottság meleg és őszinte köszönetét a vizsgálat 
páratlan vezetéséért, a méltányos megítélésért és méltányló elismerésért 
az igazgató tolmácsolta úgy az. egyházi főhatóság, valamint a kultusz- 
kormány érdemes képviselőjével szemben.

A következő tanév elején javító és pótló érettségi vizsgálatot 
tartunk, melynek írásbeli része szeptember hó 3 , 4. és 5. napján lesz; 
inig a szóbeli vizsgálatot szeptember hó 8-án fogjuk megtartani.

VII.

Az érettségiző neve: Eredmény: Pályaválasztás :

Babinszky Medárd jól érett j°g>
Birinyi István érett vasúti
Blaskovits Aladár érett tanári
Boldis István jól érett jogi
Csóry Tibor érett katonai

3
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Az érettségiző neve: Eredmény : Pályaválasztás:

Darvas György jelesen érett orvosi
Frey László érett katonai
Gódor Kálmán érett katonai
Greskó Sándor érett tanári
Horváth József jól érett jogi
Izrael István jelesen érett erdőmérnöki
Kaputa János érett vasúti
Karvász János jelesen érett jogi
Kepes László jól érett jogi
Kovács György jól érett orvosi
Kovács Lajos érett j°g‘
Kozsa József érett vasúti
Körtvélyessy László érett lelkészi
Kulifay István érett jogi
Kuti Albert jól érett katonai
Kvasz István jól érett lelkészi
Lázár László érett katonai
Lizony Ede érett rajztanári
Kostron Miklós érett rajztanári
Magyar János—" jelesen érett erdőmérnöki
Meskó Sándor jól érett katonai
Molnár Zoltán jól érett lelkészi
Pauló Mihály jelesen érett tanári
Pásztor Péter érett tanári
Pelre Lajos érett vasúti
Petrovicz Mihály jól érett jogi
Platthy Jenő jól érett katonai
Rechtzügel Árpád jól érett gépészmérnöki
Rozs Ferenc érett gazdatiszli
Rusznyák Tibor érett tisztviselői
Schultz Aladár érett testnevelési-tanári
Szemere Endre jól érett gyógyszerészi
Székely Elek jól érett jogi
Székely Karoly érett állatorvosi
Székely Lajos érett j°g>
Széki István érett hivatalnoki
Sztancsik László jól érett jogi
Trupp József jól érett katonai
Varga János jól érett vasúli
Veisz József érett vegyészmérnöki
Vincze Ferenc érett lelkészi
Weiner Endre jól érett kereskedelmi
Zarnbó Zoltán érett rendészeti



Ä v é g z e t t  tananyag.
Uj Rendtartásunk az Értesítő szerkesztéséről szóló részében h) pont 

alatt megkívánja a végzett tananyag rövid jelzését. Mint az államsegélyt 
igénybe vevő nem állami középiskola, az 1883. évi törvény szerint 
kötelezve vagyunk az állami tantervét, mint legkevesebbet elfogadni 
tanításunk anyagának alapmértékéiil. így csupán az V.—Vili. osztályok 
magyar dolgozatainak tételeit, valamint a latin irodalomból olvasott 
szöveg megjelölését közöljük.

Írásbeli dolgozatok tételei a magyar nyelv és irodalomból.
V. osztály.

1. Gyulai Pál »Szüreten« c. költeményének ismertetése. (Iskolai.) 
2. Toldi estéjének egy érdekes jelenete. 3. Beszéd a hősi halottak emlék
táblája elölt. 4. Csonka-Magyarország térképe előtt. (Iskolai.) 5. A két 
Garanvölgyi alakja Jókai »Az uj földesül« c. regényében. 6. Levél egy 
érdekes élményemről. (Iskolai.) 7. A folyóvizek befolyása a műveltségre. 
8. A helyes életrend. (Iskolai.)

VI osztály.
1. Nem, nem, soha! (Iskolai.) 2. A Himnusz és a Szózat össze

hasonlítása. 3. Az elégia Kisfaludy Károly Mohácsa alapján. (Iskolai) 
4. Természeti képek Petőfi leíró költeményeiben. 5. a) Ziinyi jelleme, 
b) Káldor és Tihamér alakja a Két szomszédvárban, c) Korfestés a Buda 
Halálában. 6. Az őrület rajza Ágnes asszony c. balladában. (Iskolai.) 
7. Melyik regény tetszett nekem a legjobban ? 8. Mire gondolok a
trianoni békeszerződés 10 éves évfordulóján? (Iskolai.)

VII osztály.
1. Kit tartunk igazán művelt embernek? 2. A nemzeti irodalom 

tanulmányozásának haszna és fontossága. 3. A végbeli vitézek élete. 
4. Mi tette Gyöngyösit kedvelt íróvá? 5 Az idegenszerűség kigúnyolása 
Gvadányi »Peleskei nótárius«-ában. 6 Fanni. (Jellemrajz.) 7. Vidékünk 
húsvéti szokásai. 8 A megújhodás költői iskoláinak rövid jellemzése. 
(Iskolai.)

Vili. osztály.
1. Milyen körülményektől teszem függővé hazánk feltámadását. 

2. Vörösmarty lírája. 3. Báró Jósika Miklós szerepe a magyar iroda
lomban. 4. Legkedvesebb költőm. 5. Tompa Mihály költészete. 6 Mit 
köszönhet a magyar drámairodalom Szigligetinek ? 7. Életcélom a jövőre 
nézve.

Olvasott részek a latin irodalomból.
V. osztály.

T. Livius Ab űrbe condila XXI könyvéből az 1—2., 4., 7—10., 
15—16., 18., 32—37. fejezet, a XXII. könyvből a 4—7. fejezel. — 
Plautus Captivi c. vígjátékéból a prológus, az I. és II. felvonás teljesen, 
a III. felvonás szemelvényekben.

VIII.

3*
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VI. osztály.
P. Vergilius Maró Aeneiséből I. é. 1 —101., 124—160, 180—210., 

561—630., II. é. 1 —56., 199—300 ,506—560. — C. Sallustius Crispus: 
De bello Jug. 5—13., 15, 16 , 20—30., 32—39.

VII. osztály.
P. Vergilius Maró Aeneiséből: VI. ének 264—330, 384—425., 

679-723., 752—853 , VII. ének 37—58,, 81-106., 286-322, VIII ének 
306-336., 607—731., IX. ének 176—196., 367—449. — C Sallustius 
Crispus Bellum Jugurihinuniából: 5 — 13, 15., 16., 20., 21, 30, 31.,
35., 36., 4 6 - 5 4 ,  61., 62, 66—72, 7 4 -7 8 ,  80., 81., 8 6 -8 8 ,  100, 
101. c. — M. Tullius Cicero: In Catilinam or. I. 1 — 10 c.

VIII. osztály.
Qu. Horatius Flaccus: Carm. I. 1—3-, 14., 22, 24., 34, II. 1 ,2., 

4, 10, 14, 18 , III. 1., 6, 8., 13., 16., 23., 30., IV. 8., 15, Epodon
2., 10 — Satira I. 6 , Epist. I. 10., II. 3-ból: 1—45, 73-125., 308—
346., 385—418, 436—452. -- M. Tullius Cicero: Cato maior de
senectute 1—8. c.

IX.
Ä Z  if júsági e g y e s ü le t e k  m ű k ö d ése  
é s  a rendkívüli tárgyak  tanítása.

Petőfi-Ö nképzőkör.
A Petőfi-Önképzőkör 1929 szeptember hó 21-én alakult meg 97 

rendes és 31 rendkívüli taggal. Tisztikara a következő volt: Ifjúsági 
elnök: Magyar János Vili. o. t. Titkár: Babinszky Medárd Vili. o. t. 
Főjegyző: Kuti Albert Vili. o. t. Aljegyző: Sebastián Káro'y VII. o. t. 
Pénztáros: Izrael István Vili. o. t. Főkönyvtáros: Boldis István Vili. o. t. 
Bíráló bizottság tagjai: Blaskovits Aladár Vili., Karvász János VIII., 
Trupp József VIII., Darvas György VIII., Dénes Endre VII., Joób 
Sándor VII., Kovács András VII. és Spoljár Emil VII. oszt. tanulók. 
A kör 14 gyűlést tartott: 1 alakuló, 1 diszülést, 1 nyilvános ünnepélyt, 
10 rendes és 1 záró-ülést.

A kör tagjai szorgalmasan látogatták az üléseket s értékes mun
kásságot fejtettek ki. Munkásságuk szavalatban, önálló dolgozatok 
beadásában és bírálatban merült ki Jutalmat nyertek a következő 
tanulók: Boldis István Vili. o. t. a Dr Osváth Gedeonné alapítványból
— a benyújtott versért — 6'50 P-t. A Szabó Lajos féle ösztöndíjból
— szép dolgozatért — Boldis István, Kuti Bertalan, Karvász János, 
Magyar János, Rechtzügel Árpád és Székely Elek VIII. o. tanulók 
6.60—6 60 P-t, ügyes szavalásért: Alexy János VI., Greskó Tibor VI. 
és Székely Elek VIII. o. t. 5—5 P-t.

A Petőfi-önképzőkörrel kapcsolatban van egy könyvtár, melynek 
állománya 225 könyv, járatták továbbá: az Új Időket, Rádió Amatőrt, 
Magyar Otthont és az Ifjúság és Élet c. lapot Á könyvtárt a kör tagjai 
szorgalmasán látogatták s 212 esetben vették igénybe.

Ugyancsak a Petőfi-önképzőkörrel kapcsolatban alakult meg a 
zenekör is, melynek elnöke Joób Sándor VII., alelnöke Telmányi Jó
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zsef VI, főjegyzője Kühn Ernő VII., szertárosa Sebastian Endre VI.
o. t. voltak. A körnek 12 rendes tagja volt. A zenekör vagyona: 
8 drb kottatartó, 8 kotta különféle hangszerre, 1 gordonka. A zenekör 
március 15-én szerepelt nyilvánosan, igen szép sikerrel. Hálás köszö
netét kell mondanunk e helyen Perin Béla gyógyszerész úrnak, aki 
— mint a Levente-Egyesület elnöke — rendelkezésünkre bocsátotta 
a Levente-Egyesület cimbalmát és nagybőgőjét. Ugyancsak köszönetét 
kell mondanunk Szever János ny. tanár úrnak, aki egy hegedűt aján
dékozott az önképzőkörnek, illetve a zenekörnek.

Az önképzőkör készpénzvagyona és bevétele volt 564 60 P
Kiadása folyóiratokra, zenekörre, könyvekre ... 55509 P

Maradvány az év végén 22951 P
A kör vezető elnöke a tanári kar részéről Jáncsik Mihály kar

társ volt.
Ijfúsági evangélikus gyám intézet.

Célja egyrészt az, hogy vallásos önképzés által az ifjúság beve
zettessék a reá váró egyházi munkába, másrészt pedig az, hogy szegény 
gyülekezeteink és intézményeink segítése által a tanuló ifjúságban az 
áldozatkészség felkeltessék és fejlesztessék. Hannák Béla vallástanár 
vezetése mellett az egyesület tisztikara a következő volt: Elnök:
Blaskovits Aladár VIII., főjegyző: Boldis István VIII., aljegyző: Joób 
Sándor VII, osztálypénztárosok: Petrovicz Mihály VIII., Kulifay Ist
ván VIII., Szalay Sándor VII., Kühn Ernő VII, Chugyik Pál VII., 
Körmendy Sándor VI és Mátrai Attila V. o. tanulók.

A havi gyűléseken felolvasással, szavalattal a következők szere
peltek : Szabó Lajos, Joób Sándor, Kis Pál, Chugyik Pál, Teszák 
Endre, Fajnor Miklós, Körtvélyessy László, Boldis István, Blaskovits 
Aladár, Mátrai Attila, Pauió Mihály, Szilasi Zoltán, Sréter János, 
Varga Géza, László Kálmán, Szoyka László, Széki István, Molnár 
Zoltán, Sax György. A filléres adományokból begyült 12091 P, amely 
a következő célra fordíttatott: Az egyetemes gyámintézetnek 30 P, 
ev. theol. otthon 20 P, Luther-otthon 20 P, gödöllői ev. templom 20 P, 
Arany hárfa 15 P, Evangélikusok Lapja 6 40 P, Az Erő 5 P, posta- 
költség 032 P, saját könyvtáralap 419 P. A tagok szama: 123.

Cserkészet.
Intézetünk 296. sz. Petőfi-cserkészcsapata az 1924. évben kezdte 

meg működését. Szervezőtestüleíe a reálgimnázium tanári kara.
A csapat az esztendő folyamán folytatta előző évben abban- 

hagyott munkáját s még nem teljes felszerelését igyekezett pótolni. 
A cél: munkás, világosan látó, gyakorlati gondolkodású, jólelkű, nem 
álmodozó, hanem inkább öntudatos uj magyar nemzedék kialakítása 
az önnevelés útján. E munkába mindig több gimnáziumi tanuló kap
csolódik be, a tanév véqére a létszám a selejtezés után is 45-re 
nőtt fel.

Mindjárt az iskolai év elején súlyos veszteség érte a csapatot. 
Eddigi buzgó parancsnoka, Karádi János tanár egészségi okokból 
a csapat vezetéséről lemondott s azt a tanári kar, mint szervező tcs'ület 
Dr Czirbusz Endre tanárnak átadta. Kívánjuk a csapatmunkába való 
mielőbbi aktiv bekapcsolódását volt vezetőjének.
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Az örsök hetenként egyszer tartották összejöveteleiket, télen a 
reálgim. tápintézet helyiségében, amely ideiglenes otthonul szolgált, 
ősszel és tavasszal pedig az ev. templom kertjében.

Szövetségi és kerületi mozgalmakban lehetőleg igyekeztünk részt 
venni. Résztvettünk 1929 szeptember 22-én 15 cserkésszel az I. és X. 
cserkészkerület által rendezett hadijátékban Mogyoiód és Kerepes 
között. Kaputa János segédtiszt-jelölt részlvett a Cserkészszövetség 
által rendezett segédtiszti táborban a hárshegyi Cserkészparkban, 
ugyanakkor Teszák Endre résztvett a szövetségi orsz. őrsvezetői 
táborban.

Kirándulások és nagyobb tiszteletadások a következők voltak: 
1929 szeptember 15-én résztvettünk a gödöllői ág. h. ev. templom 
alapkőletételi ünnepén. Október 27-én örömmel vettünk részt és telje
sítettünk szolgálatot az aszódi ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium uj épü
letének — amelyben uj otthonunk is lesz — alapkőletételi ünnepén. 
December 22-én csapatkarácsonyi ünnepet tartottunk az otthonban, 
amely alkalommal két szegény családnak juttatott a csapat a szeretet
nek e nagy ünnepén karácsonyfát és a tagok által összegyűjtött hasz
nált ruházatot. Március 15-én felkérésre megkoszorúztuk a Fő-úton 
levő Petőfi-emléktáblát. Május 6-án jelen voltunk Hanauer A. István 
róm. kath. püspök úr Öméltósága fogadtatásánál, aki az aszódi róm. 
kath. egyházközségben kánoni látogatást végzett. Május 17-én reggel 
fogadtuk az aszódi vasúti állomáson és tisztelegtünk méltóságos és 
főtiszteletű D. Raffay Sándor bányakerületi ev. püspök úr előtt, aki 
a galgagyörki ev. egyházba utazott kánoni látogatásra Aszódon keresz
tül. Május 25-én résztvettünk a leánynevelő-intézet kertjében a hősi 
halottak emlékére rendezett ünnepen, amelyen Chugyik Norman cser
készünk szavalatával szerepelt.

Két nagyobb ünnepélyt is rendezett a csapat a tanév folyamán. 
Az egyik a hagyományos december 5-ikj műsoros cserkészavató
ünnepély volt Horthy Miklós kormányzó úr Őfőméltósága nevenapjának 
előestéjén, ahol is Dr Oravecz Ödön reálgimn. igazgató, szervező
testületi elnök előadása, valamint Árky Zoltán X. kér. ügyvezető 
elnök úr avató beszéde gazdagította a műsort. Szavalatokkal és páros 
jelenet előadásával szerepeltek még: Molnár Zoltán, Mikes László, 
Chugyik Norman, Kausz László cserkésztanulók, valamint a reálgimn. 
együttes zenekara és énekkara, Haberehrn Gusztáv tanár vezetésével. 
Ezen az ünnepélyen 255 40 P gyűlt egybe a csapat javára.

A másik ünnepélyünk junius 19-én este a gimnázium udvarán 
megtartott cserkészavató és tábortűzi ünnepélyünk volt, amelyen Dr 
Oravecz Ödön reálgimn. igazgató, szervezőtestületi elnök előadása 
fejezte be az avatás komoly cselekményét. Utána kacagtató tábortűzi 
szórakoztatással engedtünk bepillantani a szép számmal megjelent kö
zönségünknek a cserkészélet rejlekeibe. Az ünnepélyen közreműködtek 
szavalatukkal Molnár Zoltán segédtiszt-jelölt és Katona László cserkész, 
valamint a kacagtató számokban Kalmár Aladár, Chugyik Norman, 
Kempf Gyula, Körtvélyessy László, Suba István cserkészek, valamint 
a reálgimn. tanulók együttes zenekara. Ezen az ünnepélyén 173'50 P 
gyűlt össze a csapat szegényebb sorsú tagjainak táborozási segé
lyezésére.
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Ezen a helyen kell hálás köszönetét mondanunk Rosner Lajos 
m. kir. fiúnevelő-otihoni főtiszt úrnak, aki a reálgimnázium együttes 
zenekarát mind a két ünnepélyen vezette és saját szerzeményű darab
jaira őket betanította Megköszönjük még zenekari közreműködésüket 
Némedy János és Lehr Béla uraknak.

Itt említjük meg, hogy a múlt tanév befejezése után, julius 27-én 
Karádi János, a csapat akkori parancsnoka, hasonlóképen szép sikerű 
tábortűzi-estét rendezett a közönség élénk érdeklődése mellett.

Ugyancsak közöljük azoknak a névsorát, akik felülfizetéseikkel 
siettek a csapat segítségére, akiknek szives segítségükért e helyen is 
hálás köszönetét mondunk.

Az 1929 julius 27-iki tábortűzi estélyen: Lőwy Manó 5'—,
Özv. Kálmán Bertalanné 3'50, Dr Rendes Dezső 3'—, Jancsik Mihály 2'50, 
Ifj. Micsinay Ernő, Perényi Rezső 2 - 2 P, Hamrák Béla 1 '50, Torda 
Gyula, Torda Lajos, Bartos János, Szlanka János, Zsiga Imre, Burger 
Zoltán, Walla Ákos, Krenkó Gyula, Töpfer Béla, Vitéz Krassóy Alfréd, 
Koriáry Szidi 1 — 1 P, Weisz Gyula, Kaufmann Imre, Krenkó István, 
Kedvessy Béla, Csala Sándor, Dénes Márton, Hotzmann Imre, Budai 
János, Chugyik Pál, Zámbó Z , Faska Lajos, Egerváry Irén 50—50 fill.

Az 1929 december 5-iki avató ünnepélyen: Patay Tibor országgy. 
képviselő és Sárkány Ernő főszolgabiró 10—10 P, Gróf Széchényi 
Gyula, Kálmán István 3 5 0 - 3  50 P, Hamrák Béla, Jancsik Mihály, 
Stibrányi Gyula, Csorna Mária, Dr Liptai István 2—2 P, Matheidesz 
István 1 '50 P, Bartos János, Dr Rendes Dezső, Dr Oravecz Ödön, 
Bolla Lajos, Liptai János, Dr Bencsik Géza 1 — 1 P, Chugyik Pál 
70 f, Ruttkay Miklián Ödön, Dr Dánielisz Sándor, Krenkó Gyula, 
Zsemberovszki Pál, Töpfer Béla, Torda Gyula, Kalmár Lajos, Hot- 
vorszki István 50—50 f-t fizettek felül.

Ugyancsak e helyen kell megemlékeznünk a hálás köszönet 
hangján nagyobb jótevőinkről is: a Magyar Cserkészszövetség 60 P-t 
juttatott a csapatnak táborozási segély címén az idei nyári táborra. 
Köszönettel és hálával említjük fel méltóságos Czitó Győző kormány
főtanácsos, aszódi középiskolai bizotts. elnök úr december 5-iki 50 Pős 
adományát, valamint a helybeli »Hangya« Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezetnek 1929-iki és 1930-iki 20 20 P-ős adományát. Ugyan
csak e helyen köszönjük meg Sárkány Ernő aszódi járási főszolgabíró 
úrnak szives közbenjárását, aki a csapatparancsnok kérésére ugyancsak 
kéréssel fordult az aszódi járás nemesen gondolkodó jegyzői karához, 
hogy a csapatot a községi házipénztárakból némi segítségben része
sítsék. Ennek a kérésnek lett az eredménye az, hogy Aszód község 
10, Iklad község 10, Domony község 10, Galgagyörk község 5, 
Galgahévíz község 10, Hévízgyörk község 10, Verseg község 8, 
Boldog község 5, Galgamácsa község 5, Bag község 10, Túra köz
ség 10, Kartal község 10 P-t juttatott el hozzánk szívesen táborozási 
segély címén. Megköszönjük Perin Béla gyógyszerész úrnak támoga
tását is, aki a csapat mentőládáját évről-évre felszereli és megújítja.

A csapat az idén felszerelését is igyekezett bővíteni, amennyiben 
1 drb B-tipusú őrsi sátrat és 1 drb sokszorosító készüléket vásárolt 
443 60 P értékben, konyhafelszerelését 44'— P, irodafelszerelését 21 50 P, 
könyvtárállományát 41'30 P értékű cserkésztárgyú könyvvel gyarapította.
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Egynapos kirándulást tartottunk a tavasz folyamán gyakorlat 
céljából a bagi erdőben, Cservölgy pusztán és a Breda nevű határ
részben, ahol a cserkészismeret gyakorlati elsajátításéi a fekteti ük 
a súlyt.

Az 1929. év nyarán a parancsnok megbetegedése folytán csak 
egy őrs táborozott augusztus 3—12-ig Tiszavárkonyban öregcserké
szünk: Zsemberovszky János főiskolai hallgató, ev. theologus veze
tése alatt.

Legközelebbi teendőink: a cserkészmunka elmélyítése, az őrs- 
vezetőképzés és a kiscserkészet bevezetése.

A csapat parancsnoka Dr Czirbusz Endre tanár, akinek munká
jában Torda Lajos, Burró Imre, Molnár Zoltán és Kaputa János 
segédtiszt-jelöltek, az intézet volt növendékei segédkeztek.

Ezen a helyen köszönjük meg Aszód község és az aszódi járás 
közönségének szives támogatását s kérjük, pártfogolják és segítsék 
a továbbfejlődés útján a megvalósulás felé a nemes cserkészgondolatot. 
A cél nemes, a munka szép, de nem egyszerű és könnyű, támogatás 
és megértés nélkül nem tudnánk haladni.

Idei nyári táborát csapatunk a Sajó partján, a gömörmegyei 
Bánréve község közelében fogja megtartani. Keménykötésű, erőskezű 
nagy fiúk, mosolygós, gyenge kicsi gyermekek egyaránt lázasan készü
lődnek az indulásra, hogy fáradságos, nehéz munka után most már 
sátorvárost, maguknak »államot« alapítsanak, olyat, amilyenek ők maguk. 
Kipróbálják önmagukat, képesek-e egész évben tanult cserkészismere
tüket a gyakorlatban valóra váltani, képesek-e kemény, férfias munkában 
két hetet cserkészszerűen eltölteni.

Petőfi-Sportkör.
Beszámoló az ifjúsági sportkör 1929—30. tanévi működéséről:
A sportkör neve: Az aszódi ág. hitv. ev. Petőfi-reálgimnázium 

»Petőfi« sportköre. — Kerület: Budapestvidéki. — Csoport: Újpesti 
csoport. — Sportköri igazolási szám: 391. — A megalakulás ideje: 
1925 szeptember 12. — A sportkör tiszteletbeli elnöke: Dr Oravecz 
Ödön igazgató. — A sportkör vezető tanára testnevelési tanár-e ? Igen.
— Az intézet tanulóinak teljes létszáma: 381. — A magántanulók,
illetve magánvizsgázók száma: 22—17. — A testnevelési alapra fizető 
tagok száma összesen : 379. — A sportkörben működő tagok száma 
korosztályonként: I. korosztály (10—12 évesek): 26 II. korosztály
(12—14 évesek): 31, III. korosztály (14—16 évesek): 46. IV. korosztály 
(16 éven felüliek): 62. — A korosztályok sportköri foglalkozásának 
heti óraszáma: 4x2  =  8. — Működő szakosztályok: Játék, torna, 
atlétika, turisztika, birkózás és boxolás, kerékpározás, úszás, téli sport.
— Van-e az intézetnek tornaterme? A helybeli ág. h. ev. leánynevelő-
intézet tornatermét használja. — Hány négyzetméter? 144 m2. —
Padozata: deszkapadló. — Van-e az intézetnek játékra alkalmas ud
vara? Nincs. — Külön játszótere? Igen. — Hány négyzetméter? 
1200 m2. — Melyik sportpályán gyakorolnak a tagok? Aszód község 
levente-sportpályáján. — Hányszor hetenkint? Négyszer. — Van-e 
uszoda? Van magánuszoda. — Hányán tudnak összesen úszni? 215.
— Téli sport üzésére van-e mód? Igen. — Melyik sportnemből ren
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dezett a sportkör házi, intézetközi versenyt? Házi versenyt rendezett 
az úszásból, volt football körmérkőzés az intézet 6 csapata közt, 
atlétikai verseny és tornaverseny az évvégi tornavizsgán Melyik Kisok 
versenyen, hol, mikor, hány taggal vett részt a sportkör? A budapest- 
vidéki kerületi bajnoki versenyen 1930 junius 1-én Kunszentmiklóson 
13 tanulóval. - -  A Kisok versenyen elért eredmények rövid leírása: 
100 m-es síkfutás: Bajnok: Schultz Aladár VIII. o. t. 117” 200 m-es 
síkfutás: Bajnok: Schultz Aladár VIII. o. t. 24 8” 4x100 m-es staféta: 
Bajnok az aszódi ág. h. ev. re-'lgimnásium csapata 48 8” Svédstaféta : 
Bajnok az aszódi ág. h. ev. reálgimnázium csapata 2 p. 20 4 ” Súlylökés: 
Negyedik lett: Farkas Andor VI. o. t. 11'37 m. — A múlt iskolai évben 
a szünidőre társadalmi egyesületekhez kiadott sportköri tagok száma: —

A sportkör vagyonának múlt évi maradványa ... _ 464 61
A jelen tanévben testnev. járulékból befolyt 40 °/n részesedés 363'84 
A befolyt egyéb bevételek összege ... ... ... ...

Összesen
A sportkör jelen tanévi összes kiadása ... ... ... ... ... ...

Maradvány
A sportkör működésére vonatkozó egyéb

4777 
876 22 
323'92
552 30 P 

feljegyzések: 1929
október 6-án megtartott kegyeleti stafétában, melyben résztvett a hely
beli levente egyesület 2 csapata és a Fiúnevelő-intézet 2 csapata, 
intézetünk 10-es csapata érkezett be elsőnek.

1930 junius 19-én megtartott évvégi tornavizsgán az első helyre 
beérkezett győzteseket jutalmazta a sportkör. Eredmények:
60 m. síkfutás I. osztály részére ... 1. Mayer János 8'8"

2. Kaputa Ferenc 9 ”
1. Fehérváry László 8 9 ”
2. Lengyel István 9 ”
1. Bentsik József 10”
2. Bentsik Ferenc 10'3”
1. Dúzs Gedeon 9 9 ”
2. Petrás János 10 ”

100 m. síkfutás V., VI., VII., Vili. o. részére 1. Schultz Aladár 111 ”
2. Kuti Albert 117”

Súlylökés . ... ... . ... ... ... ... 1. Farkas Andor 11'57 m.
2. BolbásAndrás 10 25 m.

60 m. síkfutás II. osztály részére 

80 m. síkfutás III. osztály részére 

80 m. síkfutás IV. osztály részére

Stafétafutás III.—IV. osztály 5x 80 m.
V.—VI. „ ‘ 4x100 m.

VII. „ 4x100 m.
VIII. ,, 2x200 m.

1. VIII. oszlály 48 9 ’
2. VII. osztály 49'9 ’

Magasugrás ... .. ... ... ... 1. Darnai Ferenc 160 cm.
2. Csekey György 160 cm.

Nyújtó .. ... . ... ... 1. Schulmeiszter József V. o. t.
2. Parcsy István VII. o. t.

400 méteres síkfutás . . . . . . . .  1. Spoljár Emil 58'6” (50 m. előny)
2. Csekey György 59'9 ” (előny n.) 

Az 1930 junius 14-én megtartott intézeti úszóverseny eredményei :
1. 50 m. mellúszás V, VI., VII. o. részére: 1. Krenn Vilmos VII. o. t. 44'4 ”

2. Győry Lajos VI. o. t. 44'5”



2. 25 m. gyorsúszás I., II. oszt. részére : 1. Morhardt Károly II. o. t. 26'2 ”
2 Bayer Zoltán I. o. t. 26'3 "

3. 50 m. gyorsúszás V., VI., VII. o. rész.: 1. Chugyik NormanVII o.t.30'4”
2. Körmendy Sándor VI. o. t. 32 ”

4 25 m. gyorsúszás III, IV. o. részére: 1. Sára Mihály IV. o. t. 16”
2. Csapó Zoltán IV. o. t. 16'8”

5. 3x50  méteres staféta: ... 1. VII. osztály 1 perc 51”
2. VI. osztály 1 perc 52”

Az 1929—30. tanév folyamán a sportkör 6 footballcsapata kör
mérkőzéseket tartott.

A körmérkőzés győztes csapata a VIII. oszt. a) csapata, 16 pont.
második a VI. oszt. a) csapata, 14 pont.

harmadik a VIII. oszt. b) csapata, 12 pont.
Az 1929 október 6-án megtartott kegyeleti staféta győztes csapata:

1. Paróczy Nagy Ferenc VI. o. t. 6. Schultz Aladár Vili. o. t.
2. Moys Béla V. „ 7. Vermes Miklós VII. „
3. Greskó Sándor VII. „ 8. Vince Ferenc Vili. „
4. Spoljár Emil VII. „ 9. Kepes László vili. „
5. Kuti Albert vili. ,, 10. Sréter János VIII. „1 * i l v * * * • ) ) I O. WJ1 CICI JUIIC/O Vili. ff

A sportkört Künsztler János testnevelési rendes tanár vezette.

A rendkivüli tárgyak tanitásáról szóló jelentéseink a következők:
Ä görög nyelvet, mint rendkivüli tantárgyat — tekintettel 

e nyelv tanításának kulturális jelentőségére és az evangélikus egyházi 
érdekre — felettes egyházi hatóságunk utasításai alapján ebben a tan
évben is tanítottuk. A tanfolyam ingyenes volt. A jelentkezett növen
dékeket 4 csoportba osztottuk be, a kezdő fokon heti 2, a többi 
csoportokban heti 1 — 1 órai oktatásban részesültek a tanulók. A tan
folyamot sikerrel végezték a következő tanulók : I. (kezdő) csoportban 
Kempf Gyula VI., Kovácsy Aurél VI., Meskó Mihály VIII, Szabó 
Gyula V, Szalay Sándor VII., Szlobodnyik Béla VI.; a Il-ik csoportban 
Marton Ferenc VI., Szabó Géza VI.; a Ill-ik csoportban Dénes 
Endre VII, Harrach Zoltán VII., Mészáros Pál VII., Pesti József VII.; 
a IV. csoportban Boldis István VIII., Karvász János VIII és Kvasz 
István VIII oszt. tanulók. A fanfolyamot sikerrel elvégezte 15 növen
dék. A tanfolyam vezetője Karádi János szaktanár volt.

Ä gyorsírási tanfolyamon résztvelt 25 kezdő, 9 haladó és 
6 gyakorló gyorsíró, Az évvégi háziversenyen díjat nyertek a haladók 
közül Aranyi József VI., Puskás József VI., a kezdők közül Szabó 
Géza VI., Répási Károly VI., Gara János V. és Bobor János IV. oszt. 
tanulók. A »Gyorsírástudomány« országos írási és olvasási pályázatán 
Sebasztián Károly 11 pontot és emléklapot. Gólya László Péter IV-ik 
díjat és Pauló Mihály emléklapot nyert. A tanfolyamot Stibrányi Gyula 
tanár vezette. Tankönyv: Nemes Zoltán: Az egységes magyar gyors
írás tankönyve. I.—II. rész.

R  szabadkézi magánrajzot heti 2 órában szerda délután 
Velten Armand rajztanár tanította. A tanfolyamnak 9 növendéke volt 
(7 fiú, 2 leány) a felsőbb osztályokból, kik évi 20 P külön díjat fizettek. 
Főképen figurális rajzokat készítettek gipszminták után, szénrajzban 
való kivitelben.
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Az egyházi éneket az evangélikus vallási! tanulóink az alsóbb 
négy osztályban heti 1 — 1 órában kötelezően tanulták Harnrák Béla 
vallástanár vezetése mellett. így igyekeztünk eleget tenni az egyetemes 
közgyűlés 1924-ben 85. szám alatt hozott határozati kívánalmainak.

Ä műének tanítása. Mint kötelező rendkívüli tantárgy szere
pelt az ének az I. és II osztályban heti 1 — 1 órában. Tananyag gyanánt 
szerepelt az I osztályban: Hangjegyek írása és olvasása. Módosító 
jelek. A diatonikus dur és moll skála. Egyszerű népdalok és indulók 
éneklése. A II. osztályban az első osztály tananyagának átismétlése és 
kibővítése. Az összes dur és moll skálák 4 kereszt és 4 bé-ig. Melódia 
és harmónia. A legismertebb hármashangzatok. Egyszerű egyházi éne
kek, kánonok és népdalok éneklése.

Az intézetnek volt énekkara is, amely heti 2 órában az iskolai 
ünnepélyeken előadandó énekszámok betanulásával foglalkozott. A be
tanult karénekek a következők voltak: Himnusz, Szózat, Hiszekegy, 
Ima, Fohász, XC. zsoltár, Husvét, Erős várunk. Az énnekkarban 
összesen 55 tanuló vett részt. — Az énekkar összessége közreműködött 
a Kormányzó Úr nevének estéjén tartott cserkészürnepen és március 
15-én. A kar protestáns része fellépett az október 31-én és március 
2-án tartott I-ső és III-ik iskolai vallásos estén. Tanára és vezetője: 
Haberehrn Gusztáv volt.

Az egészségtant kötelezőleg heti 1 órában tanulták a VII. oszt. 
növendékei. Előadója: Dr Gál Adolf vm. t. főorvos, egészségügyi kir. 
tanácsos, képesített egészségtan-tanár volt.

X.
A könyvtárak é s  szertárak gyarapodása.
A könyvtárak és szertárak gyarapítása, javítása és bővítése ez 

évben is költség vetési le<> előkészítve megbeszélt tervek szerint történt.
1. A tanári könyvtár gyarapodása 15 mű 18 kötélben 222'— P, 

40 folyóirat 420'— P értékben.
2. / —//. o ifi könyvtár gyarapodása 66 mű 101 60 P, javításra 

fordítva 26 98 P
/ / / —IV. o. ifj könyvtár gyarapodása 24 mű 60'— P, kötésre 
fordítva 50'— P.
V. — VI. o. ifj. könyvtár gyarapodása 22 mű 117'—50 P, kötésre 
felhasználva 444 P.
VU.— Vlll. o ifj. könyvtár vétel útján növekedett 15 művel 55 — 
P, ajándékozás révén 8 művel, kötésre fordítva 7778 P.

3 Az ifjúsági német könyvtár gyarapodása 14 mű 26 kötetben 
35 — P értékben.

4. A fizikai szertárba vettünk 6 eszközt 7 80 P-éil.
5. A történeti szertár veit 2 képsorozatot Toldihoz és János vitéz

hez 5‘— P értékben.
6. A földrajzi szertárba beszereztetett a VKM ajándéka 43 részle

tes térkép 3440 P értékben, felhúzásra és javításra 21'— P-t adtunk ki.
7. zl természetrajzi szertár gyarapodott 4 drb állattani falitáblával 

24'80 P, 1 növénytani falitáblával 6 50 P értékben. Vettünk egy Zeiss 
mikroskópot 589 03 P-ért.
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8. A rajzszertár megvette Gróli István uj stilusmintáit 75 — P 
értékben.

9. A tomaszeriár gyarapodása egy stopper óra, és 21 szemléltető 
kép felvonásával együtt 27 — P kiadást igényelt, az összes javításokkal 
együtt a kiadás 83 85 P-t tett ki.

10. A Petőfi-gyűjtemény Morhardt Qyula főiskolai művésznövendék, 
volt tanítványunk szép adományából egy magakészítette értékes Petőfi
méi Iszoborral gyarapodott.

XI.

Ä tanulók statisztikája az 1 9 2 9 —30. tanévben.

t. II. III. IV. V. VI. VII. VIII I-VI1I

Felvétetett összesen 45 27 41 59 47 59 48 55 381
,, nyilvános tanuló 45 25 40 57 40 53 46 54 360
,, magántanuló fiú — 2 — 1 4 1 — — 8
,, ,, leány — — 1 1 3 5 2 1 13

Vizsgát telt nyilvános tanuló 43 24 38 56 36 53 46 52 348
„ ,, magántanuló fiú — — — 1 1 1 — — 3
,, „ ,, leány... — — 1 1 2 5 2 — 11

Jeles osztályzatot kapott.. 6 1 5 — 1 2 1 3 19
Jó osztályzatot kapott 6 6 3 7 6 10 7 12 57
Elégséges osztályzatot kapott 20 12 27 27 16 31 24 32 189
Egy tárgyból elégtelen 5 1 — 12 8 8 5 3 42
Két tárgyból elégtelen 3 2 2 10 4 8 9 2 40
Több tárgyból elégtelen 3 2 2 2 4 — 2 — 15
Magaviseletből példás 21 11 28 29 10 28 18 45 190

» jó -----------  ... 22 13 9 27 18 22 28 7 146
,, szabályszerű — — 1 — 4 3 — — 8
,, kevésbbé szab sz. — — — — 4 — — — 4

Ágostai hitvallású evangélikus 13 5 18 14 7 12 9 17 95
Református vallású 2 1 5 3 3 8 3 3 28
Római katholikus vallású 27 15 14 38 26 38 28 26 212
Unitárius vallású _ — — 1 1 _ — — 2
Görög katholikus vallású — — _ 1 — — 1 — 2
Baptista vallású 1 1 — _ _ — — — 2
Izraelita vallású _ 2 2 1 2 1 7 6 21
Magyar anyanyelvű 36 23 34 58 39 59 48 52 349
Német anyanyelvű 4 1 3 — — — — — 8
Tót anyanyelvű 3 — 2 — — — — — 5
Ismétlő volt 1 1 2 5 2 2 1 — 14
Kimaradt évközben 2 1 2 1 4 — — _ 10
Vizsgálatlan maradt ... — 2 — — 4 — — 3 9



Tudnivalók az 1 9 3 0 —31. tanévre.
XII.
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Az aszódi ágostai hitvallású evangélikus Pelőfi-reálgimnázium az 
1930—31. tanévben az I—VII. osztályában a reálgimnázium tantervét 
követi, az előirt modern nyelvek közül az V—Vili osztályában a francia 
nyelvet tanítja.

A tanévkezdet munkarendje következő:
R  magánvizsgák Írásbeli részét augusztus 29 és 30-án délután 

3 órakor tartjuk; szóbeli részéi szeptember 1 és 2-án délután 3 órakor 
kezdjük meg

R  különbözeti vizsgák írásbeli részét augusztus 29-én délután 
3 órakor; szóbeli részét augusztus 30-án délután 3 órakor tartjuk meg. 
A különbözeti vizsgák anyagát, tekintettel a VKM. 7171. számú rende
letére, mindenki az igazgatóságtól kérdezze meg.

Ä javító vizsga díja a tanári könyvtár részére tárgyanként 5 
pengő, a magántanulók e díj kétszeresét fizetik.

R  magán vizsgadíj tárgyanként 14 pengő, ügykezelési díj címén 
a magántanulók évi 70 fillért fizetnek. E dijakon kívül a rendes tanulók 
részére előírt beirási díjat és a tandíját kötelesek lefizetni.

Ä különbözeti vizsga díja tárgyanként és évfolyamonként: 
14 pengő.

A magánvizsgálatra és különbözeti vizsgálatra jelentkezők augusztus 
15-ig, a tanév végén vizsgázók június 1-ig küldjék be otthon végzett 
írásbeli dolgozataikat, rajzaikat, az. olvasmányok, fordítások és emlékezet
ből tanult prózai vagy verses anyag jegyzékét, hogy a szaktanárok 
a tanulók munkásságáról így is tájékozódjanak. A magántanulókra is 
ugyanazon tananyag tudása kőtelező, mint a rendes tanulókra nézve, 
azért fontos, hogy az intézetünknél használt tankönyvekből készüljenek.

Ä tanulók beírása s az iskolai díjak b efizetése  szeptember 
1-én, 2-án, 3-án, délelőtt 8—12 ig, történik.

R z  iskolai díjakat a fenntartó testület a következőleg álla
pította meg:

1. Beirási díj 24 pengő, melynek lefizetése alól senki sem ment
hető fel.

2. Tandíj minden tanulóra nézve vallásfelekezeti különbség nélkül 
84 pengő, mely összeg negyedévi részletekben előre fizetendő. Fizetési 
negyedek: I szeptember 12—18; II; november 15—23; III. február 
1 - 8 ;  IV. április 15-23.

Fenntartási járulék címén az izraelita vallású tanulók évi 42 pen
gőt kötelesek fizetni.

Vidékről vonaton bejáró tanulók havi 70 fillért fizetnek felügye
leti díj címén.

Befizetett díjak vissza nem adatnak.
Ä tanév megnyitása. A tanévet szeptember 4-én délelőtt 9 óra

kor ünnepélyesen nyitjuk meg. A tanítást szeptember 5-én kezdjük meg.
Ä javító vizsgák az egy tárgyból javítók részére augusztus 29-én 

a két tárgyból javítók részére augusztus 30-án lesznek délelőtt 8 órakor.
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Beiratkozni a nyári szünet alatt is lehet minden hétfőn és csü
törtökön délelőtt 8—V2 10 óra között.

H ivatalos órákat az igazgató a nyári szünet alatt minden hétfőn 
és csütörtökön délelőtt 8—Va 10-ig tart.

Ä torna alól felm entést kérő tanulók szeptember 5-én b ó ra 
kor tartoznak jelentkezni. Házi orvosától senki se hozzon bizonyítványt. 
Az iskola orvosa vizsgálja meg a kérelmezőt és az terjeszti fel esetleges 
felmentésre. Minden tornára kötelezett tanuló köteles tornacipőt hozni 
az előírás szerint, mit az iskola szekrényében kell majd elhelyezni.

Äz alumneumba való fe lvéte lre  szeptember 1-ig kell jelent
kezni az alumneum vezetőségéhez intézett kérvénnyel. Az Aszódon lakó 
vidéki tanulók ebéd és vacsorát kapnak, a vidékről naponként bejáró 
tanulók csak ebédre kérhetik felvételüket. Évközi felvétel vagy kilépés 
csak indokolt esetben lehetséges. A kilépés előzetes bejelentésének el
mulasztása az egész évi díj lefizetésének kötelezettségét vonja maga után.

Az élelmezési díj ebédért és vacsoráért havi 24 pengő, csak ebé
dért havi 16 pengő. A díjak havonként előre fizetendők.

A növendékek a tanév elején evőeszközt és poharat tartoznak 
magukkal hozni.

Ä tanulók elszállásolása csak az igazgatóság, illetőleg a tanári 
kar hozzájárulásával történhetik. Ha a tanuló és a nevelésügy érdeke 
úgy kívánja, a tanuló hivatalos felszólításra köteles lakást változtatni. 
A szállásadók augusztus 1-ig írásban jelentsék be a tanulók számára 
kiadni szándékolt szoba méretnagyságái s a szállásadásra vonatkozó 
feltételeket is.

Az igazgató vagy helyettessé évközben a délelőtti órákban és csak 
a gimnázium hivatalos helyiségében kereshető föl. Kérjük a szülőket 
arra is, hogy június hóban már ne tegyenek érdeklődő látogatást.

Ä tankönyvek tekintetében felhívjuk az ifjúság figyelmét a kö
zölt jegyzékre ; főként pedig arra, hogy ne vegyenek régi kiadást ; 
ilyeneket ne fogadjanak el. Csak az előirt térképet vásárolják meg. A II. 
osztályban azonban a lati, nyelvből még a jövő tanévben a Hiltrich- 
féle könyv régi kiadása lesz használatban, s nem a Hittrich—Kliment- 
féle átdolgozott kiadás. Hasonlókép a VI. osztályban a Hiítrich-féle régi 
latin nyelvtan marad használatban.

Ä vasúton bejáró tanulók igazolványaikat aláírás végett 
augusztus 10—20 között küldjék be címzett levél borítékkal és bélyeg
gel együtt az igazgatóságnak.

Fiz 1 9 3 0 —31. tanévben  haszná landó  tankönyvek
je g y z é k e .

I. osztály. Bereczky : O-szövetségi éiet-és jellemképek.—Szinnyei: 
Magyar nyelvtan I. r. — Kovács Géza: Magyar olvasókönyv I. o. — 
Miklós—Kaiblinger-Koszó : Német nyelvkönyv I. r. (Franklin) Lakos
—Németh: Földrajz I. k. : Magyar birodalom. (Új kiadás.) — Koguto- 
wicz: Földrajzi iskolai atlasz. Dr. Szilády: Kis természetrajz I. r. Lévay 
Ede és Kronberger Ede: Számtan és mértan I. r (Athenaeum.)
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II. osztály. Bereczky : Jézus élete és tanítása. — Szinnyey: Ma
gyar nyelvtan 11. r. — Kovács Géza: Magyar olvasókönyv II. o. — 
Hitlrich; Latin olvasó és nyelvtan I. —II. o. (Régi kiadás) — Miklós — 
Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv II. o. — Lakos-Németh : Föld
rajz II. k .: Európa, Ázsia. Afrika. — Kogutowicz: Földrajzi iskolai at
lasz mint az I o — Szilády : Kis természetrajz II. r. — Lévay Ede és 
Kronberger: Számtan 11. és Ili. o. részére; Lévay és Kronberger: Geo
metria II. és III. o. számára.

III. osztály, Bereczky: A keresztyén egyház rövid története. — 
Szinnyey: Rendszeres magyar nyelvtan. •— Kovács Géza: Magyar ol
vasókönyv III. o. — Hittricli: Latin mondattan. — Hiltrich—Kliment : 
Latin olvasókönyv III. és IV. o.-uak. — Miklós—Kaiblinger—Koszó: 
Német nyelvkönyv a realgimn. III.—IV. o. számára. — Szabó Dezső: 
Magyarország története a III. o. számára. — Frölich r Fizika III. o. 
(Franklin.) — Barlos—Kurucz: Történelmi atlasz. — Lakos—Németh: 
Földrajz III. k.: Amerika, Ausztrália. — Kogutowicz: Földrajzi iskolai 
atlasz, mint a II. o. — Lévay és Kronberger: Számtan és mértan, 
mint a II. osztályban.

IV. osztály. Bereczky: Keresztyén hit- és erkölcstan. — Zlinszky
—Pintér: Magyar stilisztika IV. o. részére. — Arany: Toldi. Magya
rázta Lehr Albert. — Hitlrich: Lalin mondattan. — Hittrich—Kliment; 
Latin olvasókönyv III és IV. o. részére. — Miklós—Kaiblinger—Koszó : 
Német nyelvkönyv, mint a III. o. — Mika—Marczinko: Világtörténet
IV. o. részére, I. k. (Franklin ) — Bartos-Kurucz : Történelmi iskolai atlasz 
II. rész. — Lakos—Németh: Földrajz IV. k. — Haltenberger és Kri kiér: 
Ásványtan és Chémia. (Egyetemi Nyomda.) — Dr Veress Pál : Elemi 
mennyiségtan. (Egyetemi Nyomda.)

V. osztály. Bereczky: A kereszténység megalapításának története. 
(Kókai ) — Riedl—Pintér: Retorika V. — Hittrich: Latin nyelvtan és 
mondattan — Édes Jenő : Plautus Caplivi. (Franklin.) — Kalmár Elek 
és Édes Jenő: Livius római történetéből szemelvények (Franklin.) — 
Hittrich: Római régiségek. — Miklós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelv
könyv V. VI. o. részére. (Uj kiadás, Franklin) — Dr Birkás Géza: 
Francia nyelvkönyv a reálgimn. V. és VI. o. számára. — Szilády Zol
tán : Növénytan V. o. (Egyetemi Nyomda.)— Marczinko—Mika : Világ-

történet V. o. U. rész. (Lampel) — Kogutowicz: Történelmi iskolai 
atlasz II. r. — Dr Veress Pál: Elemi mennyiségtan. (Egyetemi Nyomda )

VI. osztály. Bereczky: Az egyetemes keresztyén egyház története
— Riedl—Pintér: Poétika VI. -- Hittrich Lalin nyelvtan és mondattan
— Édes Jenő: Cicero VI. o. (Franklin.) — Édes |enő: Sallustius VI. o. 
(Franklin.) — Wirth: Aeneis VI. o. (Franklin.)— Hitlrich : Római régiségek.
— Birkás: Francia nyelvkönyv, mint az V. o. — Miklós—Kaiblinger— 
Koszó : Német nyelvkönyv V. és VI. o. részére. — Marczinko—Mika : 
Világtörténelem VI. o. III. rész. (Lampel) — Kogutowicz: Történelmi 
iskolai atlasz II. r. — Szilády Zoltán : Állattan VI. o. (Egyetemi Nyomda.)
— Dr Veress Pál: Elemi mennyiségtan. (Egyetemi Nyomda,) — A sor
számi táblák könyvét csak szeptember hóban határozzuk meg. — Hézser 
Aurél: Földrajz V. r. (Egyetemi Nyomda.)
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VII. osztály. Bereczky: Az egyetemes egyház története a west- 
fáli béke után és a magyar ev. egyház története. — Beöthy : A magyar 
nemzeti irodalom történeti ismertetése I k. — Szinnyei: A magyar 
nyelv. Pirchala : Latin nyelvtan. — Cserép : Szemelvények P Vergilius 
M. Aeneiséből. — Burián —Kara : SalIustius: De hello Jugurhino liber.
— Boros: M.Tullii Ciceronisin L Sergium Catilinam orationes quattuor
— Buiian— Kara —Székely—Wirth : Latin stílusgyakorlatok Sallustiushoz
Ciceróhoz és Vergiliushoz. — Hittrich Római régiségek.— Miklós-Kaib- 
linger—Koszó—Német nyelvkönyv IV. r. VII o. részére: ('Franklin) — 
Goethe: Hermann und Dorothea Magyarázta Veber R. — Mika-Szabó: 
Világtörténet III. r. — Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz 111 r. — 
Dr Kovács Zoltán és Frölich Károly: Fizika. Hezser: Földrajz, VII. o. 
(Egyetemi nyomda) Veres Elemi mennyiségtan VII o. (Egyetemi Nyomda ) 
Lutter: Sorszámi táblák. — Ábel—Lévay—Pulikéit: Mértan II. r.
— Bárczi Géza : Francia irodalmi olvasókönyv, reálgimn VII. o. (Egye
temi Nyomda.)

VIII. osztály. Zsilinszky : Hit- és erkölcstan — Beöthy : A ma
gyar nemzeti irodalom történeti ismertetése L—II k. — Szinnyey: A 
magyar nyelv, mint a VII. o. — Schmidt: Tacitus annaleseiből szemel
vények (Franklin) — Szemelvények Qu. Horatins Flaccus műveiből, ki
adta Wirth Gyula. — Pirchala : Lalin nyelvtan — Hittrich : Római ré
giségek. — Szennák : Német olvasókönyv IV. r., mint a VII o. — Schiller 
Wilhelm Teli, kiadta Heinrich G — Szitnyai : Lélektan és logika, — 
Kiss Lajos : Magyarország története. (Hegedűs, Debrecen.) — Bartos— 
Kurucz : Történelmi iskolai atlasz, mint a III. o. — Dr Kovács Zoltán 
és Frölich Károly: Fizika II. k. — König—Beke : Algebra. — Lutter 
Sorszámi táblák, mint a VII. o. — Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan, mint 
a VII. o. — A francia nyelvből Tlieisz—Megyeri : Francia nyelv
iskola IV. r.

Segédkönyvek és szótárak az I—VIII. osztály részére.

Schmidt : Latin-magyar és magyar-latin szótár. Két rész. — Kele
men : Német-magyar és magyar-német zsebszótár. Két rész. — Albrecht 
János: Kis német nyelvtan — Helyesírás: M. T. A. Helyesírási szabá
lyok. — Réger Béla: Irodalomtörténeti kivonat 1. II. III — Ev. hittan
ból a II. osztályban: Uj szövetség; az V. osztályban: Biblia. (Károlyi 
ford.) Haberehrn G. A : Kis korálkönyv (Ev. egyházi énekbál ) — A
VII. o. részére: Gergely—Hézser—Kogutowicz: Földrajzi Atlasz II. r.
(Kókai) A VII. és VIII osztálynak franciából: Ujváry Béla: Francia
magyar és magyar-francia zsebszótár.
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