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Rz  első főigazgatói jelentés.
A lefolyt tanévben végezte iskolánknál Dr Kemenes Illés a buda- 

pest-vidéki tankerület kir. főigazgatója az első hivatalos látogatását, 
mint az 1883. XXX. t. c. alapján a főfelügyeletet gyakoroló miniszteri 
megbízott. Felemelő és tanulságos látogatásának emlékezetére most 
közreadjuk iskolánkról az első benyújtott hivatalos jelentést, melyet 
Vörös Antal kir. főigazgató útján 1778-ban Kádassy János rektor és 
Podmaniczky János felügyelő telt a Helytartó Tanácsnak.

Kádassy János a gimnázium első ismert tanára, kinek neve már 
az 1764. évi egyházi számadásban szerepel. Iskolánkat az 1766-ban 
tartott országos investigate is felsorolja. Azt tudjuk még, hogy 1770- 
ben Szontagh Sámuel egy házát ajándékozván e célra, az elemi taní
tás kivonul a „schola Latina“ épületéből. 1784 tavaszán Fabricius 
János már a rektor, így ő a második ismert tanár.

Az első főigazgató Vörös Antal fejérmegyei birtokos volt, aki 
megyéjének volt főügyésze — majd táblabírája. Főigazgató 1776-ban 
lett, 1777-ben pedig az Egyetemen a jogi kar igazgatóságát is elnyerte. 
Mint nyugalmazott septemvir halt meg 1802-ben. Egyik bécsi újság 
működéséről azt írta, hogy „Bessenyei) Mihály, kiválóan eszes és tudós 
ember társaságában látogatja meg azoknak is iskoláit, kik Luther vagy 
Kálvin tanait vallják.“

A felügyelői tisztet betöltő Podmaniczky János pedig e beadvány 
után négy évvel 1782-ben elnyeri a bárói méltóságot. Tudós férfiú 
volt, kit sokszor felkeresett a besnyői kolostorban lakó Fessler Ignác 
történetíró. A báró 70 éves korában halt meg 1788-ban.

Az Országos Levéltárban : circa Budenses Scholas Latinas con- 
cernentia Universa obiecta címszó alatt a B) betűnél található okirat 
így szól a maga teljességében:

Conspectus Scholae A szódiensis, quern iuxta Capita, per 
Magnificum ac Spectabilem Dominum Antonium Vöröss, Suae Caesa- 
reae Regiae Majestatis Consiliarium ad J. Tabulam Regiam V. Locum- 
tenentem Facultatis Juridicae in Universitate Regia Budensi Directorem 
et Praesidem, nec non eiusdem Senatus Regii Coassesorem, ac in 
Districtu Budensi Studiorum ac Scholarum Supremum Directorem, 
praescripta, de Discipulis suis dat eiusdem Ludi magister Joannes Kadassy.

I.

1*
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Nomen, Cognomen. Natio, Conditio. Locus Natalis, Comitatus, 
Aetas.

Joannes Gregusch Slavus Ignobilis ex Aszód, Comitatu Pesthiensi, 
annorum 14.

Michael Gregusch Slavus Ignobilis ex Aszód, Comitatu Pesthiensi, 
annorum 13.

Joannes Totth Slavus Nobilis ex Aszód, Comitatu Pesthiensi, 
annorum 13.

Alexander Dinnyés HungarusNobilis ex Sz. Martony-Kata, Cottu 
Pesthiensi, annorum 12.

Samuel Chovan Slavus Ignobilis ex Aszód, Comitatu Pesthiensi, 
annorum 11.

Paullus Szmutny Slavus Ignobilis ex Domony, Comitatu Pesthiensi, 
annorum 11.

Stephanus Mistett Slavus Ignobilis ex Domony, Comitatu Pesthiensi, 
annorum 13.

Paullus Bicsány Slavus Ignobilis ex H.Györk.ComitatuPesthiensi, 
annorum 13.

Samuel Egyegyi HungarusNobilis ex Pänd, Comitatu Pesthiensi, 
annorum 13.

Michael Egyegyi HungarusNobilis ex Pänd, Comitatu Pesthiensi, 
annorum 11.

Adamus Rákóczy Slavus Nobilis exZ’idó, Comitatu Pesthiensi, 
annorum 12.

Samuel Gegusch Slavus Nobilis exAlberth, Comitatu Pesthiensi, 
annorum 11.

Paullus Csikány HungarusNobilis ex Aszód, Comitatu Pesthiensi, 
annorum 11.

Stephanus Jeszenszky Slavus Nobilis ex Pilis, Comitatu Pesthiensi, 
annorum 12.

Daniel Pechy Slavus Nobilis ex Domony, ComitatuPesthiensi, 
annorum 11.
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Nomen et Piatea hospitis. 
precium victus.

Judicium Professoris 
deingenioetProfectu

Judicium Professoris. 
de Moribus.

apudMichaélemGregusch inplatea 
superiore, beneficiarius Patris

indolis et profec- 
tus egregii.

iam moderations 
animi

omnia communia cum fratre suo 
hoc in puncto habet.

etiam hoc in punc
to cum fratre con- 

venit.
et iste multo plus

apud Josephum Linczeny in platea 
media hospitium et mensam 

gratuitam habet.
ad Musas effic- 

tus.
mitioris

temperamenti

apud PauIIum Schücz in platea 
super, pendít a mensa 30 florenos.

indolis Hunga- 
rorum communis.

mitis tarnen ac 
tractabilis

apud Joannem Kadassy Ludi Ma- 
gistrum qua Avunculum suum, 

graiiuto alitur.
ingenii Capacis. multo iam 

tractabilior

apud Paulum Nitray in platea nova 
victu domo subministrato alitur. indolis integrae. moribus aeque 

integris

Judithae Csikany Viduae et Inqui- 
linus et Alumnus ingenii tardioris. modestus tarnen 

utrumque

apud Andreám Csobány in plat, 
super. Beneficiarius Dominalis.

indolis haud 
tardae. animi placidioris

apud Matthiam Fazekas in plat, 
super, victualia domo obiinet. indolis communis. moribus ad Civili- 

tatem compositis

par est Fratris huius in hocce 
com. mate ratio.

indolis excitati
ons.

morum aeque 
placidiorum

apud Joannem Fleischa in platea 
Inferiori, domo alitur.

indolis et 
diligentiae 
indefessae.

modestiae Studiosus

apud Joannem Kadassy in Schola 
victum habet.

ingenii
capacissimi.

ad modestiam 
compositus

Judithae Csikany Matris suae 
alumnus. indolis tardioris. mitis et civilis

apud Joannem Adony Affinem 
in platea nova viclum habet. ingenii capacis. pietatis studiosus

apud Paulum Nagy in platea 
superiori, domo sustentatur. indolis variantis. verecundus
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Nomen, Cognomen. Natio, Conditio. Locus Natalis, Comitetfus. 
R e  tas.

Andreas Czrkony Slavus Ignobilis ex Keresztur Comitalu Pesth. 
annorum 11.

Matthias Nikleczy Hungarus Nobilis ex T Szelle Comitatu Pesth. 
annorum 10.

Ladislaus Volchan Slavus Ignobilis ex Aszód Comitatu Pesth. 
annorum 11.

Paullus Csmela Slavus Ignobilis ex Gomba Comitatu Pesth. 
annorum 13.

Josephus Kálny Slavus Ignobilis ex Vacsa Comitatu Pesth 
annorum 12.

Paulus Kraety Slavus Ignobilis ex Aszód Comitati Pesth. 
annorum 11.

Georgius Miklan Slavus Nobilis ex H.Györk Comitatu Peslh. 
annorum 11.

Samuel Ocsovszky Slavus Ignobilis ex Aszód Comitatu Peslh. 
annorum 11.

Michael Gyetvay Slavus Ignobilis ex Hartany Comitatu Pesth. 
annorum 11.

Joannes Plachy Hungarus Nobilis ex Becske Comitatu Neogra- 
diensi, annorum 11.

Joannes Moyzis Slavus Ignobilis ex Aszód Comitatu Pesth. 
annorum 11.

Andreas Csmela Slavus Ignobilis ex Gomba Comitatu Pesth. 
annorum 11.

Paullus Koncsek Slavus Nobilis ex Aszód Comitatu Pesth. 
annorum 10.

Ladislaus Jeszenszky Slavus Nobilis ex Pilis Comitatu Pesth. 
annorum 11.

Stephanus Strba Slavus Nobilis ex Aszód Comitatu Pesth. 
annorum 10.



7

Nomen et Piatea hospitis, 
precium victus.

Judicium Professoris 
deingenioetProfectu

Judicium Professoris 
de Moribus.

apud Joannem Zavodny in platea 
inferiore, alumnus Dominalis

ingenii utcunque 
excitati utcunque modestus

apud Andreán Szlezák in platea 
media pendít a mensa 25. flores ingenii debilis frontis exporrectae

Joannes Volchan patris sui 
commensalis

ingenii haud 
tardi tractabilis

apud Matthaeum Javornik in plat, 
media, domo alitur. ingenii obtusioris mansuetus

apud Joannem Balás in platea 
Inferiori, Domo accipit victualia. ingenii debilis mentis compositae

Georgii Kmety Patris sui bene- 
ficiarius. ingenii nutantis petulens, non tarnen 

malitiosus

apud Jacobum Broczky in platea 
superiori, domo sustentatur. ingenii debilis requiculus

Annae Ocsovszky Matris suae 
in platea Inferiori, alumnus. Indolis bonae petulantiae fantor

apud Joannem Balás in platea infe
riori, domo victualia obtinet. ingenii vulgaris tractabilis

apud Paulum Fabry in platea sup. 
victum ab eodem habet gratuitum. ingenii nobilis morum placidorum

Joannis Moyzis Patris sui in platea 
superiori alumnus. ingenii mediocris moderatus

apud Matthaeum Javornik in platea 
media, domo alitur. ingenii tardi humánus

Martini Koncsek Patris sui in 
platea media, alumnus. ingenii communis tractabilis

apud Joannem Adony Affinem in 
platea nova, gratuito alitur. ingenii habetioris mansuetus

Georgii Strba Patris sui in platea 
inferiori, alumnus. ingenii debilis modestus



8

Judicium de Ludi M agistro : l.Qui Conspectum hunc discentium 
superinscripsit, idem Joannes Kadassy Ludi Magister in linguis Latii a, 
Germanica, Hungarica, Bohemica, Graecaque non postreme exeicita'us, 
ultroquoque sedulam in efformandis Discipulis impendit operám. In 
ordine studiorum, attentione, Capacitatis Discentium ductus, sequentia 
diligenter continuat, nimirum in lingua Latina excolenda, Donatum, 
Grammaticam, Arithmeticam, Compendium Geographine, Históriám et 
Cathechetica diligenter continuat.— 2. Tempus studiis emessum, ut pote 
meridiem ante trium horarum, post meridiem totidem, una harum cum 
legentibus transigi solita, nunquam excedit, sed neque diminuit — 3. 
Discentibus selecta Colloquia, rariores sententiae addiscendae pro- 
ponuntur, adultiores authorum versionibus et horum imitationibus ad 
regulás elaboratis, exercentur quorum dein labores Magister revidet, 
corrigit, ac in purum describi curat. — 4. Explicationes adeo diserte captui 
discentium attemperat, ut quisque mentem eius assequi possit. — 5. et 
6. Colloquiorum Decuriam octavam in Geographicis, Európám in genere, 
et Hungáriám; in Arithmeticis, ordinarias quinque Species cum regula 
Detri absolvit, praeterea studia puncto 3-io attacta continuat. — 7-mo 
Publicum Specimen diebus mensis Maji primis praesentibus Patronis, 
cum approbatione edidit. 8,o et 9.0 In delectu poenarum corrcctioni 
magis intentus, quam vindictae moderatam sequitur disciplinam, in 
quod, ejus quoque moribus consentaneum é, quippe qui discipulos sibi 
creditos, ad imitationem exemplaris modestiae excitare consvevit. 
10-mo. Hinc concludi protest quam prompte monitis ac dispositionibus 
Domini Localis Directoribus semet conformare consuevit. In reliquo 
Docentis iudicio de dicentibus approbato, praesens desuper testimonium 
exhibet. Aszód die 12. Sept. Anno 1778. Joannes Podmaniczky m. 
p. (P. H.)

Amint látjuk, a diáktartó polgárok sorában ott van maga Kádassy 
János rektor, de ott szerepel Linczény József neve is. Róla jegyezte fel 
Koren István Greguss Ágost nagyatyjának az elbeszélése nyomán, hogy 
mikor az aszódi iskola a Szontágh-féle ház adományozása után ketté 
vált, az elköltöző eleminek lett a tanítója. Különben a szabóság volt a 
mestersége.

11.

Iskolánk története.
A 170 éves múlt első évtizedeiről Értesítőnk bevezető cikke 

emlékezik meg.
Az 1798-ban lefolyt püspöki látogatás Kádassy Jánosnak már a 

fiát: Józsefet találja a rektori székben. Az utódok névsora 1833-ig a 
következő: Chovan Sámuel, Scholtz József, Schweidel József, Holéczy 
Mihály, Juhász Ferenc, Wallaszky (keresztnevét nem ismerjük) és Dia- 
niska Ferenc.
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Éppen száz éve kerül az iskola élére Koren István, kinek igazga
tóságát örök időkre emlékezetessé teszi Petőfi Sándornak három évi 
itteni diákoskodása. Koren vezetése alatt éli át az intézmény a szabad
ságharc kockázatos idejét.

Az abszolút kormány követelményeinek azonban az ötvenes évek
ben a báró Podmaniczky család támogatása melleit sem lúd megfelelni 
az intézet. A sok zaklatás miatt Koren a nyugalmasabb szarvasi állást 
elfogadva 1856 őszén 23 évi erderties működés után búcsút vesz 
Aszódtól.

Erre beáll a teljes hanyatlás. Három év múlva csak „felsőbb 
elemi" az iskola neve, hová azután két évig leány növendékek is 
járhattak.

A Koren ajánlatára megválasztott Miklóssy János (1858—1863) 
azonban újra a latin iskola rangjára emeli az intézményt, melynek ez 
időben lesz a legnagyobb jótevője báró Podmaniczky Ármin.

Biztató évek után a nagy mecénász vagyoni bukásával talán 
elsenyvedett volna a még alig erősödő iskola, ha apostoli lelkű patró- 
nusa nem támad Moravcsik Mihály lelkész nemes személyében, aki 
egyháza érdekében — még annak ellenére is — megmenti és fölemeli, 
létét biztosítja — főként azzal, hogy 1872-ben a régi földszintes viskót 
értékes emeletes házzá építtette át.

Petőfi egykori alma matere küzdve küzd tovább is Fenntartói 
az 1883. évi XXX. t.-c alapján hiába kérnek állami segítséget ama 
memorandumban, melyet gyönyörűen ír meg a jeles tollú tanár: Csen- 
gey Gusztáv.

Nagy gyengeség az is, hogy az igazgatás nincs állandó kézben, 
a tanárok pedig sokszor évente váltakoznak. Téves adatok alapján 
1888-ban országos megemlékezés között százados ünnepet tartanak, 
melyen Gyulai Pál tesz bizonyságot ezen iskola érdemes és jogosult 
volta mellett.

A milléniumot követő 12 esztendőben Bolla Lajos igazgatósága 
idején megadják az első rendes állami segélyt és megkötik az állami 
szerződést, a tanári kart pedig felveszik az országos tanári nyugdíj- 
intézetbe.

A vezetésben utódja Szabó Lajos lesz, aki 1912-ben megkezdi 
az algimnáziumnak teljes főgimnáziummá való fejlesztését. Az első 
érettségi vizsgálat idején már Osváth Gedeon dr. az igazgató, aki 
Petőfi centenáriumát igyekszik kiaknázni a fokozottabb állami pártolás 
és támogatás megszerzésére. Erre ugyanis folyton égetőbb szükség 
lett az egyre növekvő létszám és a mindig rosszabbnak bizonyult 
épület miatt.

Az iskolát — bár csak inkább alakilag — fenntartó, 1200 lelket 
számláló aszódi ág. hitv. ev. egyház anyagilag nagyobb á'dozatra, vagy 
hathatósabb segélyezés kieszközlésére képtelen volt. Ezért 1926-ban 
a kerület főpásztorának D. Raffay Sándor püspök úrnak elgondolása 
szerint, aki hivatalba lépése óta szeretettel kisérte és pártolta iskolánk 
ügyét, az aszódi egyház ősi iskoláját felajánlotta a bányai egyház- 
kerületnek átvételre.
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A kerület vezetősége átérezte annak fontosságát, hogy mily 
értékes lehet reá nézve, ha itt az ország fővárosa mellett két oly 
kultúrtényezőnek lesz birtokában, mint az Aszódi Leánynevelő Intézet és 
a Petőfi-reálgimnázium — ezért az átvételt elvállalta.

Fáradhatatlan főpásztorunknak vezetése alatt azután lüktetve dol
gozó évek következtek Az átvétel után öt évvel; 1931 őszén Aszód 
új házterületének szegeleti dombján már az új kétemeletes palotában 
kezdődik a tanítás; benn a községben a régi otthonból átalakított inter
nátusbán negyven bennlakó diák élete zajlik; a gyarmati sínek mellett 
pedig közel tíz hold területen ott van a gimnázium egyedüli fundáció- 
ját: a vásárjogot reálizáló modernül berendezett vásártér.

Nagy ünnepe volt Aszódnak, messze vidéknek, az egész bányai 
egyházkerületnek az 1931. év október 11. napja, melyen az iskolát 
ünnepélyesen felavatta megmentője és megteremtője D. Raffay Sándor 
püspök úr.

Az iskola igazgatója: Dr Oravecz Ödön kerületünk főpásztorát a 
következő — történeti emlékezésül itt közölt — beszédben kérte fel 
az új épület felavatására:

Istennek kegyelmét, emberek örömét ünneplő gyülekezet!
A dunántúli evangélikus keresztyén énekeskönyvben egy hálaadó 

zsoltárt olvashatunk, amely köszönetét rebeg az Egek Urának egy új 
iskola felavatása alkalmából. Szerzője a szárnyaló éneknek éppen a 
mi gimnáziumunk egykor látnoki lelkű lantverő professzora: Csengey 
Gusztáv. Ennek a versnek zsolozsmás áhítata fogja el szívemet e pil
lanatban. A porladó költőtanár ércveretű, hajnali harangszóként csen
dülő szavai verődnek fel lelkem echós mélységéből:

„Uram, ez is a Te házad,
Téged keres itt is nyájad.
A tudomány minden ága,
Isten örök igazsága“ . . .

Igen, az Úr hajléka ez a fényes épület is, mely itt szökken fel most 
az azuros magasba a nemrég még kietlen, bozótos hegytetőn. De az 
Úr háza volt az az öreg hajlék is, melyet most 167 évi igehirdetés 
után elhagytunk, amelyet megszentelt a munkás és áldozó ősök éltető 
emléke, szegénységében is sugaras mezbe öltöztetett Petőfi glóriás neve.

Az őshazából gyarmat-alapításra elinduló görög elvitte hajójára a 
házi oltár eleven tűzét; mi is elhoztuk ide azt a lelket, melynek para
zsától egykor a legnagyobb magyar költő éjszakfénypompában ragyogó 
phárosi géniusza lobot vetett.

Áldjuk az Urat, hogy nekünk: ma itt tanító tanároknak adatott 
meg ez az ünnep.

Óh, mert hányszor, de hányszor volt már kialvóban e láng. Hány
szor hagyta rideg közöny, emberi gyengeség, megfáradó hithűség 
majdnem hamvában halódni e vestalárigot. De akadtak mindig Szontagh 
Sámuelek, Kádassy Jánosok, Fabricius Jánosok és Koren Istvánok, 
Podmaniczky Árminok és Moravcsik Mihályok, akik szívük melegével, 
adakozó kézzel, építő karral, töretlen hittel a pislákoló üszőknél új 
szövétneket gyújtottak.
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Mikor pediglen eljött az idők teljessége, s a félvilágot átpatakzó 
véráradat után Nagy Magyarország romjain a lelki meghason'ás és a 
tehetetlen szegénység tornádója száguldott át, az Úr kegyelme elkül- 
dötte nekünk a mi Mózesünket.

D. Raffay Sándor püspök urunk a maga lelkének izzó ihleltségé- 
vei, élő és éltető hitével, meleg szeretetével, minden akadály páncél- 
falát megolvasztó akaratával nemcsak megvédte a mi oltárunk füzét, 
de fölélesztve, fénybe lobbantva áthozta, elhozla ide — s épített feléje 
új hajlékot, emelt néki új oltárt.

Mi tanítók és ti kedves tanulósereg eljöttünk vele ide.
A mai napon pedig eljött ide ismét a mi megmentő vezérünk, 

eljött újra közénk a mi szeretett főpásztorunk. Eljött, hogy az Úrnak 
ezt a hajlékát, amelyet a művészi talentum megtervezett, az építő 
munkás kéz kőben, ércben, fában megalkotott, amelyet a tudomány 
eszközei, a tudásra várók és a tanításra készülők írn már otthonukká 
tettek — mint az Úr Jézusnak elhívott és hívatott szolgája megáldja, 
megszentelje, felavassa, s örök időkre elkötelezze a magyar hazának 
és evangélikus egyházunknak hűséges szolgálatára.

Szavakba nem önthető hálával telt szívünk alázatos tiszteletével 
kérem ezért Méltóságos és Főtiszteletű Püspök Urat, hogy amiképen 
megáldotta iskolánk alapkövét, áldja meg a rajta emelkedő falakat, a 
benne és közötte Isten dicsőségére tanítókat és tanulókat, mert hívő 
lélekből vallja a mi ajkunk is a Szent írás szavát: „Ha az Úr nem 
építi a várost, hiába fáradoznak az építők.“

Méltóságos és Főtiszteletű Püspök Úr mély tisztelettel kérem 
alázatos kérésem meghallgatását és teljesítését.

*
Erre tartotta meg ama felavató beszédét Püspök Urunk, amelyet 

„Az evangéliumi lélek“ cím alatt két év előtti Értesítőnkben közöltünk.
Benne valóban az evangélium igaz lelke szólalt meg. Ennek az 

érzelmeit érezzék át, eszméitől eszméljenek mindazok időtlen időkig, 
kiknek kezére a jövendő története bízni fogja Petőfi iskoláját! . . .

III.
Rz  iskola főhatósága.

Iskolánk főhatósága a bányai ág. hitv. ev. 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 közgyűlés úgy 
határozott, hogy mivel a kerületnek két iskolája van Aszódon, a két 
iskola fölé: Aszódi Középiskolai Bizottság néven közös kormányzó 
bizottságot szervez. (15. p) Elnöke: a kerületi elnökség. Miután az első 
6 évi megbízás lejárt, a múlt évi Kerületi Közgyűlés a következőkép 
alakította meg a két bizottságot. Tagjai: Dr Mágócsy-Dietz Sándor,
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az egyetemes tanügyi bizottság elnöke, Sárkány Béla és Dr Scholtz 
Oszkár kér. főjegyzők; Dr Mészáros Gyu'a kér. ügyész; Dr Rell Lajos 
kér. középisk tanfelügyelő; Pékár Gyula ny. miniszter, a két iskola 
felügyelője; Dr Horváth Károly, a két iskola II. felügyelője, Sárkány 
Ernő az aszódi kerület képviselője, Dr H Gaudy László kerületi 
vallástanílási középiskolai felügyelő, Kolofont Erzsébet leánynevelő
intézeti igazgató; Dr Oravecz Ödön a reálgimnázium igazgatója; 
Blatniczky Pál a felsőpesti egyházmegye főesperese, Chugyik Pál aszódi 
esperes-lelkész; Dr Szontágh Antal a felsőpesti egyházmegye tiszt, fel
ügyelője; Dr Mikler Károly, Mikolik Kálmán, Schulek János; a leány- 
nevelő-intézet tantestületének képviseletében: Kézmárszky Hermin; a 
Petőfi-reágimnázium tanári karának képviseletében : Szever Pál. Mint 
jegyzők : Bezegh Sámuel püspöki titkár és Magócs Károly kerületi lelkész.

A helyi bizottság tagjai: Pékár Gyula ny. miniszter, iskolai fel
ügyelő elnöklete alatt: Dr Horváth Károly, iskolai II felügyelő és az 
aszódi iskolák ügyésze, Chugyik Pál mint aszódi esperes-lelkész, Bentsok 
János mint az aszódi egyház II. felügyelője, Sárkány Ernő ország- 
gyűlési képviselő, a két iskola igazgatója ; a leánynevelő-intézet tan
testületének képviseletében: Kézmárszky Hermin és Gergely Ida, a 
Petőfi-reálgimnázium tanári kara részéről: Szever Pál és Haberehrn 
Gusztáv, Hamrák Béla a két iskola vallástanára, Karádi János a reál- 
gimnázium internátusának vezetője.

A kerületi bizottság e tanév folyamán 2 ülést tartott, még pedig: 
szeptember 27-én és június 5-én, — a helyi bizottság kettőt: szeptember 
25-én és június 2-án.

IV.

Ä tanári testület.

S
or

sz
.

A tanár neve Tantárgy és osztály

H
et

i
ó

ra
sz

.

Jegyzet

i Dr Oravecz Ödön
( m a g y a r — l a t i n )

Bölcsészet VIII. 2 Á l l a n d ó  ig 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 l d r a j z )

Történelem III. V. VI.
VII. Vili.

Földrajz I. VII.
2 0

A VII.  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 ,  
c s e r k é s z p a r a n c s n o k ,  
b e j á r ó  t a n u l ó k  f e lü g y e lő j e .

3 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 t a n )

Mennyiségtan III. V. VII. 
Természettan III. VII 
Műenek I. II.

18
A t e r m é s z e t t a n i  s z e r t á r  ő re,  
a  s e g é l y k ö n y v t á r  ő re ,  
a z  é n e k -  é s  z e n e k a r  v e z e 
tő je .

4
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 In té z e t i  e x h o r t a t o r ,  

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 .

5
Jancsik Mihály

r. t a n á r
( m a g y a r — la t in )

Magyar II. VIII. 
Latin VI. Vili, 
Földrajz IV.

18
A VIII.  o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  P e t ő f i - g y ű j t e n i é n y  ő re ,  
a z  1. 11 o.  k ö n y v t á r á n a k  ő re,  
a z  ö n k é p z ő k ö r  e ln ö k e .
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A tanár neve Tantárgy és osztály

H
et

i
ó

ra
sz

.

Jegyzet

6
Karádi János

r. t a n á r  
( l a t i n —görö g )

Magyar III. IV. 
Latin 111. VII. 
Görög V—VIII.

20
A Ili. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a z  i n t e r n á t u s  v e z e t ő j e ,  
a  III. IV. o.  k ö n y v t .  ő r e ,  
a z  i sk .  b i z .  j eg y z ő je .

7
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 i á s )

Magyar I. V VII 
Latin V. 17 Az V. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  

a  VII.  Vi li .  o s z t á l y  k ö n y v 
t á r á n a k  ő re .

8
Nyiry Sándor

o k i .  h. t e s t n e v e l é s i  t a n á r  
( t e s tn e v e l é s )

Testnevelés 1—VIII. 24 A s p o r t k ö r  é s  a  v í v ó t a n 
f o ly a m  v e z e t ő j e ,  

a  t o r n a s z e r t á r  ő r e .

9
Dr Beüss Pál

o k i .  h  t a n á r  
( n é m e t — franc ia )

Német 1 III. V. VII 
Francia V. VII. 20 Az 1. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  

a  n é m e t  t á r s a l g á s i  t a n 
f o ly a m  v e z e t ő j e .

10
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 II. IV. VI. Vili. 
Francia VI. VIII 22

A IV. o s z t á l y  f ő n ö k e  
a  t a n á r i -  é s  i f j ú ság i  m o d e r n  

n y e lv i  k ö n y v t á r  ő r e ,  
a  b e j á r ó  t a n .  f e l ü g y e lő j e

11
Szever Pál

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

Latin IV. 
Történelem IV. 8

I g a z g a t ó - h e l y e t t e s ,  
a  t ö r t é n e l e m —p ln lo l o g ia i  

g y ű j t e m é n y  ő r e .

12
Dr Varga Ferenc

r t a n á r
( fö l d ra j z — t e r m é s z e t r a j z )

Természetrajz I. II. IV. 
V. VI.

Földrajz II. VI.
20 A VI. 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 ld 
r a j z i  s z e r t á r  ő r e .

13
Velten Armand

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

Mennyiségtan 1. 
Rajz I—VIII. 18 A r a j z s z e r t á r  ő r e

14
Zalán Frigyes

o k i .  h t a n á r  ( m e n n y i s é g t a n  
— t e r m é s z e t t a n —g y o r s í r á s )

Mennyiségtan II. VI Vili 
Természettan VIII. 
Földrajz III.
Gyorsírás IV. V

20
A t a n á r i  é r t e k e z l e t e k  j e g y 

z ő je ,  c s e r k é s z t i s z t ,  
a  b e j á r ó  t a n .  f e lü g y e lő j e ,  
a  g y a k o r l ó  g y o r s í r ó k  v e z e 

tő je .

15
Csizmadia György

o k i .  ó r a a d ó  t a n á r  
( m a g y a r  -  n é m e t )

Magyar VI. 3
I n t e r n á t u s i  n e v e l ő  t a n á r ,  
a z  V VI.  o.  k ö n y v t .  ő r e ,  
c s e r k é s z t i s z t .

16
Káply Elemér

o k i .  ó r a a d ó  t a n á r  
( m e n n y i s é g t a n —t e r m é s z e t t . )

Mennyiségtan IV. 3 I n t e r n á t u s i  n e v e l ő  t a n á r .

Nyugalomban vannak iskolánk kötelékéből: Dr Gréb Gyula, Dr Osváth 
Gedeon, Szabó Lajos és Künsztler János.

A róm. kath. vallástant Kausz József hévizgyörki expositus lelkész, az 
izr. hittant Steiner Jakab főrabbi tanította. Ä leány magántanulók testnevelését 
Droppa Irén okleveles testnevelési-tanárnő vezette Az iskola orvosa Dr Liptai 
István körorvos volt. A bejáró leány-magántanulók felügyeletét Tompa Adolfné 
látta el.

*

A tanári kar társadalmi és irodalmi munkásságáról a Rendtartás 
158. §-a szerint a következőkben számolunk be.

Dr Oravecz Ödön hivatalból tagja több egyházi és iskolai bizott
ságnak. A Gyóni Irodalmi Társaságnak választott tagja, a Rozsnyói 
Öreg Diákok Szövetségének alelnöke, tagja a községi képiselőtestület- 
nek s a „Tesz“ helybeli választmányának, valamint a Nemzeti Egység 
pestvármegyei központi választmányának.
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Az 1933. évi Egyetemes Ev. Egyházi Közgyűlésnek megirta at 
evang. középiskolák 1932/33 tanévi életének összefoglalását. Szerkesz
tette az iskola ez évi értesítőjét.

A tanévet Koren Istvánról — Petőfinek 100 év előtt Aszódra 
jött tanáráról való emlékezéssel nyitotta meg. A második félév első 
délelőttjén emlékelőadást tartott az ifjúságnak Körösi Csorna Sándorról. 
Deprecatiós beszédet mondott május 31-én: Pál levele Filemonhoz 
címen. A tanévet Bél Mátyásról, a nagy evangélikus pedagógusról való 
emlékezéssel zárta be — születésének 250 éves fordulója alkalmából.

Megjelent cikkei: Jókai Uj földesurának egy epizódforrása. — 
(Irodalomtörténet XXIII. évf. 1—3. sz.) — Az erény szó története. 
(Magyar Nyelvőr 63. évf. 3—4. sz.) — Korhadt fakeresztek. (Protestáns 
Tanügyi Szemle VIII. évf. 1. sz.) — Koren István emlékezete. (Evan
gélikus Élet I, évf. 45 sz.) — Egy világhírű magyar evangélikus tanító. 
(Evangélikus Népiskola XL. évf. l.sz.) — A magyar tanítóság Széche
nyije. (u. o. 6. sz.) — Jánoska öröksége. (Meseország VII. évf 19. sz.) 
— Törökdúlás Dobsinán. (Ifjú Ének XII. évf. 5. sz.) — Petőti és Keré- 
nyi. (u. o. 6. sz.) — Végvezekényi báró Baldácsy Antii. (u. o. 7. s z ) — 
gróf Teleki Blanka, (u. o. 8 sz.) — Elbeszéléseiből megjelentek: 
Jézuska dunyhája. — Isten útjai. — Egy naplóból (Jöjjetek Én Hozzám 
X. évf. 4. sz.) — Telekes András története, (u. o X. évf. 8. sz.) A lelenc- 
tuskó. (u. o. X. évf. 20. sz.). — Munkatársa volt az Ifjú Évek c. 
lapnak.

Szever Pál az aszódi ev. egyház tanácsának, a bányai egyház- 
kerület aszódi kis és nagy bizottságának, Aszód község testnevelési 
bizottságának, az Orsz. Ev. Tanáregyesület választmányának tagja, a 
felsőpestmegyei ev. esp. törvényszéki bírája — Az iskola első vallásos 
estjén: október 31-én felolvasott: „Mit köszönhet nemzetünk a protes
tantizmusnak“ címen.

Hamuik Béla az aszódi ev. egyházlanács tagja, a felső-pest- 
megyei ev. esperesség ellenőre, a múlt év végéig a gödöllői ev. egy
ház gondozója. A második vallásos estén Lutherről mondott beszédet; 
december 9-én pedig a galgagyörkiek vallásos estjén mondott ünnepi 
beszédet.

Karádi János az aszódi ev. egyháztanács tagja, a helyi középisk. 
biz. jegyzője, a tanonciskola felügyelő biz. tagja, a Kér. Polg. Kör elnöke, 
e kör októberi kulturestéjén beszédet mondott Arany és Petőfi barát
ságáról. Alkalmi beszédet tartott a cserkészcsapat tábortűzi estjén 
június 17-én.

Nagy Imre az aszódi ev. egyháztanács tagja.
Haberehrn Gusztáv az aszódi ev. egyháztanácsnak, a helyi közép

isk. bizottságnak, a felsőpestmegyei ev. esperesség számvevőszékének 
tagja A helyi Luther Szövetség pénztárosa, a föidrengési obszervató
rium külső munkatársa. Megjelent cikkei: Sechzig Jahre im Dienste 
der Orgelbaukunst. Késmárk Karpathen Post. 54 Jahrg. Folge 42. Az 
orgonaépitészet hatvan éve. (Magyar Prot. Lapja VII. évf. 11 —12. sz.) 
Az iskolai ifjúságnak előadást tartott a rádióról, a polg. leányiskolában 
pedig az elektromosság a háztartásban, elektromosság terjedése a
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gázokban címen. Mécliels Heirat c. népszínművét Ménhardon és Holló- 
lomnicon adták elő. Dalaiból énekeltek a Fráter Lóránd társaság, a 
keresk. min. alkalmazottak estéjén, a milánói Conservatorio Verdiben, 
Makón és a rádióban.

Velten Armand címképet rajzolt Haraszthy Lajos „Egyedül a 
titokkal“ c. verskötetéhez.

Jancsik Mihály az aszódi ev. egyháztanács tagja.
Dr Varga Ferenc a Protestáns Tanügyi Szemlében ismertette 

Dr Szabó Zoltánnak „A növények szervezete" című művét.
Dr Czirbusz Endre tagja a Magyar Cserkészszövetség X. kér. 

intézőbizottságának és fegyelmi bizottságának, az aszódi testnevelési 
tanácsnak, az ovoda felügyelő bizottságának. A Nemzeti Egység helyi 
szervezetének elnöke. A Levente-egyesületben előadást tartott gróf 
Széchenyi István érdemeiről. A szülői értekezleten a földrajz tanításá
ról tartott előadást.

Dr Reuss Pál részt vett a V. K. M. által rendezett német irodalmi 
és nyelvészeti nyári tanári továbbképző tanfolyamon. Jelenleg be 
van híva a müncheni Deutsche Akademie Goethe intézetének nyári 
tanfolyamára ösztöndíjjal.

Zalán Frigyes a szülői értekezleten a gyorsírás tanításának kér
dését ismertette.

Nyiry Sándor képesített levente főoklató — egyik oktatója az 
aszódi Levente Egyesületnek.

Nyugalmazott kartársaink működéséről a következő adatokat 
kaptuk meg:

Dr Gréb Gyula megjelent cikkei: Ober- und Niederland in 
der Zips. Ein volkstumgeschichtlicher Beitrag folytatása (Karpathenland
VI. évf. 43—48. 1); Zur Bibliographie der Zipser Volkskunde 
(u. o. VI. évf. 95. skl ); Maklar, Matlaren in der Zips (u. o. VII. 
évf. 3 —5. I); Scheuerberg (Egyetemes Philologiai Közlöny LVII. évf. 
142 — 146. I.); Bildliches in der Zipser Mundart (Német Philologiai 
dolgozatok LX. füzetében [113 — 120. 1]; Hochzeitsstimmung (meg
jelent a Késmárkon 1933-ban kiadott „Memorabilia Lycei Kesmarki- 
ensis magistrum discipulorumque dicta et facta“ 25—27. 1.); Der 
Karpathenverein für unsere Dörfer (Karpathen-Post 1933. évf. 31. 
sz.), Vorläufige Antwort für Herrn Dr Schwedler in Dresden (u. o. 
1934. évf. 9. sz.). Könyvismertetések és bírálatok: Karpathenland VI. 
évf. 63. 1. a Deutscher Sprachatlas-ról; u o. VII. évf. 30. skl. a 
Memorabilia Lycey Késmarkiensis-ről: Karpathen-Post 1933. évf. 51. 
sz. Viktor Mohr „Waldträume“ c. verskötetéről; u o. 1934. évf. 22. 
sz. Dr Josef Hanika „Ostmitleldeutsche-bairische Volkstumsmischung 
im westkarpalhischen Bergbaugebiet“-ről; a Szepesi Híradó 1934. évf.
5. sz. V. Mohr „Waldträume“ c. verskötetéről.
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Ä tanév története.
Ä tanév lefolyása. A lefolyt — külsőségeiben csendes 1933/34. 

tanévet — országos intézkedés következtében később kezdtük el, hogy 
így pótlást nyerjen a rossz időjárás miatt értéktelenné lett nagy-szün
idő. A javító vizsgákat szeptember 11-én tartottuk meg, mely napon 
a magán és felvételi vizsgák írásbeli részét is lefolytattuk. Ezek szó
beli vizsgálata szeptember 12-én volt. A beíratásokat szeptember 13., 
14. és 15. napján tartottuk. A tanévet ünnepélyesen szeptember !6-án 
nyitottuk meg, a tanítás rendszeresen pedig szeptember 18-án vette 
kezdetét.

Iskolai szünnapok voltak: szeptember 28-án a kerületi gyűlés 
alkalmából; a nemzeti gyász jeléül október 6 án, a reformáció emlé
kezetére október 31-én ; a kegyelet lerovására november 1-én és 2-án ; 
az első deprecatiós napon november 13-án; Kormányzó Urunk neve- 
napján: december 6-án; március 15-én; a főigazgatói látogatás alkal
mából május 7-én; második deprecatio céljából május 31-én. A kará
csonyi szünet december 23-tól január 3-ig tartott; félévi szünet volt 
február 2. és 3. napján; a húsvéti vakáció március 25-től április 8-ig 
terjedt.

A tanévet a következő programm szerint fejeztük be A VIII. o. 
leány- és fiú-magántanulók írásbeli vizsgálata május 7. és 8-án a fiú
magántanulók szóbeli vizsgálata 9-én d u. volt. Az összefoglaló 
ismétlések május 9. 11. 12. napján; mely napok délutánján a leány
magántanulók vizsgái is megtartattak. Az írásbeli érettségi vizsgálat május 
14., 15. és 16 napján volt. A tornavizsgát május 31-én d. u. tartottuk 
meg díszes közönség tetsző részvétele mellett. Vidéki magántanulók 
írásbelije június 7-én és 8-án volt. A szóbeli vizsgákat ezek részére 
június 8-án d. u. tartottuk meg. A bejáró leánymagántanulók írásbelije 
június 11-én és 12-én volt; szóbelijük június 13-án, 14-én és 15-én. 
E napok délelőttjén végeztük el az összefoglaló ismétléseket az I—
VII. o.-ból. A tanévet ünnepélyesen június 18'án zártuk be, mely után 
megkezdődtek a szóbeli érettségi vizsgálatok június 20—28-ig. Közben 
június 19-én előleges beiratkozás volt. A jövő évre szóló felvételi külön
bözeti vizsgákat megtartottuk június 28-án és 30-án.

A tanári testület évközben 28 értekezleten tárgyalta le a fel
merült pedagógiai és adminisztratív kérdéseket.

Ä tanítás munkájáról szóló beszámolónkban első sorban arról 
kell megemlékeznünk, hogu az állami főfelügyeletet gyakorló budapest- 
vidéki tankerület éléről nyugalomba vonult Dr Acsay István kir. fő
igazgató úr. A távozó országos nevű pedagógus igazi jóakarója volt 
iskolánknak. Minden látogatása kedves ünnepünkké lett. Buzdító sza
vától felfrissültünk, tanító útmutatásaitól új Iátkörre tettünk szert. Azt 
se felejtheti el tanári testületünk, hogy tanári rendünk anyagi érdekei
ért s így szellemi nívónk biztosításáért folyó küzdelemben mindig ott 
állott az élen: a vezetők között. A jó Isten gazdag áldása kisérje őt 
családjával egyetemben a pihenés elkövetkező évsorában.

V.
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Tankerületünknek így új vezére lett, tanári munkánknak új bírája, 
megfigyelője és irányítója. A kormányzó úr Ö-főméltósága e nagy 
tisztségre Dr Kemenes Illést, a Közoktatásügyi Tanács alelnökét, a 
Szent Benedek-rend érdemes tagját nevezte ki.

A tankerület tanársága október 21-éu búcsúzott a távozó vezé
rétől s üdvözölte új vezetőjét.

Tanítási munkánk megfigyelésére három napos hivatalos látoga
tást tett május ho 3-, 4- és 5. n ipján iskolánkban mint miniszteri biztos: 
Dr Kemenes Illés főigazgató úr. Úgy jött közénk mintha rég ismerné 
iskolánkat, úgy fogadtuk, mintha nemcsak az irodalom távlatán át 
ismertük volna eddig. Közvetlensége, kisugárzó szeretete feloldott 
azonnal minden merev formát s a lelkek közvetlen megismerését lehe
tővé tette. Példaadó szeretete az ifjúság iránt valóban felemelő volt; 
intő és tanító szavai szívből eredve a szívekbe találtak. Megértette 
szegénységgel küzdő nehéz helyzetünket s meg tudta találni igy is azt, 
amit értékesnek Ítélt. A helyzet képét és Ítéletének magvát a következő 
kijelentése tükrözi vissza a legteljesebben. „Nagy a szegénység a 
tanulók között. Ennek külső megnyilvánulása meglátszik a tanulókon 
és ezt a nehéz anyagi körülmények között élő fiatalságot neveli a 
tanári testület öufeláldozóan, neveli szép, lelkes és komoly munkával 
és ezen komoly munka felett tartja a kormányt az igazgató úr a kezé
ben. Ilyen munkára csak azt lehet mondani, hogy jo munka és ezért 
a jó munkáért méltóztassanak mint a kultuszkormány hivatalos kikül
döttének nemcsak elismerését, hanem hálás köszönetét is elfogadni.“

A mai időkben, mikor a tanári rendnek megbecsülése több oldalon 
megrendült; igazságot szolgáltató, buzdító és felemelő volt ezen ille
tékes helyről jövő ítélet. Hálánk jeléül és viszonzásul most mi mást nem 
tudunk adni, mint ama igyekvést, hogy a főigazgató úr Ő-méltóságának 
célkitűzéseit még fokozottabb erővel fogjuk szolgálni. Igaz örömmel 
jegyezzük fel, hogy a főigazgató urat hivatalos látogatásában két napon 
át elkísérte Dr Horváth Károly másod-felügyelő úr.

A testnevelés ellenőrzését p tanévben is Kocza Géza szakfel
ügyelő úr gyakorolta. Iskolánkat október 18 és 19 napjain látogatta meg, 
valamint felkereste március 24-én is. Gazdag tapasztalataiból közölte 
azokat, miket a mi viszonyaink között itt értékesíteni lehet. Ezúttal is 
közösen állapítottuk meg azt a most nehezen megvalósítható óhajt, 
hogy bárha felépíthetné iskolánk a tornacsarnokát is A harmadik test- 
nevelési órát március 5-én nézte végig Dr Búzás Béla őrnagy úr, az 
aszódi népgondozó és testnevelési hivatal vezetője.

A vallástanítást ez évben is meghallgatta Dr H. Gaudy László úr, 
mint a bányai egyházkerület középiskolai vallástanítási felügyelője. 
Abból az alkalomból szállott ki Aszódra, amikor a Vili. osztály távozó 
tanulói összefoglaló órán számoltak be az évi tanulmányukról, ütra- 
valóul a megnyíló életkapu előtt ériékes tanácsokat adott a maturan- 
dus ifjúságnak. Részt vett ez alkalomból egy tanítási órán is.

Az igazgató a tanév folyamán mondhatni állandóan hospitált úgy, 
hogy hetente átlag két látogatást tett. így összesen 64 órában látoga
tott. Az iskolai és házi dolgozataikat, valamint a rajzokat is kétszer 
vizsgálta felül a Rendtartás előírása szerint. Ki kell emelnünk
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e nyugalmasabb és kevésbbé terhes tanévben a kartársak is igen szép 
számban végeztek kölcsönös hospitálást, ami nagy előnyére szolgált a 
tanuló ifjúság több oldalú megismerésének.

Tartottunk az órákon közös megemlékezéseket is. Így emlékeztek 
meg a történelmi órán a szaktanárok Báthory Istvánnak, a magyar 
eredetű nagy lengyel királynak 400 éves születési fordulójáról. Az új 
lakihegyi rádió-leadóállomás felavatása alkalmából pedig az összes 
tanulóknak tartott közös előadást a rádióról Haberehrn Gusztáv 
kartársunk.

A tanári kar két értekezleten foglalkozott módszeres kérdésekkel. 
Az egyiken a modern nyelvek középiskolai tanításával, minek előadója 
Stibrányi Gyula kartárs volt; míg az új középiskolai törvényt az igaz
gató ismertette a tanári karral.

Ellenőrző értekezletet november 30-án és április 27-én tartott a 
tanári kar.

Nemzeti ünnepeink és a hazafias nevelés. A nemzet élet
fáján még most is pusztítanak titkon őrlő férgek. Mindenfelé jelensé
gek mutatják, hogy egy nemzetietlen irányzat újra szövögeti lelket
len hálóját. Legyünk ezért nagyon vigyázok, akikre a magyar ifjúság 
bízva van.

Az ősi hagyomány és a jelen veszélyének érzete egyaránt arra 
késztet, hogy minden lehető alkalmat értékesítsünk a nemzeti érzés 
öregbítésére.

Nemzeti függetlenségünk áldott emlékezetű vértanúinak áldoztunk 
október 6-án, mikor Petőfi-Önképzőkörünk a következő műsorral tar
tott emlékünnepet:

1. Hymnus.
2. Ábrányi E .: Október 6. Szavalja : Mikes László rg. VII. o. t.
3. Kossuth- és kuruc-nóták. Előadja : az ifjúsági zenekar.
4. Ünnepi beszéd. Tartja : Kecskés László rg. Vili. o t. ifjúsági elnök.
5. Tárogató-szóló : Bagossy Péter rg. VII. o. t.
6. Ábrányi E.: Az aradi 13. Szavalja: Teszák Endre rg. VIII. o. t.
7. Szózat.

Főmagasságú Kormányzó Urunk szívünkbe foglalt nevének esté
jét hagyományosan cserkész-ünnepély keretében ültük meg, melynek 
műsora a következő volt:

I A magyar cserkészek indulója: Énekli a cserkészcsapat.
2. Radványi Kálmán : Prolog. Szavalja : Tárnok János cserkész.
3. H. M. Martell: Seemamslos, duó. Előadják : Bayer Endre (hegedű) 

és Faska Ödön (zongora) őrsvezetők.
4. Ünnepi megemlékezést tart Dr k. Molnár Frigyes, a Magyar Cser

készszövetség külügyi főtitkára.
5. Rosner L : Magyar egyveleg. Előadják: Leopold Ödön, Bayer 

Endre, zongorán kísér Faska Ödön, őrsvezető.
6. Varga Gyula: A kassai harangok. Szavalja: Komáromy László 

s.-őrsvezető.
7. A Petőfi-cserkészek a Jamboreen. Megemlékezés. Tartja: Dr Czir- 

busz Endre parancsnok.
8. Péczely József: Bíróék möglakják Pestet. Népies vígjáték egy fel

vonásban. Előadják a cserkészek.
A második félév első napját Körösi Csorna Sándor eszményi 

alakját visszaidéző megemlékezéssel kezdtük meg. Kitartást és önfel-
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áldozást, haza- és tudmányszeretetet az ö életéből gazdagon tanulhat 
az ifjúság.

Petőfi iskolája szívbeli elkötelezést érez arra, hogy minden idő
ben áldozzon a márciusi ifjak, a márciusi eszmék emlékezetének.

Ez alkalomból igen szép látogatottság mellett Önképzőkörünk a 
következő programmal tartotta meg ünnepélyét:

1. Kölcsey: Hymnus (közének.)
2. Petőfi: Nemzeti dal; Komáromy László rg VIII. o. t.
3 Kuruc-nóták: a Petőfi-reálgimn. énekkara Haberehrn Gusztáv . 

tanár úr vezetése alatt.
Ünnepi beszéd : Kecskés László rg VIII. o. t. ifjúsági elnök.

5. Lehár-keringő : Arany és ezüst: a reálgimn. zenekara.
b. Váradi Antal: Mi a haza? Reisinger Pál rg. II. o. t.
7 Ábrányi—Vendéghelyi: A vándor madár. (Melodráma.) Havassy 

Kálmán. Leopold Ödön rg. Vili. o. t ,  Faska Ödön rg. VII. o. t.
8. Kuruc-, Kossúth-nóták : a Petőfi-reálgimn. zenekara.
9. Vörösmarty : Szózat (Közének.)

E napon Aszód község ünnepében is részt véve cserkészcsapa
tunk Petőfi egykori lakóházára tett emlékkoszorút, míg Komáromy 
László VIII. o. t. szavalt.

A Hősök emlékünnepét május hó 27-én rendezte meg Aszód 
község, mely alkalomból Mikes László VII. o. cserkész-tanulónk 
szavalt, ugyancsak hasonló célzatú ünnepén a helybeli izr. hitközség
nek e napon Weiner László VII. o„ lanulónk működött közre.

A tanévet bezáró összejövetelünkön Bél Mátyásról, nemzetünk 
és egyházunk nagy tudósáról és alkotó pedagógusáról tartott az igaz
gató példaadó képet az ifjúság elébe.

Az ezt megelőző szülői értekezleten pedig meleg szavakban 
emlékezett meg nagybányai vitéz Horthy Miklós Kormányzó Urnák 
születésnapjáról, mikor is a h úlgatóság lelkesen tűntetett hódoló szere- 
tetével államfőnk iránt.

Hisszük és reméljük, hogy tanulóink szive mindig a nemzeti 
eszmék befogadó és termő földje lesz.

Ä vallás-erkölcsi nevelés. A tantervkészítő és célkitúző 
körök mindjobban belátják, hogy a középiskolának nem lehet egyedüli 
célja mennél nagyobb ismerethalmaz közlése és megkívánása; felesle
gesek a szaktudásilag agyonmagyarázott olvasókönyvek, lehetetlen a 
szakképzésnek különböző gyakorlatok címe alatt a középiskolába való 
becsempészése, de épp úgy nem célja a sportrekorderek képzése 
sem. Itt be kell áll mii az egészséges mérsékelésnek, — de viszont 
jobban előtérbe kell venni a lellemfejlesztés, a vallás-erkölcsi nevelés 
célgondolatát. Ennek az elvnek szolgálatában kisértük minden vonalon 
élénk figyelemmel összes tanulóink hitéletét.

Evangélikus növendékeink ősszel és tavasszal tanári vezetés 
mellett jártak vasárnaponként templomba. Az egyház közistentisztelelein 
vettek részt, ha pedig tót nyelvű volt a d. e. igehirdetés, úgy a kerü
leti két iskola növendékeinek külön istentiszteletet tartott Hannák Béla 
vallástanár, melyeken az orgonajátékot Perényi Rezső ny. igazgató úr 
volt szíves ellátni. Téli időben az internátus nagytermében volt ifjú
sági istentisztelet. A vallástani órákat külön énekkel, a rendes tanítást

2*
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pedig imával kezdjük és végezzük. Az Úr szent vacsorájához a tanári 
karral kétszer járult az if|úság kellő deprecatiós előkészület után 
november 13-án és május 31-én.

Ifjúságunkból május 21-én először járultak az Úr asztalához: 
Heizler Ágoston, Karádi István, Lorencz Sámuel, Kiss László, Petrik 
János, Péter Géza, Rakssányi János, Steinberger Pál, Viliin Lajos, 
Zsemberovszky János IV. o t. és Nagy Dalma III. o. mt.

Előzőleg Pünkösd előtti vasárnap: Mrkva Gábor, IV. o. t. Héviz- 
györkön.

A közös főhatóság alá tartozó Leánynevelő-Intézettel ez évben 
is három vallásos estét rendeztünk. Az első a reformáció emlékezetét 
szolgálva október 31-én volt a következő műsorral:

1. Erős vár a mi Istenünk. I. vers, énekli az egész közönség.
2. Tinódi: Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Előadja a Leánynevelő

intézet énekkara Micsinay Gizella tanárnő vezetésével.
3. Kutas Kálmán : Fohász. Elmondja : Gaal Lenke IV. o. leányiskolái 

növendék.
4. Mit köszönhet az emberiség és nemzetünk a protestantizmusnak ? 

Értekezés. Tartja: Szever Pál, a reálgimn. tanára.
5. S trattner: Dicsérd én lelkem a dicsőség örök királyát. Előadja: 

a reálgimn. ev. tanulóinak kara Haberehrn Gusztáv tanár vezeté
sével.

6. Szuhai Benedek: Emlékezzünk. Szavalja : Teszák Endre reálgimn. 
Vili. oszt. tanuló

7. Térj magadhoz drága Sion. I. vers énekli az egész közönség.
A második november 12-én Luther Márton születésének 450. 

évfordulója emlékezetére a következő programm mellett folyt le:
1. Erős vár a mi Istenünk I. vers. Énekli az egész közönség.
2. Petrovics Pál: Luther emlékezete. Szavalja : Komonyi Margit III.

o. int. növ,
3. Dauz : Hogy van a régi ige. Előadja : a Leánynevelő-Intézet ének

kara Micsinay Gizella tanárnő vezetésével.
4. Ünnepi beszéd Tartja : Hamrák Béla, a két iskola vallástanára.
5 Beethoven : Változatok Négy kézre játszák Gaal Lenke és Sebők 

Edit IV. o. int. növendékek.
6. Sántha Károly : Luther. Szavalja : Bayer Endre rg. VII. o. tanuló.
7. S trattner: Dicsérd én lelkem a dicsőség örök királyát. Előadja : a 

reálgimn. ev. tanulóinak kara, Haberehrn Gusztáv tanár vezetésével.
8. Hymnus.

A harmadik vallásos estét a „Pro Christo“ szövetség vezetői
nek közreműködésével tartottuk február 18-án, s a következő pontok
ból állott:

1. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben . . .  I. vers. Énekli az egész 
közönség.

2. Áhitat. Tartja : Schulek Tibor tábori főlelkész.
3. Szügyi átirat: Régi dallam. Doave : „Óh mily drága név ez : Jézus“ 

Előadja: a Leánynevelő-Intézet énekkara.
4. Szabolcska Mihály: Krisztus keresztjénél. Szavalja: Verzár Irén 

IV. o. növendék.
5. „Szenvedés és Isten jósága“ címen előadást tart Dr. Scholtz Osz

kár, a „Pro Christo“ elnöke, a bányai egyházkerület főjegyzője.
6. Decius : Dicsőség mennyben Istennek. Énekli: Haberehrn Gusztáv 

tanár vezetésével a reálgimn protestáns énekkara.
7. Ábrányi Emil: Keresem az Istent. Szavalja : Mikes László VII. o. 

reálgimn. tanuló.
8. Hymnus. Énekli az egész közönség.
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Református tanulóinkat téli istentiszteleteken és egyházuk énekei
nek gyakorlásában Székely Ödön hévizgyörki ref. lelkész úr oktatta, 
különben mint protestáns tanulók, közösen vettek részt az evangélikus 
ifjainkkal a vallási élet belső misszióinak keretében.

A református tanulók részére rendezett gödöllői „csendes napon“ 
február 24-én: Dúzs Gedeon, László Kálmán és Mikes László VII. o. 
tanulók vettek részt. Csendes napot tartottak hasonlókép Hévizgyörkön 
április 22-én, melyen Nagy Lajos I , Eötvös Károly, Medve Ferenc, 
Szász István II., Szabó László III, Krisár Aladár IV., Kovách Egon V., 
László Kálmán, Mikes László, Molnár András VII o tanulók vettek részt.

A református tanulók közül először éltek az Úr vacsorájával 
Hatvanban május 13-án: Fentös Kálmán, IV., Medve Ferenc, Szabó 
László és Szász István III. o. tanulók.

A róm kath tanulók lelki gondozását Kausz József hévizgyörki 
expositus, intézetünknek államilag és egyházilag kinevezett kath. vallás
tanára vezette. Gyónást tartottak december hó 22-én és június hó 
16-án. Részt vettek február 4-én a hamvazásban, március 22., 23. és 
24. napján rendes lelki gyakorlataik voltak. Hittani vizsgáikon mint püspöki 
biztos Dr Vayand Miklós aszódi és Dr Herczegh János tarai plébános 
urak jelentek meg. Kath. tanulóink jelentős részét április második felé
ben bérmálásban részesítette Őnagyméltósága Hanauer István váci 
püspök úr.

Az izraelita tanulók hitéletének gondozása Steiner Jakab főrabbi 
úr feladata volt. A hittani órákat a rabbiság hivatalos helyiségében 
tartották. A tanulók pontos órára járását az igazgató őrizte ellen.

Tanári testületünk részt vett egyházi közéletünk több jelentős 
mozzanatában Az augusztus 22-én Cinkotán tartott esperességi köz
gyűlésen, melyen Blatniczky Pál főesperes úrnak tettekben és ered
ményekben gazdag negyvenéves lelkészi jubileumát is ünnepelték: 
Szever Pál igazgató-helyettes, Hamrák Béla, Dr Czirbusz Endre és 
Velten Armand vettek részt. A kerületi közgyűlésen : Dr Oravecz Ödön, 
Szever Pál, Hamrák Béla voltak jelen.

Az Egyetemes Közgyűlésen Szever Pál igazgató-helyettes vett 
részt, valamint az Ev. Tanáregyesület közgyűlésén.

E napokban: június 24-én ünnepelte a helybeli egyház díszköz
gyűlés keretében a 40 éves sikeres pályafutás után nyugalomba vonuló 
Perényi Rezső kántor-igazgatótanítót, kit a Kormányzó Úr a polgári 
Signum Laudis-sal tűntetett ki. A közélet önzetlen munkását méltán 
érte e magas kitüntetés. Iskolánk is igaz barátját és jóakaróját tiszteli 
a távozóban. Tisztelő üdvözletét a Petőfi-reálgimnáziumnak ez alka
lomból Szever Pál mint igazgató-helyettes tolmácsolta.

Részt vettünk egyházunk gyászában is, mikor januárban Szeberényi 
Zoltán a fóti egyház lelkésze, iskolánk volt növendéke; és júniusban, 
mikor Mesko Károly galgagutai lelkész időnap előtt tértek meg az 
Úrhoz. Mindkettő iskolánk igaz lelkű barátja és lelkes támogatója volt. 
Legyen emlékezetük áldott.

Az ifjúság protestáns részéből az Ifjú Évek c. folyóiratnak szá
mos előfizetője volt. A soproni Luther Naptárt pedig ugyancsak szép 
számban vásárolták meg a tanulók szülői.
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Maguknak a tanulóknak erkölcsi magaviseleté e tanévben igazán 
kevés alkalmat adott rovásra. Egy súlyosabb eset volt csak, melynek 
igazán terhelt bűnösét a tanári kar tanácsa folytán a szülők iskolánkból 
kivették.

Ä tanári kar köréből a következő adatokat jegyezzük fel év
könyvünkbe.

Az iskola igazgatója a múlt tanévi március 1-től betegsége miatt 
szabadságon volt, még a nyári szünidő alatt se tudta átvenni hivatala 
vezetését, így a munkát teljes mértékben Szever Pál helyettes igazgató 
látta el, biztos kézzel vezetve az iskolát, biztosítva a zavartalan mun
kát és sikeres eredményt. A nyári szünetben három hétig Hamrák Béla 
kartárs váltotta fel pihenőre a helyettes igazgatót. Bár Dr Oravecz Ödön 
igazgató szeptemberben újból munkába állt, mégis csak helyettesének 
odaadó munkája tette lehetővé a nehezen lábbadozó betegnek hivatása 
teljesítését. Egész mértékben az ügyvitelt csak novembertől bírta átvennni.

Ezalatt erős átváltozáson ment át a tanári testület. Szabó Lajos, 
aki 1898 szeptembertől buzgó tanára volt iskolánknak, teljes 35 évi 
szolgálattal nyugalmazását kérte. Távozása nagy vesztességet jelent 
feltétlenül az intézményre nézve, melynek történetében neki jelentős 
szerepet adott a sors. Mikor 1908-ban 10 évi szolgálat után a bizalom 
az ő kezébe helyezte az iskola vezetését, szunnyadó nagy elgondolá
sainak ügyes és helyesen mérlegelő életrehívásával forduló pontra 
vitte a régi kis iskola ügyét. Belátta, hogy mint négyosztályú gimná
zium a jövő fejlődését nem biztosíthatja magának iskolánk, ezért felis
merve a kultúrpolitikai kedvező helyzetet, előállott a kifejlesztés merész 
gondolatával. Hogy a helyi szokások szerint értékes eszméje nem jutott 
Taigetos fokára, azt még csak nehezen megérti a mai nemzedék, de 
azt, hogy sikerült a valóra válásig elvezetni a gondolatot s kikerülni 
az elgáncsolás labirintusát, az valóban ma is csodálatot vált ki lel
kűnkből. Igaz székely gondolkodás, szívós kitartás, meg nem rettenő 
és mindent eltűrő bátorság kellett hozzá. Az elvetett és sudárba szök
kent mustármag fájának lombosodását ő már félre vonulva nézte, de 
mindig igaz és önzetlen örömmel. Sok nehéz helyzetet hárított el vál
ságos és végletes napokban az iskolától és annak tanári karától. Hogy 
önfeláldozását nem kisérte mindig illő hála, ez már emberi sors. Egy 
azonban soha se hagyta el tanári pályáján: a tánítványainak rajongó 
szeretete.

Most már procul negotiis nézi a közélet zajlását övéinek oly szerető, 
úgy szeretett körében. E zárt körbe is be tud sugározni tanítványainak 
hálás szeretete. Találjon ezekben örömet, derűt a pihenésnek nyugal
mas évtizedeiben. Úgy legyen!

A nm. VKM. úr hasonlókép nyugalmazta 36 évi szolgálat után 
Künsztler Jánost, aki a testnevelési tanszéket töltötte be. Mint mene
kült Selmecbányái tanár — a világháborúban való tényleges részvétel 
után — talált Aszódon alkalmazást, hol előtte a testnevelést nem is 
tanították szakszerűen. Volt egy megválasztott tornatanára már az isko
lának 1914-ben, de hivatala megkezdése előtt elment a harcmezőre 
s ott is maradt. Azután a kar tagjai maguk között elosztva vezették 
a testnevelést. Künsztler Janos működése alatt alakult meg felsőbb 
intézkedések szerint a ma is virágzó Sportkör, valamint bevezetést
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nyert a harmadik testnevelési óra. A vezetésére bízott ifjúsággal több 
kerületi és országos versenyen szép sikereket ért el. Jelentős részt 
vett a Petőfi-cserkészcsapat megalakulásában is.

A jól megérdemelt nyugalomba vonult kartársak helyét a fenntartó 
hatóság helyettes tanerőkkel töltötte be. Szabó Lajos utódja, aki állami 
kinevezés alá eső tanszéken tanított, a nm. VKM. úr megbízása alap
ján Zalán Frigyes okleveles tanár lett, kit mint értékes tanári erőt 
ismert meg az iskola vezetősége az előbbi tanévben, mikor az inter- 
nátusnak volt nevelőtanára. A testnevelési tanszékre a meghirdetett 
pályázat alapján a fenntartó testület Nyíry Sándor okleveles testnevelési 
főiskolát végzett tanárt választotta meg, aki addig a keszthelyi gaz
dasági főiskolán vezette az ifjúság torna-tanfolyamát. Kívánjuk, hogy 
ifú kartársaink iskolánk javára a maguk életútjának megtalálásával 
dolgozzanak sikerekben gazdagon. Igaz lelki harmóniában szolgálják 
nemzetünk és egyházunk szent érdekeit.

Az iskola internátusában a számtan-fizikai nevelötanári állás 
Zalán Frigyesnek a karba való belépésével, megüresedett. Erre az egy
házi főhatóság jóváhagyásával Káply Elemér tanár hivatott meg. E he
lyen is hálával kell megemlékeznünk Csizmadia György és Káply Elemér 
internátusi kartársainkról, akik nem csak buzgalommal osztoztak taní
tási munkánkban, de igen sokszor páratlan előzékenységgel vállalták 
a helyettesítéseket is.

Ä jótevők ünnepének ebben az iskolai esztendőben a tanév 
megnyitóját jelentettük ki. Kevés jótevője volt e nehéz sorsot megélt 
iskolának. E kevesek sorába méltán sorozhatjuk be Koren Istvánt — 
Petőfi egykori tanárát — aki nem csak életéből 23 évet áldozott az 
iskolának, hanem ezen idő alatt sok szegény tanulót meg is segített 
szerény jövedelméből. Ezen felül sokat áldozott a szertárak megalapí
tására, maga gyűjtött anyagot ezek részére. Áldassék emlékezete 
közöttünk minden időkben ezért is!

Ä tanulók létszám a a múlt tanévhez képest tízzel emelkedett. 
(392—402). A többletben 6 nyilvános és 4 magántanuló van. A magán
tanulók száma így 42-ről 46-ra emelkedett, pedig szigorúan betartjuk 
a földrajzi határokra nézve azokat az intézkedéseket, miket a VKM. 
80,824/1928. V. sz. rendeletéből a mi egyházi főhatóságunk is magáévá 
tett. Másrészt pedig a VII. és VIII. o.-ba már nem igen veszünk fel 
más intézetből jövő tanulókat. Ezen elvtől csak kivételes esetekben 
pl. a szülő áthelyezése stb. térünk csak el.

Tanulóink eg észség i állapota. Még e tanév megkezdése előtt 
a nyári szünetben elhúnyt egy először beiratkozó tanulónk, kinek az 
sem adatott meg, hogy iskolánk épületét megláthassa. A második fél
évet bevezető szünet első napján egyik lelkében meghasonlott tanulónk 
Önként megvált életétől. A jó Isten legszebb ajándékát vetette el — 
s az őt gondosan nevelő szülőinek okozott végtelen bánatot e meg
gondolatlan — ma valósággal járványszerű életfelfogásból eredő csele
kedetével. A tanuló ifjúságunk egészségi állapota különben e tanévben 
kétségen kívül jobb volt. A szokásos járványok: a náthaláz ez évben 
jobban megkímélték intézetünket.
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Ifjúságunk amúgy is eléggé edzett, mit határozottan elősegít egye
seknél a messzebbről való bejárásból származó szervezeti megerősödés. 
Tagadhatatlan, hogy a köznyomor sápasztó nyomát itt is, ott is meg
látjuk egy-egy gyermek arcán. A magyar kálváriajárás áldozatai sze
gények. Iskolánk maga tart orvost a szegény tanulók díjtalan kezelé
sére, rnely nemes tisztét sok szeretettel látja el Dr Liptai István kör
orvos úr, aki az internátus orvosa is. A lefolyt tanévben orvosi keze
lésben részesített igazgatói beutalás alapján circa 40 tanulót.

Dr Kiss Vilmos járási főorvos és Dr Liptai István körorvos urak 
október 28-án tartottak iskolánkban hivatalos szemvizsgálatot. A torna 
alóli felmentést szintén az iskolaorvos úr foganatosította, mindenkor 
ügyelve arra, hogy megfelelő javulás esetén az illető tanuló újra része
süljön testnevelésben. Az internátusbán megjelenő kanyarót s egy vör- 
heny esetet szigorú elszigeteléssel sikerült lefékezni, másrészt beteg 
diákjaink a jó és gondos ápolás mellett mind szerencsésen felgyó
gyultak.

Sajnos, hogy a jelenlegi tanterv mellett az egészségtant nem tud
juk taníttatni, mert bejáró tanulóinkat délutánra nem tarthatjuk itt.

Mindenesetre az egészségügyet szolgálja az ez évben a rend
kívüli tárgyak sorába felvett vívás is,

Ä tanulók segélyezése. A szegény tanulókat segélyző egyesület 
a szegény növendékek részére ez évben 692 drb tankönyvet osztott ki 
122 tanuló között 2659 50 P értékben. A könyveket a tanulók csekély 
kölcsönzési díj ellenében kapják. E kedvezményt minden vallás tanulója 
igénybe veheti.

A könyvállomány e tanévben beszerzés útján 72 darabbal 28570 P 
értékben, ajándék útján pedig 2 darabbal 6 P értékben gyarapodott. 
Kiselejtezés folytán 89 darabbal 345 60 P értékben csökkent.

Elsősorban az I. o. tanulók segítségére akarunk lenni, mert ezek
nek szülői vannak a legnagyobb kiadással megterhelve az iskolázás meg
kezdésekor.

Akik a Segélyzőtől kölcsönkönyvet akarnak, azok a kért könyvek 
jegyzékét egy nyílt levelezőlapon terjesszék be az igazgatósághoz augusztus 
20-ig.

Az intézmény könyvtárát és pénztárát Haberehrn Gusztáv kezeli. 
Tandíjelengedésben az uj tanulók nem részesülhetnek az első félévben. 
Az iskola maga akar Ítélkezni tanulói érdemessége felett. Kedvezményt 
minden szegény és jó tanuló kap felekezeti különbség nélkül.

E tanév első felében 75 tanuló részesült 136! P 25 f elengedésben, 
a második félévben pedig 82, kiknek a nagybizottság összesen 1586P 25 f 
kedvezményt adott. így az egész évi elengedett összeg 2947 P 50 f.

Szülői értekezlet. A um V. K. M. úr két esetben is kívánt 
általánosságban rövid időn belül szülői értekezletet tartatni. Mivel 
azonban tanulóinknak több mint fele bejáró — az itt lakók zömét 
pedig az internátus növendékei adják — így ezek szülőit oly könnyen 
mozgósítani nem lehet. A múlt tapasztalata alapján pedig megállapít
hatjuk azt is, hogy eredménytelen is lett volna. Ellenben nagyon jól 
beváltak azok a rendes szülői értekezletek, amiket a tornavizsgával
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és cserkészettel — illetve az évzáró ünnepéllyel kapcsolatban tartot
tunk. E tanévben az iskolai esztendő ünnepélyes berekesztése előtt 
volt egy nagyon szép látogatottságot mutató ily összejövetel, melyen 
Dr Czirbusz Endre a földrajz tanulásáról és az olthoni helyes segítés
ről, Zalán Frigyes pedig a gyorsírás oktatásáról értekezett az érdeklődő 
szülők előtt.

Adományok és ajándékok. Az aszódi ág hiv. ev. egyház 
mint az iskola régi fenntartója — áladáskor vállalta a légi segély 
további adását s így az 1933. évre 32 P-őt adományozott. Aszód község 
szokásos évi segélyét 300 P t az 1932. évre kifizette. A magyar királyi 
közokt. kormánytól a régi é\i államsegély fejében e tanévre 3 P 99 f-t 
kaptunk. A tanári könyvtár részére Francsek Pál 90, Dr Oravecz Ödön 
66, Szever Pál 64, Soinay Dénes 19, a VKM. 8, Budapest városa l r 
a Tud. Akadémia 1, Melna Géza I, Kausz József 1, Steiner Jakab 1, 
Patai Pál 1 müvet ajándékozott. Ezek értéke összesen 812 P.

Most érkezett az Akadémia nagy könyvajándéka circa 3000 P 
értékben, miről csak a leltározása után tudunk pontos jelentést tenni.

A tanulók jutalmazására adakozók jegyzékét máshol közöljük.
Lugosi József budapesti gyáros úr az új épület ajtóinak jelzésére 

70 drb zománcozott táblát adományozott mintegy 250 P értékben.
Az új épület körzetének paikírozására a gödöllői Erdészeti Hivatal 

100 drb cser és 100 drb tölgy csemetét küldött — ugyanezen célra 
Zsámbékról Zólomi Imre erdőtanácsos úr 50 drb lúcfenyő, 50 drb 
ezüstfenyő csemetét adományozott.

Az igazgató által mull évben kezdett gyűjtés az építési terhek 
csökkentésére az előbbi évi 4000 P-höz újabb 2000 P-t hozott. Isten 
áldása legyen a jóságos adakozókon.

Tanulmányi kirándulások és nyilvános előadások meg
hallgatása. A kötelező filmoktatás nincs bevezetve iskolánknál. Azon
ban igyekeztünk tanulóinkat kis községünk minden olyan előadására 
elvezetni, amely rájuk nézve tanulságos és nevelő hatású lehetett. 
Másrészt amennyire a gazdasági helyzet engedte, csináltunk kisebb 
tanulmányi kirándulásokat is.

Megtekinthették kath. tanulóink a helybeli Kultúr-Mozgó-ban a 
november 15-én bemutatott Vatikán c. nagyszabású filmet. Részt vett 
ifjúságunk február 3-an az aszódi Levente Egyesület műsoros előadá
sán. Az internátusbán február 21-én Szilágyi Béla regős tartott haza
fias előadást. Április 16-án a Leánynevelő-lntézet előadását hallgat
hatták meg tanulóink. Az aszódi Protestáns Nőegylet rendezésében 
bemutatott „Nótás Kapitány“ c. darabját Farkas Imrének április 21-én 
nézték meg. Május 5-én if|úságí előadásban d. u. megnézték az Aszó
don játszó színészek által bemutatott „János vitéz"-t. Irredenta elő
adást tartott az érdeklődőknek Marosi Géza színész május 9-én. 
Május hó utolsó vasárnapján részt vettünk a község hősök ünnepén, 
majd az erre vállalkozók az izraeliták hasonló célú műsoros estélyén. 
Ifjúságunk mindig és minden helyen kellő tanári felügyelet mellett 
jelent meg.
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Tanulmányi kiránduláson január 27-én Budapesten 57 tanuló vett 
részt Dr Czirbusz Endre, Jancsik Mihály és Csizmadia György veze
tése mellett. Megtekintették az Országházat, a Kúriát, este pedig a 
Nemzeti-Színházban „Az ember tragédiájáénak előadását nézték meg.

A nemzetközi-vásár alkalmából 17 tanuló ment fel Budapestre 
Csizmadia György vezetése mellett. Megnézték az Állatkertet és a 
Feszty-körképet.

A Sportkör vándor mozgalmairól más helyen számolunk be.
Ä vonaton bejáró tanulóink felügyeletét ez évben újjá szer

veztük. E munkakört, hogy lehetőleg tökéletesen láthassuk el, három 
kartárs között osztottuk be Az érkező tanulókat Dr Czirbusz Endre 
fogadja a vasútnál és vezeti fel rendben az iskolába, míg a vonatra 
vissza Zalán Frigyes felügyelete alatt mennek az egyes csapatok. Az 
iskola épületében töltött idő alatt Stibrányi Gyula vigyázott az ifjúságra. 
A vonaton bejáró tanulók se a csapatot, se az iskolai épületet nem 
hagyhatják el a felügyelő tanár engedelme nélkül. Utazás közben is 
kiszemelt nagyobb tanulók gyakorolják az ellenőrzést, akik naponta 
jelentést tesznek az illetékes tanárnak. Az iskolában töltendő szabad 
időben a napközi otthon három termében, amelyeket ez évben ujonan 
bútoroztak be, tartózkodtak, hol részben a leckéjüket ismételték, rész
ben új feladataikat végezfék el. A májusi menetrend okozta nehéz 
helyzetet minden vonatkozásban igyekeztünk a tanulók javára fordítani; 
különösen alkalmas volt erre az ismétlések ideje. A Hatvan felől jövő 
tanulók korai felkeléstől való mentesítésére a Máv. már a téli idő
szakra is beállított egy tehervonatot, melyen kellő időben ide jöhetnek 
tanulóink. Viszont gondoskodás történt arra nézve is, hogy hasonló
kép tehervonattal megfelelő időben haza térhessenek Balassagyarmat 
felé növendékeink. E tanévben Hatvan felől 87, Balassagyarmat irá
nyából 54, Gödöllőről és környékéről 35 rendesen bejáró tanulónk 
volt. A közeli falvakból gyalog, gépkocsin, kocsin és kerékpáron változó 
számú bejárónk volt. Tudjuk jól, hogy csak országunk szegénysége 
indokolhatja a középiskolának ily módon való látogatását. Trianon 
kórságának jele ez is. Minden rosszban lévén valami jó is — itt is 
megállapíthatjuk azt, hogy diákságunk ez a része jelentős testi edzett
ségre tesz szert, s a betegségi esetek száma éppen ezek körében a 
legkisebb.

Ä leánymagántanulók létszáma ez évben 28 volt. Kettővel 
több, mint múlt évben. Közűlök egy azonban nem járt be. Felügyeletük 
és női vezetésük teljes mértékben biztosítva van. A tanári szobával 
szemben külön leányszoba van minden szükséges mellékhelyiséggel. 
Be van kellően bútorozva. Itt töltik a szünetet rossz időben, jó időben 
a felügyelőnő vezetése alatt az intézet előtti téren külön sétahelyük 
van. Magaviseleltük ellen ez évben sem merült fel oly panasz, mely 
ezen intézményünk jogosságát veszélyeztetné. Osztályok szerint így 
oszlottak meg : 1 o. 2 (—(— 1), II. o. 7, III. o. 5, V. o. 2, VI. o. 3, Vili. o. 8. 
— A IV. és VII o.-bau.nem volt leánymagántanuló. Vallás szerint igy 
csoportosíthatók: ág. hitv. ev. 4, ref. 4, róm kath. 16, g. kath 1, unit. 1, 
izr. 2. — E tanévben bevezettük a testnevelési oktatásukat is. Ezen 
órát szombaton 1—2-ig tartották meg minden héten, vezetőjük nagy
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buzgalommal Droppa Irén oki. főiskolát végzett testnevelési tanárnő 
volt. Itt jegyezzük meg, hogy a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 
határozata szerint meg van engedve az, hogy bejáró gimn. leány
magántanulók az aszódi Leánynevelő-Intézet internátusában lakjanak. 
E kedvezmény bizonyára csak előnye lesz a magyar nőnevelésnek. 
A leánytanulók felügyelőnőjének tisztét igaz szerelettel Tompa Adolfné 
úrhölgy látta el.

Ä madarak és fák napját rövidebb tanévünk mellett külön 
nem tartottuk meg nyári kirándulás keretében. Az egyes szaktanárok 
úgy a természetrajznál, valamint a magyar olvasmányoknál igyekeztek 
a madarak és fák védelmét elpalántálni a fiatalság lelkében. Különö
sen fájó szívvel látja minden magyar ember, hogy gyérül a visszatérő 
fecskesereg s már-már ritkaságba számit egy-egy gólyafészek, vala
mikor jellegzője az alföldi világnak. Tanulóinkat az iskolát körülvevő 
terület beültetésével és gondozásával igyekeztünk a természet szere- 
tetére nevelni. Alsóbb osztályokban ezen célt szolgáló olvasmányokat 
igyekeztünk többször bemutatni egyes helyettesítési órákon.

Ä takarékosság napját nem tették át még most sem a refor
máció emléknapjáról. így ezen napon nem foglalkozhattunk vele. Az 
erre vonatkozó népszerűsítő iratokat és képeket kiosztottuk tanulóink 
között. Sajnos a takarékossági tíz parancsra a mai fiatalságot minden 
tanárnál jobban megtanítja a magyar élet nagy szegénysége, vergődése. 
Bár oly helyzetbe kerülne nemzetünk, hogy még újra joggal oktathat
nék takarékosságra a jövő nemzedékét.

Jutalmat nyert tanulók. A ni. kir. pénzügyminisztériumtól 
200 P-ős nevelési segélyt kapott előmenetele alapján Prohászka 
Jenő VII. o. tanuló.

Gróf Telckyné Róth Johannának az összes evang. közép- és 
főiskolákra szóló alapításából verseny-dolgozataik alapján Bobor János 
és Lórenz András VIII o. tanulókat 10—10 P díjban részesítették.

A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület és a felső peslmegyei espe- 
resség 20 — 20 P-ős adományából 8—8 P jutalmat kaptak: Mikes 
László VII. o., Székely Tamás VI. o., Szilasi Zoltán VI. o., Esztergá- 
lyi Gyula V. o., Nagy István V. o. tanulók.

Sperlágh Zoltán hatvani gyógyszerész úr szokásos 10 P-ős jutalom
dijából 5—5 P-t nyertek: Boda Mihály V. o. és Kaputa József IV. o. 
tanulók.

A rozsnyói öreg diákok 25 P-ős ösztöndíjában Lórencz András
VIII. o. tanuló részesült, mint a Rozsnyóval szomszédos Dobsina szülötte.

Stibrányi Gyula, Dr Czirbusz Endre és Zalán Frigyes tanárok 
adományából mint a bejáró tanulók vigyázói, illetve mint jóviseletű 
bejárók Havassy Kálmán VIII. o., Terplán Dezső VIII o., Hlavács Gyula
II. o. tanulók 10 — 10 P jutalomra érdemesittettek.

A Magyar Szemle szerkesztősége mint érdemes tanulókat 1 — 1 
kötet folyóirattal tűntette ki: Balogh Jolán, Bobor János, Kecskés 
László, Kreko József, Lórencz András VIII. o., Bolgár Pál, Faska Ödön 
és Mikes László VII. o. tanulókat azon feltétellel, hogy egy-egy cikkhez 
hozzá szólva véleményüket írásban beküldik a szerkesztőségnek.
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Dr Fabricius Endre gazd. főtanácsos úr ajándékából könyvjutalmat 
kaptak André László és Szlovák András Vili. o. tanulók mint az iro
dalom és történelem ismeretében kiválóak.

Csizmadia György kartárs VI. o. tanítványai közül a magyar nyelvben 
kiemelkedő Boda János, Győző János, Rákosi József, Székely Tamás 
és Szilasi Zoltán tanulókat részesítette könyvjutalmi elismerésben.

Az Egyetemi Nyomda szívességéből Halász Zoltán, Kalmár József, 
és Nagy Lajos I. o.; Hlavács Gyula, Jakus Pál, Kaján József, Kapufa 
János, Reisinger Pál, Sidó László II. o.; Balogh Péter, Heisler Ágos
ton, Karádi István, Mrkva Mihály, Petrik János, Smelko Tibor, Varga 
István IV. o ; Áts Kálmán, Dobronyovszki János, Tárnok János V o.; 
Bagossy Péter, Faska Ödön VII. o.; Bobor János, Kecskés László és 
Leopold Ödön VIII o. tanulók nyertek jutalomkönyvet.

Fischer Lajos adakozásából Szilasi József III. o. tanuló kapott 
buzdításul egy könyvet.

Dr Osválh Gedeon volt igazgatónk drámai költeményének 1 — 1 
kötetét nyerték: Balogh Péter, Bálint Sándor, Balthazár József, Heisz- 
!er Bálint, Iszlay Miklós, Karádi István, Kapufa József, Mrkva Mihály, 
Petrik János, Smelko Tibor, Schwank Ervin, Tasnádi Gábor, Varga 
István IV. o.; Ats Kálmán, Boda Mihály, Dobronyovszki János, Eszter- 
gály Gyula, Nagy István, Tárnok János V. o.; Győző János, Székely 
Tamás, Szilasi Zoltán VI. o.; Faska Ödön, Homolay Tibor, Mikes 
László, Prohászka Jenő VII. o.; André László, Bobor János, Har- 
tyánszky Kázmér, Kecskés László, Leopold Ödön, Lórencz András, 
Szlovák András Vili. o. tanulók.

Lőwy Andor könyvkereskedő úr adományából ugyanezen művet 
kapták: Bolgár Pál, Weiner László VII. o.; Krekó József és Tatár 
Árpád VIII. o. tanulók.

Szigethy Lajos igazgató úr jólelkűségéböl könyvet nyertek elis
merésül: Bellái János, Búth Ernő, Feuchtmann Zoltán, Stefanik László, 
Szabó Márton, Szekeres Sándor I. o.; Bánki Zoltán, Hernád Tibor, 
Klenovszky Pál, Králik Jenő, Oravecz Sándor II. o .; Tasnádi Gábor
IV. o. tanulók.

Légrády Testvérek könyvkiadóhivatala 1 — 1 kötettel jufalmazla 
Túróczi Gábor I. o.; Aranyi Pál, Baum Mihály, G. Kovács István, 
Székely-Kocsárdi János III. o. és Balthazár József IV. o. tanulót.

Hasonlókép Kókai Lajos könyvkereskedő úr adományából könyv
elismerésre érdemesíttettek: Skonda Béla, Szabó József I. o .; Biliin
ger László II. o .; Bálint Sándor IV. o. tanulók.

Scholtz Testvérek könyvkereskedésének jutalomkönyveit: László 
József, Szövértfy Szilárd, Tasnádi Gábor I. o ; Homok Pál, Weiner 
Zoltán III. o.; Iszlay Miklós IV. o.; Lórencz András, Terplán Dezső 
Vili. o. tanulók nyerték el.

Singer—Wolfner cég könyveiből nyertek 1 — 1 darabot: Berecz 
József, Kővári József, Szabó Géza, Szekeres János I. o.; Schwank 
Ervin IV. o. tanuló.
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Haberehrn Gusztáv tanár Kis Korálkönyvének 1—1 példányát 
nyerték el mint jó énekesek: Stefanik László, Szekeres Sándor I. o. 
tanulók.

Névtelen adományából Benke András,- Frajna János, Juhász 
Vilmos, Körmendy Miltiadesz és Kurucz Albert I. o. tanulók kaptak 
könyvet.

Minden ösztöndíj alapunk a helybeli Takarékpénztár felszámolása 
miatt jelenleg zárlat alatt van. A tornaverseny győzteseit a sport
kör rovatában közöljük.

E tanévben e rovatot a nm. V. K. M. úr 1210/1934. sz. ein. számú 
rendelete szerint állítottuk össze úgy, amint azt a mi egyházi főhatósá
gunk elrendelte. A nyilvános tanulók neve után előforduló első szám a 
magaviseleti jegyet jelzi: 1 példás, 2 =  jó, 3 =  szabályszerű, 4 kevésbbé 
szabályszerű. A második szám (magántanulóknál egyedüli) az általános 
osztályzatot jelenti. 1 jeles, 2 jó, 3 =  elégséges, 4e - egy tárgyból elég
telen, 4t több tárgyból elégtelen. A vallások jelzésének a rövidítései a 
következők: ágostai hitvallású evangélikus =  ev., református ref., rónrái 
katholikus == rk , görög katholikus =  gk , unitárius ■= unit., izraelita = izr., 
baptista = - bapt. — A magaviselet és előmenetel után a tandíjmentesség 
fokát jelezzük. Mind elengedve m, három negyede elengedve h, 
fele elengedve =  f, negyede elengedve =  n,

Az I. o. tanulók s új növendékek csak a második félévben kap
hattak kedvezményt. Más rövidítések : magántanuló = mt, kimaradt km, 
vizsgálatlan maradt =  vm, meghalt mh, tanács folytán távozott tt, 
ismétlő volt ism. A jeles rendűek nevei kövérebb betűkkel vannak 
nyomva.

VI.

A tanulók névsora.

I. osztály.

Baltigh György ev. 1, 3 
Barabás Zoltán unit. 1, 4e 
Bellái János ev. 1, 2 
Benke András rk. 1, 2, n 

öBerecz József rk. 1, 2, n 
Bútli Ernő ev. 1,2 
Demetrovics Károly rk. 1, 3 
Domonyi Imre izr. 1, 3 
Feuchtmann Zoltán ref. 1, 2

20 Kővári József rk. 1, 2 
Koronka Géza rk. ism. 1, 3 
Körmendy Miltiádesz rk. 1, 2 
Kurucz Albert rk. 1, 2 
Lamos László rk. 2, 4t

löjaczó Ferenc rk, 1, 3 
Juhász Vilmos rk. 2, 2 
Kalmár József rk. 1, 1
Keresztes Pál ref. 1, 3 
Kiss István rk. 2, 4e

Halász Zoltán ev. 1, 2

10 Frajna János rk. 1, 2, n 
Fischer István izr. 1, 3 
Gaál János ref. 1, 4e 
Gergely Sándor rk. 2, 4e

25 László József rk. 1, 2, h 
Lhotka Károly rk. 1. 3
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Major János rk. 1, 4e 
Molnár László ev. 1, 3 
Nagy Lajos ref. 1, 1 

30 Nagy Sándor rk. 1, 4e 
Nikodém Ferenc rk. 1, 3 
Pancsofár Ferenc rk. 1, 3 
Petrás György rk. 1, 3, n 
Schaff Viktor rk. 1, 3 

35 Seres Olivér ev. 1, 3 
Skonda Béla rk. 1, 2, n 
Szentesi Gyula ev. 2, 3 
Stefanik László ev. 1, 2, n 
Szabó Géza rk. 1, 2, n 

40 Szabó József rk. 1, 2 
Szabó Márton ev. 1, 2 
Szekeres János ev. 1, 2, f 
Szekeres Sándor ev. 1, 2, f

II.
Angyal Sándor rk. 1, 3, n 
Aparvári László rk. 2, 4e 
Balogh Zsigmond ref. 1, 3 
Bánki Zoltán ev. 1, 2, f, f 

5 Bányai István rk. 1, 3 
Bernhardt Lajos ev. 2, 4e, n 
Biliinger László rk. 1, 2, n, 
Böszörmény Attila ref 2, 4e, 
Darnyik Vendel rk. 2, 3 

10 Eötvös Károly rk. 2, 3 
Friihof Lajos izr. 2, 4e 
Genersich János ev. 2, 3 
Hernád Tibor ev. 1, 2, f, f 
Hlavács Gyula ev. 1, 1, f, I 

15jakus Pál ev. 1, 1, f, h 
Kaján József ev. 1, 1, f, f 
Kalocsai Mihály rk. 2, 4t 
Kapufa János rk 1, 1, n, r 
Klenovszki Pál ev. 1, 2, f, f 

20 Kovács Ferenc ref. 1, 3 
Kovács István rk. 1, 3, n 
Králik Jenő ev. 1, 2 
Králik Sándor rk. 1, 3 
László Lajos rk. 2, 3 

25 Losonczy Ferenc ref. 1, 3 
Menczelesz Sándor izr. 1, 3 
Negyela Albert rk. 2, 4e 
Oravecz Sándor ev. 1, 2, n, 
Oravecz Sándor rk. 1, 3, n 

30 Páll Béla rk. ism. 1, 3

Szilágyi István ref. 2, 3 
45Szövértfy Szilárd rk. 1, 2, h 

Tasnády Gábor rk. I, 2 
Turcsányi Károly ev. 1, 3, h 
Turóczi Gábor rk. 1, 1 
Visy József rk. L 3, n 

50Zimmermann Miklós ev. 1, 3
Magántanulók:

Benedicly Judit rk. 2 
Lehr Mária rk. 2 
Szabó Mária rk. 2

*
Hoffer Zsuzsanna ref. int, km. 

55 Radó Mihály izr. km.
Összesen 55 tanuló.

o sztá ly .
Papp Barna rk. 1, 3, n, n 
Petrás László rk. 2, 3 
Rab János rk. 1, 3 
Rákosi Gusztáv rk. 1, 3 

35Reizinger Pál rk. 1, 1, n, n 
Rosinger László ev. 1, 3 
Rozs László izr. 2, 4e 

n Sárosdy László rk. 2, 4t 
Sidó László ref. 1, 2, n, n 

40 Sommer Vilmos rk. isin. 2, 3 
Stefanik Pál ev. 1, 3, n, n 
Steier György izr. 1, 3 
Szappanos István rk. 1, 3, n, n 
Szlobodnyik Árpád ev. 1, 3 

45 Visy György rk. 1, 3 
Zilay István rk. 1, 3

Magántanulók:
Áts Irén rk. 1 
Bálint Irén rk. 3 
Gabrovitz Emma ref. 2, f 

50 Lehr Ilona rk. 2
Stern Gabriella izr. 1 
Stibrányi Hermin ev. 1, m, m 
Tarján Gyula ev. 2 
Tóth Jolán ref. 1 

55 Vajda Zoltán izr. 3
n *

Federer Ferenc izr. ism. km.
Összesen 56 tanuló.
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III. osztály.
Alaxai Mihály rk. 1, 3 
Aranyi Pál ev. 1, 2, n, f 
Ángyán Károly rk. 2, 4e 
Baja István rk. 2, 4e 

5 Baky Nándor rk. 1, 3 
Balogh István ev. 1, 3, n 
Benesovits Sándor ev. 1, 3, f 
Baum Mihály ev. 1, 2, f, f 
Czifra József rk. 1, 3, n, n 

lOCsobán Mátyás ev. 2, 4e 
Deák Sándor rk. 2, 4e 
Fidler János rk. 1, 3, n, n 
Fruttiger Frigyes ev. 1 ,3  
Homok Pál rk. 1, 2, n, n 

15Jármai Miklós rk. 1, 3 
Kapuvári Mihály ev. 2, 4t 
Katona János rk. 2, 4t 
Kosztolányi Tibor rk. 2, 3 
Kovács István rk. 1, 2, n, n 

20Kovalik Miklós rk. 1, 3 
Lugosi Gedeon ev. 1, 3 
Medve Ferenc ref. 1, 3 
Német János rk. 1, 3 
Noszkay Jenő rk. 2, 4e 

25Palya Mihály rk. 1, 3, n, f 
Pap Géza rk. 1, 3 
Penák Béla rk. 1, 3, n, n 
Pesti István rk. 1, 3, n 
Pintér Ferenc rk. 2, 4e 

30Raffai Pál ev. 1, 3, f, f 
Richter Béla rk. 1, 3 
Sándor Balázs rk. 1, 3 
Schvank Endre rk. 1, 4e

Spissák László ev. 1, 3 
35 Szabó László ref. 1, 3, n 

Szász István ref. 1, 4e 
Szeneczei Béla rk. 2, 3 
Szeverényi Lajos László ev. 2, 4t 
Székely Gyula rk. 2, 3 

40 Székely Kocsárdy János rk. ism. 1,2 
Széles Tibor rk. 2, 4e 
Szigetvári Mihály rk. 1, 3 
Szilassy József ev. 1, 1, f, f 
Szlanka Sándor rk. 2, 3 

45 Tárnok József ev. 1, 3 
Tasnády Gyula rk. 1, 3 
Tiborc László rk. 1, 3, n, n 
Veiner Zoltán izr. ism. 1, 2 
Vereszky Jenő ev. 2, 4t 

50Wachtler Ferenc rk. 1, 3, f, f
Magántanulók:

Aparvári Borbála rk. 3 
Bontus Gyula ev. 3 
Haszman Eszter rk. 3.
Hegedűs Vilma rk. 3 

55 Nagy Dalma ev. 1, m 
Offner József rk. 3 
Stibrányi Gizella ev. 1, m 

*
Benedicty György ev. ml. vm. 
Cornides Donát ev. mt. vm.

60 Kovács István rk. km.
Paulovits Béla rk. mt. vm.
Vankó Albert rk. km.

Összesen 62 tanuló.

IV. osztály.
Babay József ev. 2, 4e 
Balog Péter rk. 1, 2 
Balthazár József rk. 1, 2, n 
Bálint Sándor rk. 1, 2 

5 Berze István rk. 1, 3 
Bíró Márton rk. 2, 4e 
Dohányos István rk. 1, 3 
Dudás Mihály ev. 2, 4t 
Fekete Kálmán rk. 2, 4e 

10 Felföldi Béla rk. 1, 3 
Fentős Kálmán ref. 1, 3 
Fischer Zoltán izr. 1, 3 
Gajdosi Jenő rk. 2, 3

Gál János ev, 1, 3, f 
lőGreskó László rk. 1, 3 

Haraclt Géza rk. 1, 3 
Haszman Mihály rk. 1, 3, n 
Heiszler Ágoston ev. 1, 2 
Hídvégi Isván rk. 2, 4e 

20 Iszlay Miklós rk. 1, 2
Kapuszta József rk. 1, 1, f, f 
Kaputa Ferenc rk. 2, 4e 
Karádi Isván ev. 1, 1, m, m 
Kis László ev. 2, 4e 

25 Kollár Sándor rk. 1, 3 
Krisár Aladár ref. ism. 1, 3



32

Kvasz Gyula rk. 1, 3 
Lórencz Sámuel ev. 1, 3 
Lörincz Mihály rk. 1. 4e 

30Lővei István rk. 1, 3
Misinszki Illés isin. rk, 2, 3 
Morhardt Károly rk. 2, 3 
Mrkva Gábor ev. 2, 4t 
Mrkva Mihály bapt. 1, 1, n, 

35 Nagy Lajos rk. 2, 4t 
Patai Béla gk. 1, 3 
Páll Ferenc rk. ism. 1, 3 
Petrik János ev. 1, 2, f, f 
Péter Géza ev. 1, 3 

40 Puskás János rk 1, 3, n, n 
Rakssányi János ev. 3, 4t 
Sárosi József rk. 1, 3 
Schréler Lajos ev. 1, 3 
Schwank Ervin rk. 1, 2 

45 Sinka János rk. 2, 4t

V.
Áts Kálmán rk, 1, 2 
Bartha János ev. 1, 3, n, f 
Bayer Zoltán ev. 1, 3 
Bátyi Pál rk. 1, 3, n, n 

5 Berg Lajos rk. 1, 3 
Boda Mihály rk. 1, 1, n, n 
Dobronyovszki János rk. 1, 2 
Esztergály Gyula ev. 1, 1 
Farkas Géza rk. ism 1, 3 

lOHomolay Iván ev. 1, 3 
Kamodi Miklós rk. 1, 3 
Kovách Egon ref isin. 2, 4e 
Kőrös Gyula rk. 1, 3 
Lábát Ferenc ev. 1, 3 

15 Libertini Levente ev. 1, 3 
Nagy István ev. !, 1 
Puskely Pál ev. 1, 3, f, f

VI.
Adorján Viktor rk. 1, 3 
Ando László rk. 1, 3 
Boda János rk. 1, 3, n 
Csere Zoltán ev. 1, 3, n, n 

SDrabos István rk. 1, 3 
Fónyad Károly ref 2, 3 
Fiilep Lajos rk. 1, 3, n 
Gál János rk. 2, 3 
Győző János rk. 1, 2, n

Smelkó Tibor rk. 1, 2, f, f 
Solnay Dénes rk. ism. 1, 3 
Steinberger Pál ev. 1 ,3  
Szlanka Géza rk. 1, 3 

50Tasnádi Gábor ref 1, 2, n, n 
Teller Miklós rk. 2, 4e 
Tóth István rk. 1, 3 

n Tóth Lajos rk. 1, 4e
Varga István rk. 1, 1, f, f 

55 Vándor Imre izr. 2, 4t 
Willin Lajos ev. 1, 3, n, n 
Zechner József rk. 2, 4t 
Zólomy Ferenc rk, 2, 3 
Zsemberovszky János ev. 2, 4t

*

60 László Rezső rk. ism, It 
Weisz István rk. int. vm

Összesen 61 tanuló.

osztály.
Regős Pál ev. 2, 4t 
Tárnok János ref. 1, 2 

20Várkonyi Ferenc rk. 1, 3 
Weisz József rk. 2, 4e 
Zsemberovszki Pál ev. I, 3 
Zsuchva Gyula rk. 1, 3

Magántanulók.
Förhéncz Magda rk. 2 

25 Kovács Emma rk. 2 
*

Bodor Kálmán rk. km 
Franz Zoltán ev. mh 
Gyurtsák Béla ev. km 
Takács István rk. km 

30Xantus Zoltán r. k, km 
Össesen 30 tanuló.

osztály.
10 Hermann Gyula rk. ism. 1, 3 

Katona László rk. 1, 3 
Kedvessy László rk. 1 ,3  
Késmárki László ev. 1, 3 
Korcsek János rk. 1, 3 

15 Kosztolányi László rk. 1, 3, n 
Lux Károly ev 1, 3 
Nagy Győző ev. 1, 3 
Nagy Mihály rk. 1, 3
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Nagy Zoltán rk. 1, 3 
20Novák Béla rk. 1, 3 

Novak Sándor rk. 1, 3 
Piatrik Sándor ev. 2, 4e 
Pólyák Pál ev. 1, 3 
Rákosi József rk. 1, 3 

25 Székely Tamás ev. 1, 1, f, f 
Szilasi Zoltán ev. 1, 1, f, f 
Szűcs András bapt. 1, 3 
Tánipa László gk. 1, 3 
Tóth László ref. 2, 4e 

30Zánibó József rk. 1, 3

VII.
Bagossy Péter rk. 1, 2, n 
Bágyoni Lajos rk. 1, 3 
Bálint László rk. 1, 3 
Bayer Endre ev 1. 3 

5 Berecz József rk. 1, 3 
Bolgár Pál izr. 2, 3, n 
Cliugyik József ev. 1, 3, m. m. 
Cseh Béla rk. 2, 3 
Faska Ödön ev 1, 2 

10 Fazekas László rk. 2, 3, n 
Fentős Tibor ref, 1, 3 
Glávits László rk. 1, 3 
Homolay Tibor ev. 2, 3 
Gömbös Endre ref. 1, 3 

15 László Kálmán ref. 2, 3 
Mikes László ref. 1, 1, h, h 
Misinszky István rk. ism, 2, 4e 
Molnár András ref. 2, 4e 
Palya Vendel rk. 1, 3 

20Papp János rk. 1, 3

VIII.
Adorján Emil rk. 1, 3, n, n 
Andre László ev. 1, 2 
Antal Gyula rk. 1, 3 
Balás Béla rk. 1, 3 

5 Balogh István rk. 1, 3 
Balog János rk. 1, 3 
Baum János ev. 1, 3, f, f 
Bertók Márton rk. 1, 3 
Bobor János ev. 1, 2, f, f 

10 Csapó Zoltán ev. 1,3 
Csák János rk. 1, 3 
Csányi József rk. 1, 3 
Cireizer Leo rk. 1, 3

Magántanulók :
Balia Zsombor ref. ism., 4e 
Gubcsó Pál ev. 4t 
Förhéncz Éva rk. 3 
Komáromy Katalin rk. 3 

25 Libucz Eleonóra gk. 3 
*

Haász Dániel ev., km 
Hoffer Frigyes rk. mt., vm 
Petrás János rk. ism., mt., km 

Összesen 38 tanuló.

osztály.
Platthy Győző ev. 2, 3 
Prohászka Jenő ref. 1, 3 
Puskely Béla ev. 1, 3, n, f 
Szabó András rk. 1, 3 

25Szalay János ev. 2, 3 
Szoó István rk. 2, 4e 
Sztriskó Pál ev. 2, 4e, n 
Toperczer Rezső ev. 1, 3 
Vaigel András ev 1, 3 

30Vázsonyi Vilmos rk. 1,3 
Weiner László izr. 1, 3, n 
Zajacz Zoltán rk. 2, 4e 
Zsákovits Endre rk. 2, 4e

Magántanulók:
Bentsik József ref. 4t 

35 Császár Árpád rk. 4e 
*

Kvasz Márton ev. km, n 
Összesen 36 tanuló.

osztály.
Demeter Vilmos unit. 1, 3 

15 Dési Gyula ev. 1, 3 
Dúzs Gedeon ref. 1, 3 
Fabényi József rk. 1, 3 
Ferjancsik Lajos rk. 1, 3 
Fogarasi Zoltán rk. 1, 3, n, n 

20 Hartyánszky Kázmér rk. 1, 2 
Havasy Kálmán rk. 1, 3 
Holló András rk. 1, 3 
Iványi Kázmér rk. 1, 3 
Kecskés László rk. 1, 2, f, f 

25 Király József rk. 1, 3 
Knoska János rk. 1, 3

3
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Komáromy László rk. 1, 3, f, f 
Kovács József rk. 1, 3 
Krekó József rk. 1, 3, n, n 

30 Leopold Ödön izr. 1, 2
Lórencz András ev. 1, 2, h, h 
Magyar István rk. 1, 3 
Maszlag János rk. 2, 3 
Máriás Sándor ev. 1, 3 

35 Nagy József rk. 1, 3 
Patai Pál ev. 1, 3 
Piry Endre ev. 1, 3 
Raffay György ev. 1, 3, n 
Rónaszéki Elemér rk. 1, 3 

40Rusznyák Jenő rk. 1, 4e 
Sperlágh József rk. 1, 3 
Szlovák András ev. 1, 2, f, f 
Tatár Árpád rk. 1,3 
Teknős Gyula rk. 1, 3 

45Terplán Dezső ev. 1, 3, f, f 
Teszák Endre ev. 1, 3 
Tóth János rk. 1, 3, f, f

Tusor Mihály rk. 1, 3 
Üsztöke Illés rk. 1, 3,

50 Viliin Gyula rk. 1, 3 
Virág Béla rk. 1, 3 
Vitézy László rk. 1, 3

Magántanulók: 
Balogh Jolán ref. 2 
Dénes Klára izr. 2 

55 Fekete Gergely rk. isin. 3 
Mogyorós Mária rk. 2, f, f 
Pál Ilona rk. 3 
Pelok Imre rk. 3 
Székely Mihály ev. 2 

60 Szilágyi Ilona ref. 3 
Tóth Györgyike unit. 2 
Tóth Zsiga Ilona rk. 2 
Záborszky Zsuzsánna ev. 2 

*
Berecz Tibor rk. mh.

Összesen 64 tanuló.

VII.

A z  érettségi vizsgálatok.
E tanévben csak a tanév végén tartottunk rendes érettségi 

vizsgálatot. Jelentkezett vizsgálatra 52 nyilvános VIII. osztályú tanuló, 
magántanylók közül pedig 8 leány és 3 fiú. Ezen kívül jelentkezett 
két — múlt tanév végén a vizsgálat teljes ismétlésére utasított — volt 
tanulónk. A VIII. o.-ban azonban egy tanuló sikertelenül végezte a 
tanulmányát, így a nyilvános tanulók sorából csak 51 maradt, hozzájuk 
jött 11 magántanuló és két ismétlőén vizsgázó, — az összes vizsgázók 
száma így lett 64. A Püspök Úr Öméltósága az írásbeli vizsgálat 
idejéül május 14., 15. és 16. napját tűzte ki.

A vizsgázók a szabályzat pontos betartása mellett öt teremben 
dolgoztak a II. emeleten, hová e vizsgálatok alatt a többi tanuló fel 
se mehetett.

Egyházi főhatóságunk a magyar nyelv irodalomból a következő téte
leket tűzte ki: 1) Tompa költészetének méltatása. 2) A magyar társada
lom képe az Árpádok korában. Az első tételt 56 vizsgázó választotta, 
a másodikat 8. Eredmény: jeles 11, jó 30, elégséges 19, elégtelen 4. 
— Latinból Titus Livius: Ab űrbe condita XXVI. könyvének 10 feje
zetéből kellett fordítani. Eredmény: jeles 12, jó 24, elégséges 24, elég
telen 4. — Németből a tétel: „Az Ember Tragédiája és Goethe Faustja“ 
volt. Eredmény: jeles 5, jó 21, elégséges 38.
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Ezek szerint valamennyi vizsgázó szóbeli vizsgálatra mehetett, 
de 4 —4 magyar-, illetve latin-nyelv és irodalomból szigorított vizsgálat
nak volt alávetve.

A Püspök Úr Öméltósága személyének képviseletével az elnöki 
tisztben ntű. Kemény Lajos budapesti főesperes urat bízta meg, míg a nm,
V. K. M. képviseletében mint kormányképviselő Dr Mauritz Béla egye
temi tanár, a Magy. Tud. Akadémia rendes tagja és osztálytitkára 
működött közre.

A szóbeli vizsgálatokat június hó 20., 21 , 22., 23., 25., 26. és 
27. napján tartottuk meg.

A vizsgázó 64 tanuló közül jeles érett lett 7, jól érett 13, egy
szerűen érett 37, szeptember havi javítóra utasítlatott 6, egy év múlva 
teljes ismétlésre 1.

Hosszú napokat igénybe vevő, valóban nehéz munkával járó 
szóbeli vizsgálataink megértő lélekkel és tanulságos irányítással való 
vezetéséért e helyen is hálás köszönetét mondunk az egyházi főható
ságot képviselő elnök úrnak, valamint a magas kormány képviselőjének. 
Tanácsaikat, tapasztalatukat igyekezeni fogunk iskolánk javára fel
használni.

Az érettségiző neve Eredmény Pályaválasztás

Adorján Emil érett pap
André László jól érett orvos
Antal Gyula érett tanár
Balogh István érett kereskedelmi
Balog János érett vasutas
Baum János jól érett pap
Bertók Márton érett jegyző
Bobor János jelesen érett tanár
Csapó Zoltán jól érett orvos
Csák |ános érett vasutas
Csányi József érett tanító
Czireizer Leo jól érett állatorvos
Demeter Vilmos érett gazdasági
Dési Gyula érett pap
Dúzs Gedeon érett gazdasági
Fabényi József érett tanár
Ferjancsik Lajos érett ipari
Fogarasi Zoltán érett tanár
Hartyánszky Kázmér jól érett tanár
Havasy Kálmán érett tanító
Iványi Kázmér érett mérnök
Kecskés László jól érett orvos
Király József érett tanító
Knoska János érett színész
Komáromy László érett tanár

3 *
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flz érettségiző neve Eredmény Pályaválasztás

Kovács József érett jogi
Krekó József jól érett orvos
Leopold Ödön jól érett állatorvos
Lórencz András jelesen érett pap
Patai Pál érett pap
Piry Endre érett testnevelési tanár
Raffay György érett jegyző
Rónaszéki Elemér érett gazdasági
Sperlágh József érett gyógyszerész
Szlovák András jelesen érett mérnök
Tatár Árpád László jól érett vasutas
Teknős Gyula érett gazdasági
Terplán Dezső érett tanár
Teszák Endre érett jegyző
Tóth János érett vasutas
Tusor Mihály jól érett jogi
Vilin Gyula János érett jegyző
Virág Béla érett pap
Vitézy László érett katonatiszt
Fekete Gergely érett jogi
Pelok Imre érett állatorvos
Székely Mihály jelesen érett mérnök
Balogh Jolán jelesen érett tanár
Dénes Klára jelesen érett gyógyszerész
Mogyorós Mária jól érett rajztanár
Pál Ilona érett tanár
Szilágyi Ilona érett háztartási
Tóth Györgyike jelesen érett tanító
Tóth Zsiga Ilona jól érett tanár
Záborszky Zsuzsánna jól érett tanár
Schulmeister Károly érett vasutas
Szűcs János érett vasutas

VIII.

Ä végzett tananyag.
Rendtartásunk az Értesítő szerkesztéséről szóló részében h) 

pont alatt megkívánja a végzett tananyag rövid jelölését. Mint az 
államsegélyt igénybevevő nem állami középiskola, az 1883. évi tör
vény szerint kötelezve vagyunk az állami tantervet, mint legkevesebbet 
elfogadni tanításunk anyagának alapmértékéül így csupán az V.—Vili. 
osztályok magyar dolgozatainak tételeit, valamint a latin Írókból olva
sott szöveg megjelölését közöljük.
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írásbeli dolgozatok lételei a magyar nyelv és irodalomból:

V. osztály.
1. a) Egy nap a cserkészek gödöllői világtáborában, b) Szünidőm 

legkedvesebb napja (isk.) 2. Toldi estéjenek egy érdekes jelenete. 3. 
Beszéd a hősök emléktáblája előtt. 4. Csonka-Magyarország térképe 
előtt, (isk.) 5 Az abszolutizmus korának társadalmi képe Jókai „Az 
új földesúr“ c. regénye alapján. 6. A helyes életrend, (isk.) 7. A virá
gok megporzása. 8. Nyári terveim, (levél.)

VI. osztály.
1. Hogyan töltöttem a szünidőt? (isk.). 2. A magyar népdal jellemző 

vonásai (házi). 3. Széchenyi jelentősége („Széchenyi emlékezete“ alap
ján) (isk.). 4 A rovarok szerepe a természet háztartásában (házi). 5. 
Buda és Etele jellemzése (házi). 6. A tragikum Arany balladáiban (isk ). 
7. Ünnepi beszéd márc. 15-én (isk.). 8. Az abszolutizmus két formája 
a XVII. és XVIII. században (házi).

VII. osztály.
1. a) Élményeim a cserkészek gödöllői világtáborában, b) Nyári 

emlékeim (isk ). 2 A nemzeti érzés középkori irodalmi emlékeinkben. 
3. A reformáció hatása irodalmunkra. 4. Zrínyi politikai nézetei a 
Török áfium alapján (iskolai). 5. A magyar nemesség és a felvilágo
sodás. 6. Kármán vezéreszméi (isk ). 7. Csokonai és Kisfaludy Sándor 
összehasonlítása. 8. „Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs.“

VIII. osztály.
1. Mert a boldogságra kevés csak a jelen . . .  2. Kisfaludy 

Károly szerepe a magyar irodalomban. 3. Mit jelentett Jósika Miklós 
a magyar irodalomban? 4. A török hódoltság és a magyar nép. 5. 
Gondolatok a pályaválasztás körül. 6. Jókai regényírói érdemei és 
fogyatkozásai. 7. Mit tanultam a magyar irodalomból?

Olvasott részek a latin irodalomból:

V. osztály.

Livius XXI. k. 1—2., 4. fej. (A II pún háború előzményei és 
Hannibál jelleme.); 7-—10., 15—16. fej. (Saguntum ostroma;) XVIII. fej. 
A római hadüzenet. XXXII—XXXVII. fej. (Hannibál az Alpokon); XXII. 
k. 4 —7. fej. (A Trasumennus.) Plautus Captivi c. vigjátékából: Prológus, 
az I., II. felvonás egészen, a III. felvonás szemelvényekben.
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VI. osztály.

C. Sal!. Crispus: De bello Jugurthino: 5., 6., 7., 8., 9., 10 , 11.,
12., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 28., 29, 32., 33., 34., 43.,
44., 114. caput. Publ. Vergilius Maro fleneiséből: I. é. 1 — 125 sor, II. é. 
1—78 sor, 105 — 159 sor, 195—346 sor. M. Túli. Cicero: In Catilinam: 
I. oratio. 1 — 10 caput.

VII. osztály.

P. Vergilius Maro: Aeneis. VI. 264-332., 384-478., 679—702., 752— 
901. VIII. 608—731. IX. 367- 449. C. Plinius Caeciiius Secundus levelei
ből: I. 1., 6., 13. VI. 16., 20. X. 23., 24., 33,34., 92., 93., 96., 97., 120., 
121. M. Tullius Cicero: De signis 1 — 8., 12., 23., 33,34., 35., 52—56. c.

VIII. osztály.

Catullus: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8, 9, 14, 21., 24., 25., 27. vers 
Tibullus: 1., 2. vers Propertius: 1., 2. vers Ovidius: 1., 3. vers Marti- 
alis: 6., 7., 8., 12., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.,
26., 28., 29., 30,, 33., 35. Qu. Horatius Flaccus: Carmina: I. 1., 3., 4., 9.,
11., 14., 37. II. 3., 10., 18. III. 30. IV. 7. Epodosok: 1., 7. Satirák: I. 1„
6., 9. Epistolae: I. 4. 10. II. 3. P. Corn. Tacitus: Annales: I. könyv 
1-10. c. XV. könyv 38—44. c.

IX.

Äz internátus.
Az internátus, melynek ez volt a harmadik tanéve, a három évvel 

ezelőtt megállapított keretek közt folytatta működését. A létszám most 
is teljes volt. Felvettünk 43 növendéket. Az ellátás évi díja 600 pengő 
volt és félévenként 20—20 P mellékdíj.

A felvett növendékek osztályonként: I. oszt. Baltigh György, Buth 
Ernő, Domonyi Imre, Gaál János, Jaczó Ferenc, Keresztes Pál, Zimmer
mann Miklós; II. osztály Bánki Zoltán, Bernhardt Lajos, Frühof Lajos, 
Hernád Tibor, Králik Jenő, Losonczi Ferenc, Rosiuger László; III. osztály 
Fruttiger Frigyes, Lugosi Gedeon, Richter Béla, Spisák László, Székely 
Kocsárdy János, Veiner Zoltán; IV. osztály Babay József, Balthazár Jó
zsef, Gál János, Heiszler Ágoston, Lövey István, Patai Béla, Steinberger 
Pál, Zólomy Ferenc; V. osztály Homolay Iván, Kovách Egon, Libertiny 
Levente; VI. osztály Csere Zoltán, Késmárki László, Nagy Győző, Szé
kely Tamás; VII. osztály Homolay Tibor, Prohászka Jenő, Topperczer 
Rezső, Zajácz Zoltán; Vili. osztály Patay Pál, Teknős Gyula és Teszák 
Endre.
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A növendékek megoszlása vallás szerint: ág. li. ev. 26, ref. 5, 
róni. kath. 8, g. kath. 1, izr. 3.

E tanévben is 6 család (kamara) voll. Mindegyik kamara élén 
egy-egy „főnök“ állt, akik segítségünkre voltak az internátusi rend fenn
tartásában, s főleg a kisebbek csoportjában családias szellemet honosí
tottak meg. Kamarafőnökök voltak: Topperczer Rezső, Prohászka Jenő, 
Székely Tamás, Csere Zoltán és Késmárki László. A Vili. osztályosok 
e tisztséget saját kamarájukban felváltva töltötték be.

Napirend. Felkelés 6 15 órakor (tavasszal 6 órakor), reggeli előtt 
V2 óra csendes foglalkozás, 7 15 órakor reggeli, 7-40 órakor indulás cso
portban a reálgimnáziumba, 1 órakor ugyancsak csoportban visszatérés 
az internátusba, 1 30 órakor ebéd, 2—3-ig szabad idő, 3 —4 30 óráig csen
des foglalkozás, 4 30 órától 5 30 óráig uzsonna, játék, séta, 5 30 órától 
7 óráig osztályonkénti leckefelmondás, 7 órakor vacsora, utána szabad 
foglalkozás (játék, olvasás), 8'45 órakor közös áhitat, 9 órakor lefekvés.

A tanulók munkáját Csizmadia György és Káply Elemér interná
tusbán lakó okleveles középiskolai tanárok irányították és ellenőrizték, 
a növendékek szabad idejében a felügyeletet naponként felváltva gya
korolták. E helyen említjük meg, hogy a tanév elején Zalán Frigyes 
internátusi nevelő-tanár gimnáziumunkhoz helyettes tanárrá neveztetvén 
ki, munkakörét felettes egyházi hatóságnak megbízása alapján Káply 
Elemér kartárs vette át. Az internátus vezető-tanára Karádi János ephorus.

Jóleső érzéssel állapítjuk meg, hogy a növendékek magaviseleté 
ellen az egész tanév lolyamán súlyosabb kifogás nem merült fel. Legtöbb 
esetben használt a szép szó és a komoly figyelmeztetés. A tanulók szor
galma már több kívánni valót hagy maga után. Erre helyezünk nagyobb 
súlyt, mert az ellenőrzés mellett a kitartó munka és szorgalom a leg
nagyobb biztosítéka a megfelelő tanulmányi eredmény elérésének.

Örömmel számolunk be e helyen méltóságos Dr Kemenes Illés 
budapestvidéki tankerületi kir. főigazgató úr hivatalos látogatásáról, aki 
május 5-én megtekintette az internátus összes helyiségeit, s részletes 
tájékoztatást kért az internátusbán folyó munkáról.

A német társalgási órákat e tanévben is Csizmadia György kartárs 
vezette. Az 1932—33. tanévben alakult művelődési kör a lefolyt iskolai 
évben is szépen működött. A felüdítő, tréfás jelenetek bemutatása mellett 
nem feledkezett meg a komoly alkalmakról sem. Szép műsor keretében 
ünnepelte meg március 15- és október 6. emlékét. Vitéz Sárosy József 
ipartestületi elnök úr diapozitív sorozatok bemutatására alkalmas vetítő
gépet bocsátott rendelkezésünkre, akinek ezért e helyen is köszönetét 
mondunk. A kör ifjúsági elnöke Homolay Tibor VII., titkára Prohászka 
Jenő VII. o. t. volt. Az internátusi könyvtár kezelői Nagy Győző VI. és 
Homolay Iván V. o. tanulók voltak.

Május havában Csizmadia György tanár vezetése mellett megte
kintették a növendékek a budapesti Nemzetközi Vásárt, s Káply Elemér 
tanár vezetésével Vas József helybeli Petőfi-nyomdáját, ahol szakszerű 
magyarázatot nyertek. Igen kedveltek voltak ez idén is Aszód környékére 
tett kisebb kirándulások. A kemény tél alkalmat adott arra, hogy növen
dékeink sokat korcsolyázzanak, a júniusi hidegebb napok azonban a 
szabadban való fürdést jóformán lehetetlenné tették.
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A tanulók egészségi állapotában súlyosabb betegségi esetek is elő
fordultak, azonban ezek is teljes gyógyulással végződtek. Az intetnátnsi 
orvosi teendőket e tanévben is Dr Liptai István körorvos űr látta el 
nagy ügyszeretettel.

Étrend. Reggelin tej vagy kávé 2 zsemlével. Ebéd hétfőn, kedden 
és szombaton leves, főzelék feltéttel ; szerdán és pénteken leves és főtt 
tészta; csütörtökön és vasárnap leves, főzelék sült hússal és sült tészta, 
vagy gyümölcs. Uzsonna tej, vagy kávé kenyérrel. Vacsora háromszor 
főzelék feltéttel, háromszor friss vacsora, vasárnap felvágott, vagy hideg 
sült, téli időszakban teával. Az élelmezés vezetője Bunó lmréne tanító
özvegy.

Hálásan köszönjük meg e helyen is Richter Géza fővadászmester 
úr 1 drb szarvasborjú természetbeni adományát.

Végül jelentjük, hogy a bútorzatot és felszerelést a szükségletnek 
megfelelően e tanévben is kiegészítettük.

Tájékoztató az 1934—35. tanévre.

Az internátusba való felvételre július hő lü-ig kell jelentkezni. A 
jelentkezés az internátus vezetőségéhez címzett levélben történik. Uj növen
dékeknél a születési anyakönyvi kivonat és az eddigi iskolai bizonyít
ványok melléklendők. A vezetőség az érdekelt szülőket az elintézés 
módjáról július 12-ig értesíti.

Fizetendő díjak. A teljes ellátás (napi négyszeri étkezés: reg
geli, ebéd, uzsonna, vacsora, lakás, fűtés, világítás, mosás, tanulmányi 
felügyelet) díja egy tanévre 600 pengő, mely összeg havi részletekben 
fizethető s minden hó 5-ig 14 fillér kiváltási költséggel az inlerná- 
tusi vezetőség címére megküldendő. Ezen kívül minden növendék 
mellékdíj címén egész tanévre 10 pengőt fizet, mely összeg feletésze 
a felvételkor (július hó), másik fele februárban fizetendő. Az esetleges 
gyógyszerszámlák a szülőt terhelik.

A felvétel egy tanévre szól. Évközi kilépés csak a szülő írásbeli 
bejelentése alapján történhetik s ez esetben az ellátási díj a kilépést 
követő egy havi időtartamra még kifizetendő. Ugyancsak az egy hónapi 
ellátási díjat és a 10 P mellékdíjat tartozik megfizetni a felvett, de 
helyét el nem foglaló növendék. A szülő vagy helyettese írásban köte
lezi magát a díjak pontos fizetésére. A befizetett díjak vissza nem 
adatnak.

Ruházati felszerelés. 1. Felsőruha tekintetében külön kiköté
sünk nincs. Lábbeliből 2 pár cipő és 1 pár papucs szükséges.

2. Fehérnemű: 6 drb nappali ing, 3 drb hálóing, 6 drb alsónad
rág, 12 zsebkendő, 6 pár harisnya, 4 drb törülköző.

3. Ágynemű: 1 paplan gombokkal, 2 huzattal, 1 nagy párna 2 
huzattal 2 ágylepedő, 1 takaró (pokróc) s lepedő a fürdéshez.

4. Evőeszköz : kanál, kés, villa, 3 drb asztalkendő.
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5. Ruhakefe, fésű, fogkefe, fogpor v. fogkrém, számozott pohár, 
mosdószappan.

6. Sárkefe, bekenő és fényesítő kefe, cipőkrém.
7. Zsák szennyes ruha számára.
A ruhanentűek minden darabjába az internátus vezetősége által 

megállapított szám jól mosható piros pamuttal bevarrandó, illetve a 
többi felszerelési tárgyakba bevésendő. A tanév elején a megérkezés
kor minden növendék összes felszereléséről két példányban kiállított 
leltárt mutat be az internátus vezetőségének. A leltár egyik példánya 
a felszerelés ellenőrzése céljából nálunk marad. Az esetleg hiányos 
számozás pótlását az illető növendék költségén eszközöljük.

Egyéb tudnivalók. A növendékek állandó tanári felügyelet és 
irányítás mellett végzik munkájukat. Családokba (kamarákba) osztva 
élnek, de ezen kívül van közös foglalkozó, illetve társalgó termük. 
Gondosan őrködünk a felett, hogy a növendékek vallási kötelességeik
nek pontosan tegyenek eleget. Gondoskodás történik a tanulók meg
felelő időben való fürdéséről és sportolásáról. A német társalgási órán 
(két csoportba osztva heti 1 — 1 óra) való részvétel díja 8 pengő. Szülők 
kérelmére a növendékek zenében is nyerhetnek oktatást külön díjazás 
mellett. A gyengélkedők számára 2 betegszobáról gondoskodtunk. A 
növendékeket megérkezésük alkalmával az internátusi orvos meg
vizsgálja.

Az I —III. osztályba járó növendékek maguknál zsebpénzt nem 
tarthatnak. A IV—VIII. osztályú növendékeknek adott zsebpénz összege 
bejelentendő. Az internátusi vezető a kisebb kiadások fedezésére befi
zetett összeg felhasználásáról időnként elszámolást ad. A küldött cso
magokat a gondnoknő kezeli.

A növendékek meglátogatása minden hó első és harmadik vasár
napján történik, más időben csak indokolt esetben az internátusi vezető 
előzetes engedélyével lehetséges.

Tájékoztatásul itt is közöljük a reálgimnáziumi díjakat. Beírási díj 
25 pengő, mely összeg a beírás alkalmával fizetendő. Tandíj egész tan
évre 90 P, mely összeg negyedévi részletekben törleszthető. Izraelita 
tanulóknál még 40 P évi fenntartási díj van E díjak a reálgimnázium 
tandíjpénztára címére küldendők, az internátusi díjak pedig mindenkor 
az internátus vezetőségének. A reálgimnázium igazgatóságának címére 
ne küldjön senki befizetést, mert az ilyenekkel nem foglalkozik. 40 
pengőig 10 fillér, ezen felül 14 fillér kézbesítési díj csatolandó. Semmi
esetre se szabad felhasználni a díjak befizetésére a gimnázium posta
takarékpénztári befizetési lapjait, mert azokon csak az építkezés javára 
szóló adományokat lehet beküldeni.

Esetleges részletkérdésekre készséggel nyújtunk felvilágosítást.

■
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X.

Äz ifjúsági egyesületek működése 
és a rendkívüli tárgyak tanítása.

Petőfi-önképzőkör.
Jelentés az aszódi ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium önképzőköréről.

Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium Petőfi-önképzököre 
1933. október 2-án alakult meg 144 taggal. Az önképzőkör tisztikara 
a következő volt: Ifjúsági elnök: Kecskés László Vili. o. t., titkár: 
Dúzs Gedeon VIII. o. t., főjegyző: Krekó József Vili. o. t., aljegyző: 
Mikes László VII o. t., főpenztáros: Dési Gyula Vili. o. t., fő- 
könyvtáros : Tatár Árpád Vili. o. t., alkony vtáros: Molnár Andor VII. o. t.

A Petőfi-önképzőkör 8 rendes, 3 disz, 1 alakuló s 1 záró ülést 
tartott. A rendes üléseken : történelmi, irodalmi, fizikai, gazdasági, zenei 
kérdésekről tartottak előadást, illetve felolvasást, továbbá szavaltak s 
az elhangzott előadásokat, felolvasásokat, szavalatokat megbírálták. 
— Értekeztek a világháború s a megszállott területek irodalmáról is. — 
A kör munkája végig: lelkes és komoly volt.

A körnek van könyvtára, melyben 250 mű van 1000 P értékben.
A kör a következő folyóiratokat járatja: Rádió-amatőr, Ifjúság és 

élet, Magyar külpolitika, Új idők, Új magyar vetés, Juventus, Tenger, 
Vasárnapi újság, Énekszó. Megvette Herczeg és Komáromy összegyűjtve 
megjelent műveit 151 P értékben, valamint a Magyar Földrajzi Társaság 
legújabb kiadványait 60 P értékben.

A körnek van egy alapítványa: Dr Osváth Gedeonné alapítvány 
122 P értékben.

A Petőfi-körrel kapcsolatban működött egy ifjúsági zenekar is, 
12 taggal. Ennek a körnek vezetője Haberehrn Gusztáv tanár, a zene
kar prímása Leopold Ödön Vili. o. t. volt.

A Petőfi-önképzőkör megünnepelte október 6-át, december 6-át 
s március 15-ét. A kör iránya: vallásos és hazafias, de számol a modern 
technika s a sport követelményeivel is.

A kör bevétele : 173 90 P volt, kiadása 17187 P, maradvány : 2 03 P.
Jancsik Mihály

rg. tanár, a Petőfi-önképzőkör tanár-elnöke.

Äz ifjúsági evangélikus gyámintézet.

Iskolánk a vallásos nevelés munkájában mint hatékony erőt 
igyekszik az ifjúságnak önképző tevékenységét felhasználni. Ezt a célt 
szolgálja az ifjúsági evangélikus gyámintézet egyrészt azzal, hogy az 
ifjúságot már korán hozzászoktatja a reáváró egyházi munkához, más
részt pedig azzal, hogy az ifjú szivekben élesztgeti az egyházépítö 
áldozatkészséget. A munka Hamrák Béla vallástanár irányítása mellett 
folyt. Az egyesület tisztikara a következő volt: elnök Lórencz András 
Vili. o. t., főjegyző: Piry Endre VIII. o. t ,  aljegyző: Mikes László VII.
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o. t., főpénztáros: Dési Gyula VIII. o. t., ellenőr: Patai Pál VIII. 
o. t., főkönyvtáros: Máriás Sándor VIII o. t , alkönyvtáros: Topperczer 
Rezső VII o. t, osztálypénztárosok: Platthy Győző VII. o t. Csere 
Zoltán VI. o. t., Regős Pál V. o t., Csapó Zoltán VIII. o. t., Prohászka 
Jenő VII. o. t., Nagy Győző VI. o. t., Kovách Egon VI. o. t.

A havi gyűléseken az önként vállalkozók szavalatokkal, felolvasá
sokkal vagy szabad előadásokkal szerepeltek. Sikeresebb felolvasást 
tartott Lórencz András VIII. o. t, Luther születésének 450-ik évfor
dulója alkalmából, Teszák Endre VIII o. t., a bűnbocsánatról, Gömbös 
Endre VII. o. t , a hit által való megigazulásról, Sztriskó Pál VII. o. t., 
az Úrvacsora kérdéséről, Piry Endre VIII. o t., az emberszeretetről. 
Igen tartalmas és szép szabadelőadást tartott az Isten léteiéről Mikes 
László VII. o. t, maid Teszák Endre VIII. o. t, ezen a címen: Kicsoda 
néked a Krisztus? Szavalatokkal a következők szerepeltek: Nagy István, 
Platthy Győző, Szilasi Zoltán, Kovách Egon, Molnár Andor, Topper
czer Rezső, Karádi István, Teszák Endre, László Kálmán, Libertiny 
Levente. Ezeken kívül még többen mint bírálók és hozzászólók vettek 
részt a munkában. A filléres adományokból 126 85P gyűlt össze. Ebből 
5250 P az egyetemes gyámintézetnek jutod, ugyanannyi az egyesületi 
könyvtár céljaira fordíthatott, a hatvani ev. templomra 21 P, kisebb 
költségekre 85 f. A tagok száma 126 volt.

Cserkészet.

Intézetünk 296. sz. Petőfi-cserkészcsapata az 1924. évben kezdte 
meg működését. Szervezőtestülete a reálgiYnnázium tanári kara. A 
csapatnak 60 tagja van, akik 6 őrsben végezték munkájukat.

Az idei munka a Világjamboree után a belső cserkészmunka 
elmélyítése volt, igyekeztünk a nagy világtalálkozás után a cserkész
leiket fokozottabban művelni.

Az őrsök hetenként egyszer tartották meg d. u. 2— 4-ig össze
jöveteleiket, télen az otthonban, nyáron a szabadban.

Szövetségi és kerületi mozgalmakban is igyekeztünk résztvenni, 
igy a kerületi és országos közgyűléseken és tisztigyűléseken.

Kivonulások és nagyobb tiszteletadások a következők: Október 
15-én résztvettünk teljes számmal a vérségi hősök szobrának leleple
zési ünnepén, ahol kordonszolgálatot végeztek fiaink. Az ünnepély 
alatt keletkezett tűzesetnél cserkészeink oly derekasan vettek részt 
az oltási munkálatokban, s akadályozták meg munkájukkal^ a tűz tova
terjedését, hogy működésük a jelenlevő József kir. herceg Őfenségének 
is feltűnt s ezért kihallgatáson a parancsnok előtt dicsérő szavakban 
emlékezett meg derék fiainkról. Október 29-én 15 fővel részt vettünk Zsi
dón a hősök szobrának leleplezési ünnepén November 1-én kivonultunk 
az aszódi temetőbe, ahol rendbehoztuk és megkoszorúztuk a reálgimná
zium egykori tanárainak sírját. Rendeztünk december 22-én házi kará
csonyfa ünnepélyt is, amikor is a begyűlt holmiból két szegény csalá
dot segélyeztünk. Március 15-én felkérésre megkoszorúztuk a Kossúth 
Lajos-uccában levő, valamint a reálgimnázium régi épületének falán álló
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Petöfi-emlékláblát. Május 27-én a Hősök-napján résztvettünk a köz
ség ünnepén. Június lü-én kivonult a csapat felkérésre teljes sátor
készletével az aszódi járási leventeversenyre, ahol sátrai a versenyző 
leventék öltözőiül szolgáltak, a fiúk pedig kordonszolgálatot végeztek.

Három alkalommal tartottunk egésznapos kirándulást : Cservölgy, 
Breda, Monostorliget—Bag.

Részt vett a csapat 4 őrssel az április 28—29-i 26 órás orszá
gos portyázáson négy különböző irányban: Bag —Hévizgyörk—Kartal 
—Emse-puszta—Ú|hegy ; Dornony—Zsidó — Galgamácsa— Galgapart;
Galgahéviz — Csonkás-puszta—Bag—Turbinamalom— Csintovány— Csá- 
szár-út; Hévizgyörk—Monostorliget major—Koronaerdő—Bag. Minden 
őrs 20 — 20 virágos növényt gyűjtött és küldött be a Nemzeti 
Múzeum növénytani osztályának. Közben fiaink cserkészszerűen visel
kedtek s a szabadban éjszakáztak.

Hagyományos két ünnepélyét az idén is megrendezte a csapat. 
Az egyik a december 5-i műsoros cserkészünnepély volt, Horthy Mik
lós Kormányzó Úr Őfőméltósága nevenapián, amelyen Dr Molnár 
Frigyes országos külügyi főtitkár tartott méltó ünnepi megemlékezést, a 
parancsnok pedig tábori beszámolót tartott. Ezen az ünnepélyen 87'41 P 
tiszta bevételünk volt a táborozási alap javára. Hálás köszönetünk 
szava mellett felülfizettek: Glávits István Csővár 5'—P, Zalán Frigyes, 
Riznár József, Jancsik Mihály, Segesváry Ödön 2—2 P, Turcsányi 
Lajos 1 70 P, Harnrák Béla, Nagy Imre, Skonda Béla, Dr Oravecz 
Ödönné, Nyiry Sándor, Dr Weisz Aladár, Dr Reuss Pál, Káply Elemér 
1 — 1 P, Droppa Irén, Greskó Sándor, Tremmel Lajos, Szilasi József, 
Herczeg István, Dr. Búzás Béla, Sárkány Ernő, Áts Kálmán, Waila 
Lajos, Toperczer Róbert, N N. 50—50 fill., Dr Gál Adolf 20 fill, 
N. N. 10 fill.

E helyen mondunk köszönetét Zderka Gyula úrnak, aki a Kul- 
túr-mozgó helyiségét, amint évről-évre, úgy ez évben is készséggel 
bocsátotta a csapat rendelkezésére az ünnepély megtartására.

A csapat másik ünnepélye a június 17-i fogadalomtételi és tábor
tűzi ünnepély volt, amelyen Karádi János reálgimnáziumi tanár mint a 
csapat egyik megalapítója tarlott igen kedves, tartalmas ünnepi beszé
det, amelyben visszaemlékezett a csapat eddigi életének fontosabb 
fázisaira és arra, hogy ez évben fogja ünnepelni csapatunk fennállásá
nak 10 éves évfordulóját. Ezen az ünnepélyen 15 jelöltet avattunk 
cserkésszé. Tiszta bevételünk ezen az ünnepélyen 102'70 P volt. A 
hálás köszönet hangján emlékezünk meg azokról, akik ezen alkalom
mal a táborozási alap javára felülfizettek: Sárkány Ernő 11 P, Glá
vits István Csővár 5 P, Dr Kamaker László 2 P, Dr Perczel Miklós, 
Nagy Imre 1 '50 — 1 50 P, Áts Kálmán, Beretvás Péter, Harnrák Béla, 
Turcsányi Lajos, Jancsik Mihály, Saguly János, Dr Czirbusz Endréné, 
Riznár József, Chugyik Pál, Boross János, Skonda Béla, Molnár Lajos 
1 — 1 P, Gabrovitz Emma, Barabás József, Szilasi József, Weiner 
Adolfné, Dr Harnrák Zoltán, Róth Ernő, Dr Bentsik Géza, Lőwy Andor, 
Droppa Irén 50 — 50 fill., Greskó Sándor 30 fill., Pacher Károly 20 fill., 
Róth Kálmánná 10 fill.

Meg kell köszönnünk az idén is az aszódi járás nagyérdemű
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jegyzői karának, élükön bonyhádi Perczel Miklós dr. főszolgabíró úrnak 
azt, hogy a táborozási költségekre segélyt eszközöltek ki a községi 
házipénztárakból. E segélyek folyósilása még nagyrészt folyamatban 
van. Megköszönjük Perin Béla és Burger Zoltán gyógyszerész uraknak 
segítségét, akik a csapat mentőládáját évről-évre ingyenesen felszerelik.

Felszerelésünk az idén 16 tételszám alatt 4674 P értékben 19 
darabbal gyarapodott. ,

Tavalyi évi munkánk végén a jamboreeban vettünk részt, ahol a 
csapat magyaros, a fiúk által faragott kapujával és ötletes őrsi díszíté
seivel tűnt ki. A vezetőség a napi munka és táborszerű élet szigorú 
betartása mellett bőven adott alkalmat fiainknak a Viiágtábor tanulsá
gainak tanulmányozására, cserkészszerű megfigyelések gyűjtésére, az 
idegenekkel való érintkezésre és barátkozásra. Ki kell itt emelnünk 
a nyelvtanulás hasznát, amelynek kapcsán még ma is 15 baráti kap
csolat áll fenn levelezgetés formájában (spanyol, holland, angol, ameri
kai, görög és osztrák fiukkal). Nemcsak a kapcsolatok használnak so
kat nemzeti ügyünknek, de a Jamboree tanulságai is termékenyítőleg 
fognak hatni hosszú időkön keresztül.

A Jamboreeban 36 fiú vett részt, a csapat 90 °/o-a. A csapat tagjai 
között erre 405 70 P. segélyt osztottunk ki.

Ez év áprilisában megalakult a csapat apródraja is 35 fővel, mely
nek vezetője Dénes Ferenc r kath. kántortanitó úr, aki régi. kipróbált 
munkálója a magyar cserkészügtjnek, akinek a fáradozásáért köszönetét 
mondunk.

A Jamboree világelőtti munkája után célunk most már a további 
lelki belső elmélyülés lesz a jövőben.

A csapat parancsnoka Dr. Czirbusz Endre tanár a X. cserkész
kerület intézőbizottságának tagja. Cserkésztisztek: Csizmadia György és 
Zalán Frigyes tanárok; segédtiszt: Kalmár Aladár volt növendékünk.

Petőfi-Sportkör.
Beszámoló az ifjúsági sportkör 1933—34. tanévi működéséről.

A sportkör neve: Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium „Petőfi“ 
sportköre. Kerület: Budapeslvidéki. Csoport: Újpesti csoport. A sportkör 
igazolási száma: 391. A megalakulás ideje: 1925. szeptember 12. A 
sportkör tiszteletbeli elnöke: Dr Oravecz Ödön igazgató A sportkör 
vezető tanára: Nyiry Sándor testnev. tanár. Az intézet tanulóinak teljes 
létszáma: 402. A magántanulók ill. magánvizsgázók száma: 45 Felmen
tettek száma: 12.

A testnevelési alapra fizető tagok száma : 397. A sportkörben mű
ködő tagok száma korosztályonként: I. korosztály (10—12 évesek): 99. 
II. korosztály (12—14 évesek): 104. III korosztály (14—16 évesek): 58. 
IV. korosztály (16 évesnél idősebbek): 84. A korosztályok sportköri fog
lalkozásának heti óraszáma: 4X2 8. Működő szakosztályok: játék, torna, 
athletika, úszó, télisport, tennis, footbal, vívás.

Az intézet saját tornatermét használja. Alapteriilele öltözővel együtt 
120 m2. Padozata deszkapadló. Játékhoz alkalmas udvar van. A tagok
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Aszód község sportpályáján gyakorolnak hetenként 4-szer. Az úszást a 
Löwy-féle uszodában gyakorolják a növendékek. Összesen 226 tanuló 
tud úszni.

A sportkör a jelen tanévben a kerületi „Kisok“ bajnokságon Kun- 
szentmiklóson a következő eredményeket érte el: 5X100 m. staféta I 
Aszód 604”, Svédstaféta: I. Aszód 2’ 17”, Súlycsapatverseny: II. Aszód 
10'26 in. átlag. Discos 5-ös csapat. I. Aszód 33'93 m. (kerületi Kisok-rekord.) 
Gerelyvetés 5-ös csapat: I. Aszód 3973 m. átlag. Egyéni bajnokságban: 
Magasugrásban kér. bajnok Piry Endre VIII, o. 165%». Távolugrasban 
kér. bajnok Sperlágh Jószef Vili. o. 596 %. Discosvetés II. Szoó István 
VII. o, 35-23 in., III. Platthy Győző VII. o. 35‘04 ni. Sulydobás III.
Dúzs Gedeon Vili. o. 10 70 in. Gerelyvetés II. Székely Tamás VI. o.
45.91 m. 100 m. síkfutás II. Sperlágh József Vili. o. 1P6”, 200 m. 
síkfutás II. Sperlágh József Vili. o. 24'2”. Pentatlon II. Sperlágh József 
Vili. o. 2628.62 pont.

Sportkörünk f. évi május 27-én Balassagyarmaton a balassagyar
mati és a gödöllői prem. rg. közötti versenyen a következő eredmé
nyeket érte e l : 60 m. síkfutás 1922. évfolyam II. Steier György II. o.
t. 9 3”. 80 m. síkfutás 1921. évfolyam I. Szigetvary Mihály III. o. t. 1P4”.
80 in. síkfutás 1920. évfolyam II. Sárosi István IV. o. t., 115”. 100 m. 
síkfutás 1919. évfolyam II. Áts Kálmán V. o. t., 13”. 100 m. síkfutás 
1917. évfolyam II. Glávits László VII. o. t., 12”. 100 m. síkfutás 1916. 
évfolyam II. Sperlágh József VIII. o. t., 12”. 400 in. síkfutás II. Gömbös 
Endre VII. o. t., 58 8”. 60X60X80X80 m. staféta 1923—20 évfolyam 
II. Aszód 40 2”. 4X100 in. staféta II. Aszód 491”. Súlylökés 5-ös csa
patverseny 1923—19 évfolyam II, Aszód 949 m. átlag (3 kg-os golyó). 
Egyénileg II. Áts Kálmán V. o. t. 13 07 in. Távolugrás 1923—19 év
folyamok részére II. Áts Kálmán V. o. t., 5 10 in. Súlydobás 5-ös csa
patverseny intézeti válogatod 1. Aszód 10 47 cm. átlag (7 Ví kg-os go
lyóval.) Egyénileg I. Dúzs Gedeon VIII. o. t. 11.41 in., III. Szoó István 
VII. o. t., 1059 ni. Discosvetés 5-ös csapat int. válogatott I. Aszód 
33‘47 m. átlag. Egyénileg I. Platthy Győző VII o. t., 36 23 in., II. 
Glávits László VII. o. t, 34 12 in., III. Dúzs Gedeon 33 84 Gerelyvetés 
5-ös csapatverseny int. válogatod I. Aszód 4144 m. átlag. Egyénileg I. 
Dúzs Gedeon Vili. o. t., 47 77 in., II. Székely Tamás VI. o. t., 44 91 m. 
Magasugrás 5-ös csapatverseny 1919 — 15 évfolyamok I. Aszód 156 %» 
átlag. Egyénileg I. Piry Endre Vili. o. t., 168 7™, III. Platthy Győző VII. 
o. t. 165%». A tenniszversenyben az aszódi Bolgár VII — Iványi VIII. o. 
pár a páros, — valamint Bolgár Pál VII o. t. az egyes versenyben 
hármas holtversenyben végzett.

Május 31-én a községi sportpályán tartotta a Petőfi-sportkör az 
évzáró tornavizsgával kapcsolatban háziversenyét. Eredmények: 60 m. 
síkfutás I —II. o. t. részére 1. Petrás László II. o. t., 8 6”, II. Steier György 
II o. t., III. Szilágyi István I. o. t. 80 m. síkfutás III—IV. o. I. részére I. 
Morhardt Károly IV. o. t 10 6”, II. Szigetváry Mihály, III. Székely-Ko- 
csárdy III. o. t.-ók. 100 m. síkfutás V—VIII o. t. részére 1 Sperlágh 
József 11'6”, II. Gömbös Endre VII. o. t. 11 9”, III. Piry Endre VIII. o. 
t. 12”. Súlydobás V—Vili. o. t. részére I. Dúzs Gedeon 1185 in., II. 
Glávits László VII, 1085 in., III. Piatrik Sándor VI. o. t. 10'60 m. Discos-
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vetés V—Vili. o. t. részére 1. Plattliy Győző 34 84 m., II. Dúzs Gedeon 
Vili. o t. 33'92 m., III. Sperlágh József VIII. o. t. 33 63 m. A versenyen 
a legjobb 10 dobó átlaga 32’10 m., mely jobb az országos „Kisok“ 
rekordnál. Gerelyvetés V—Vili. o. t. részére I. Székely Tamás VI. o. t. 
4490 m., II. Dúzs Gedeon Vili. o. t. 43'40 m., III. Glávils László VII. 
o. t. 41 60 ni. Távolugrás I —IV. o. t. részére 1. Morhardt Károly IV. o. 
t. 5 50 m., II. Szilágyi István I. o. t. 5 23 ni., III. Karádi István IV. o. 
t. 5'15in. Távolugrás V—Vili. o. t részére 1. Sperlágh József Vili o. t. 
6'30 m., II. Piry Endre Vili o. t. 5 85 m., Ili Áts Kálmán V. o. t. 5 80 m. 
Magasugrás V—VIII. o. t. részére I. Piry Endre Vili. o. t. 165%, II. 
Plattliy Győző VII. o. t. 1607™, III. Regős V. o. t. 1507™.

Sportkörünk footbalszakosztálya a következő mérkőzéseket játszotta: 
a Hatvani V. S.E. kombinált csapata ellen győzött Aszódon 1:0 arány
ban a gödöllői prem. kanonokrendi rg. válogatott csapata ellen Gö
döllőn 4 :4  arányú eldöntetlentért el, míg Aszódon 1 :0 arányban győ
zött az aszódi csapat.

Az elmúlt esztendőben társadalmi egyesületekhez sportköri tagot 
nem adott ki az intézet. 1933. december havában a gimnázium tanulói 
részére kezdő vívó tanfolyamul nyitottunk. A vívók kiképzését Nyíry 
Sándor testn. tanár vezette két csoportban heti 2—2 órában. Az átvett 
anyag: lábgyakorlatok, egyenes és tőrszerű lendítéssel véghezvitt vágá
sok. Védések. Első elgondolású és egyszerű cseltámadások és azok vé
dése. A tanfolyam május végéig tartott s azon 25 tanuló vett részt.

A sportkör vagyonának múlt évi maradványa ............... 21178 P
A jelen tanévben testnev. járulékból befolyt 40% részesedés 38112 P

Összesen 592 90 P
A sportkör jelen tanévi összes kiadása ... ... ... ... .........  411.30 P

Maradvány 18160 P
Ä protestáns énekkar. Az év elején megalakult a protestáns 

tanulókból az egyházi énekkar, amely hetenként két órában a nyilvános 
és vallásos ünnepélyeken előadandó énekszámok megtanulásával foglalko
zott. A szólambeosztás a következő volt: 26 szoprán, 25 alt, 21 tenor 
és 23 basszus. E tanévben a következő énekszámokat tanulták: Erkel: 
Himnusz, Egressy: Szózat, Szabados: Hiszekegy, Stratlnek: Dicsérd 
én lelkem, a dicsőség örök királyát, Decius: Dicsőség mennyben Isten
nek, Isaak: Most nyugosznak az erdők, Albert: Mennynek, földnek, 
tereintöje és Kuruc nóták.

Az énekkart Haberehrn Gusztáv vezette.
Öreg diákjaink mozgalmáról csak annyit jelenthetünk, hogy a 

tíz év előtt érettségizett nemzedék most július elsején tartotta meg talál
kozóját, miről jövő évben számolunk be részletesebben.

*

A rendkívüli tárgyak tanításáról szóló alábbi jelentésünket a V. K. M. 
546—09/580—1931. sz. körrendeleté alapján, egyházi főhatóságunk 
18/1932. sz. rendelkezése értelmében szerkesztettük meg.

Ä görög ngelvct, mint rendkívüli tantárgyat a felettes egyházi 
hatóság jóváhagyásával e tanévben is tanítottuk. A tanfolyam ingyenes
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volt, vezetője Karádi János szaktanár. A tanfolyamon részt vett 7 ren
des tanuló és két leány-magántanuló, ez utóbbiak a püspök úr külön 
engedélye alapján. A növendékeket három csoportba osztottuk be, 
mindegyik csoport heti 1 — 1 órai oktatásban részesült. Az órákat a vidék
ről bejáró tanulók miatt a rendes tantárgyak órái ulán 1 —-2-ig lehetett 
csak megtartanunk. Az alsó tagozatban átvettük a declinatiókat, a közép
sőben az omega végű igék ragozását, a felsőben az u. n. —mi végű 
igék conjugatióját, mindenütt a nyelvtani anyaggal kapcsolatos szemel
vények fordításával. Tankönyvek: Maywald—Vajer: Görög nyelvtan, 
Görög olvasókönyv 1. II. rész. Az alsó tagozatban részt vetlek Eszler- 
gály Gyula V., Tárnok János V., a haladók csoportjában: Fentős Tibor 
VII.. Lórencz András VIII., Üsztöke Illés VIII , Záborszky Zsuzsanna 
Vili., a felső tagozatban Papp János VII., Bobor János Vili. és Balogh 
Jolán VIII. oszt. tanulók. A megosztályozott 7 rendes tanuló közül 2 
tanuló jeles, 4 tanuló jó, 1 tanuló elégséges érdemjegyet nyert.

Német társalgást heti 1 órában tanítottuk mint rendkívüli tár
gyat. E tanévben külön csoportokban foglalkoztunk az alsó és felső 
osztályos tanulókkal. A társalgás alapjául a mindennapi életből vett 
olvasmányok szolgáltak. Az alsó tagozatban: Die Geschichte vom Feuer 
(das Leben des Urmenschen). Der Hampelmann. Die Kleidung. Der 
Frosch und der Ochs. Das naschhafte Mäuschen. Tiere. Eine schwere 
Aufgabe. Dei Wörter. Die Mahlzeiten Der gute Kamerad. A felső 
tagozatban: Die Geschichte vom Feuer (Das Leben des Urmenschen). 
G. Keller: Die 3 Gesellen. Handwerkerleben. Auerbacher: Hans Pfriem. 
Ähnliche ung. Anekdoten. Ein Jagdabenteuer Münchhausens. Doktor 
Faust in Erfurt. Heine: Die Lorelei. Dei Eismaschine. Auf welchem 
Planeten wolltet Ihr leben? A tanulók megoszlása osztályonként; I. 8, 
II. 4., III. 8, IV 1., V. 5., VI., VII. 4., VIII. 2 Eredmény: jeles: 11; 
jó: 16; elégséges: 2. Havi tandíj: 1 P volt. A tanfolyamot Dr Reuss 
Pál vezette.

Ének. Mint kötelező rendkívüli tantárgy szerepelt az ének az I. és II. 
osztályban heti 1 — 1 órában. Tananyagként szerepelt az I. osztályban: 
A hang keletkezése. Az énekhang. A hangjegyek alakja és a vonal- 
rendszer. A hangjegyírás különböző kulcsainak ismertetése. Hangjegyek 
írása és olvasása. A hangjegyek időértékének jelölése. A hangmagas
ság jelölése. A hang dinamikájának jelölése. A szünetjelek. Ütem és 
ütemvonal. A hang magasságát módosító jelei : az egyszerű kereszt, az 
egyszerű bé és a feloldó jel. Az ütem nemei. Az egyszerű és összetett 
ütem. Ütemezés. Az ütem gyorsasága (tempó). A hangok meghosszabbí
tására és megrövidítésére szolgáló jelek. A zenei ritmus. A zenei 
hangok egymástól való távolságának meghatározása. Hangközök. Hang
skálák. A diatonikus törzsskála durban és mohban. Egyszerű népdalok, 
indulók és gyakorlatok olvasása és éneklése.

A II. osztályban a tananyag a következő volt: Az előző osztály 
tananyagának álismétlése és kibővítése. A dur és moll skálák szerkesz
tési szabálya. Az egyes hangközök meghatározott nagysága. A tiszta, 
nagy, kis, bővített és szűkített hangközökről. A hangközök megfordítása. 
A hangnem és hangfaj közötti különbség. A dur és moll skálák kép-
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zése, négy kereszt és négy bé-ig. Kromatikus skála. Párhuzamos skálák 
fogalma. Az egyes hangfajok közölt fennálló rokonság. A zenei össz
hang (akkord). Melódia és harmónia. A hármashangzatok és felosztása. 
A tonikai hármashangzat. A felső-domináns hármashangzat, A hármas
hangzatok összetűzése. A szeptima-hangzatok. A felső-domináns szeptima 
hangzat és alkalmazása. Az összes hármashangzatok és felső-domináns 
szeptima-hangzatok begyakorlása a tanult hangfajokban. Egyszerűbb régi 
egyházi és hazafias énekek, kánonok és népdalok éneklése Az éneket 
Haberehrn Gusztáv tanította.

Egyházi éneket a négy alsó osztály protestáns növendékei tanul
tak két csoportban, I. II. o. és III. IV. o. heti 1 — 1 órában. Az első 
csoport 27 éneket tanult be, a második csoport pedig a régebben tanult 
énekek gyakorlásán kívül 24 énekkel gyarapította lelki kincsét. Az éne
ket Hamrák Béla vallástanár tanította, aki különösen arra törekedett, 
hogy az intézetünkből kikerülő ifjaink ne csak ismerjék a leghasznál
tabb énekeket, hanem zenei kiséret nélkül önállóan is tudjanak éne
kelni, sőt esetleg a gyülekezeti éneklést vezetni is képesek legyenek.

Gyorsírási továbbképző tanfolyam. Az V—Vili. osztályú 
tanulók részére ingyenes gyorsírási továbbképző tanfolyamot tartottunk, 
amelyen az V. osztály 15 tanulója, a VI. osztály 2 tanulója és a VIII. 
osztály 3 tanulója vett részt. Heti 1 órában a diktálás utáni írást és 
szabályos képzésű rövidítések alkotását gyakorolták a tanulók. Az órák 
vezetője Zalán Frigyes tanár volt.

Vívás Intézetünk az 1933/34. tanévben decembertől május hóig bezá
rólag 6 hónapra bevezette rendkívüli tárgyként a vívás oktatását. Az okta
tást Nyiry Sándor testnevelési tanár vezette. A vívásra jelentkező 25 
tanuló 2 csoportban, heti 2—2 órában (hétfő és szerda) gyakorolt s 
részesült oktatásban. Átvett anyag: Lábgyakorlatok. Egyenes és kör- 
szerű lendítéssel véghez vitt vágások és védések. Egyenes első elgon- 
dolású, majd egyszerű cseltámadások keresztülvitele és azok védése.

A résztvevő tanulók osztályonként a következőképen oszlottak 
meg: I. o. — II. o. 3, III. o. 2, IV. o.—V. o. 4, VI. 2, VII. o. 6, Vili. o. 8.

XI.

Ä könyvtárak és szertárak gyarapodása.
A könyvtárak és szertárak gyarapodásáról a következő adatok 

tanúskodnak.
1. A tanári könyvtár e tanévben 36 folyóiratot járatott 330 P elő

fizetés ellenében. Ajándékozás útján gyarapodott 253 művel 812 P 
értékben. A Magy. Tud. Akadémia június 19-én kiutalt nagyobb ado
mányát az anyag földolgozása után a jövő évi jelentésünkben mutatjuk ki.

4
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2. Az ifjúsági könyvtár e tanévi gyarapodását az alábbi táblázat 
mutatja :

1.—II. o. 19 mű 36.10 P értékben.
III.-IV. o. 12 „ 6401 P
V— VI. o. 36 „ 42-21 P

VII.—VIII. o. 128 „ 186 06 P
Modern nyelvi kt. 15 „ 44 50 P „

Összesen: 210 mii 37348 P értékben.
A könyvosztás hetente történt. Az ifjúság érdeklődése elég élénk volt.
Az 1. II. o. könyvtárát Jancsik Mihály, a III. IV. osztályét Karádi 

János, az V. és VI. osztályét Csizmadia György, a VII. VIII. osztályét 
Nagy Imre kartársak vezették.

A fizikai szertárban az előadó asztalon kívül 14 eszköz 21 80 P 
értékben szereztetett be.

A természetrajzi szertárba egy csíráztató készüléket vettünk 6 P 
értékben.

A földrajzi szertár gyarapodása 2 térkép volt 48 60 P ár ellenében.
A történeti-philologiai szertár 15 képpel és 2 tárggyal gazdago

dik, miknek 30 P az összértéke.
Az egészségtani gyűjtemény szaporodása 1 kép 4 P értékben.
,4 rajzszertárba 13 drb rajzmintát 41 20 pengőért vettünk,
A pénz és éremgyüjteményben eddig 112 érem van feldolgozva. 

Több beszerzésre anyagi eszközök híján képtelenek voltunk.

XII.
Statisztika.

Tanulók száma I. 11. III. IV. V. VI. VII. Vili. Összesen

nyilvános 51 47 52 60 28 31 34 53 3561
u . . lfiú __ 2 5 1 — 4 2 3 17 ©QJCQ magan eány 4 7 5 — 2 3 — 8 29 1 ' t

osztályoztatott 53 55 57 59 25 35 35 63 382
1924-ben született 1 — — — — — — — 1
1923-ban 19 — — — — — — — 19
1922-ben 20 27 — — — — — — 47

ca 1921-ben 9 21 22 — — — — — 52
o 1920-ban 3 6 28 25 1 — — — 63

1919-ben 1 1 7 21 8 — — — 38
1918-ban — — — 6 8 10 — — 24

-US 1917-ben — — — 7 7 8 11 — 33
' O 1916-ban — — — — — 13 8 17 38
c 1915-ben — — — — 1 1 10 16 28
ca 1914-ben — — — — — 2 3 16 21

1913-ban — — — — — — 2 9 11
1912-ben — — — — — 1 — 2 3
1911-ben — — - - — — — 1 1 2
1910-ben és előbb — — — — -----  - — — 2 2
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I II. in. IV. V. VI. VII. Vili. Összesen

ü magyar ... ... 53 55 55 59 25 35 35 63 380
német — — 2 — — — — — 2

"St-CO németül is tudott 2 3 4 1 4 1 2 3 20
Ej tótul „ „ — 5 8 5 4 1 4 3 30
> románul „ „ — — — — — — 1 1 2
3D oroszul „ „ — 1 — — — — — — 1
z

ág. hitv. evang 13 15 17 15 10 9 10 15 104
református 5 8 3 3 2 3 7 3 34

tsi unitárius ... ... 1 — — — — — — 2 3'to róm. kath 32 26 36 37 13 20 16 41 221
:> gör. kath............ — — — 1 — 2 — — 3

izraelita 2 6 1 2 — — 2 2 15
baptista — — — 1 1 2

I. II. III ,v. V. VI. VII. VIII. Összesen

középbirtokos, bérlő 1 _ 1 1 _ _ 1 1 5
kisbirtokos, kisbérlö 10 2 4 7 - 6 4 5 9 47
kisbirtokos, napszámos... — — 1 1 — — — — 2
egyéb önálló őstermelő — 1 1
gazdasági tisztviselő 5 2 3 3 1 — 2 6 22
eguéb aazd segéd szeméig — 4 1 — — — — 1 6
földmivelési napszámos 2 2
nagyip. bányanagyvállalk. — 1 1 2 — — — • -- 4
kisip bányakisvállalkozó 10 9 15 6 2 — 2 2 46

C/7 ipari v. bánuászati tisztv — — 2 -- ' — 1 2 5
N egyéb ipari v bány s. sz — — 1 2 — 1 — 1 5

nagykereskedő ... ... — 1 1
CO kiskereskedő 3 4 3 3 2 — 3 1 19
ü > kereskedelmi tisztviselő 1 1

egyéb keresk. s. személy — 1 1
közlekedési kisvállalkozó — — — — 1 — 1 — 2
közlekedési tisztviselő ... 1 — 2 6 1 1 — 6 17

N
<S1 egyéb közi. segédszemély 4 7 7 4 2 7 3 10 44

közlekedésnél napszámos 1 — — — — 1 — — 2
köztisztviselő 5 6 3 3 5 4 6 6 38
pap, tanár tanító 1 6 5 4 — 1 2 1 20
másféle értelmiségi . I 3 1 1 1 — 2 4 13
közhivatali altiszt ... ... 4 — 4 1 — 2 — — 11
katona-altiszt 2 2 2 3 1 — — 1 11
nyugdíjas köztisztviselő — 4 — 3 — 3 4 5 19
egyéb ny. köztisztviselő — — 1 6 — 5 — — 12
nyugdíjas altiszt........... .. 2 2 2 — 3 6 2 4 21
tőkés, járadékos háztulajd. — — — 1 — — — 3 4
napszámos — — — — — — 1 — i

co Aszód ... ...........  ........ 9 15 15 11 6 9 5 9 79
•O  co Pest megye 33 30 28 2 7 11 15 13 20 1 7 7

■= £ Más megye ........ 10 10 1 4 21 8 11 16 33 123
t /3 Románia ... ... 1 1 2

Cseszlovákia| eisz. t. 1 1

1 Vidékről jár be .............. 30 29 32 36 14 18 17 37 213



52

P estm egyéböl: flcsa 7, Bag 18, Domony 4, Galgagyörk 1, Galgahéviz 8, 
Galgarnácsa 14, Gödöllő 26, Hévízgyörk 11, Iklad 8, Kartal 4, Máriabesnyő 3, 
Füspökhatvan 5, Szada 1, Túra 16, Váchartyán 1, Váckisújfalu 8, Veresegyház 3. 
Verseg 3, Zsidó 4. Nógrádm egyéböl: Becske 4, Galgaguta, 2, Heréd 2, jobbágyi 
1, Lőrinci 3, Nógrádkövesd 3, Selyp 4, Vanyarc 1, Zagyvaszántó 2 Hevesme
gyéből : Hatvan 46.

1. 11. III. IV. V- VI. VII. Vili. Összesen

3 ^ igazolt 3 0 5 6 2 2 3 2 FO O 00 2 0 4 4 6 0 0 1 0 5 4 1 3 0 6 1 9 5 1 1 4 . 3 3 0

£■5 igazolatlan
lU.

•cd — görög ............ . _ _ 2 2 5 9

— c német társalgás 8 1 8 1 5 — 4 2 2 9
:3 CO > g y o r s i r á s i  t o v á b b k é p z ő — — — — 1 5 2 — 3 2 0

karének ... 1 0 1 2 1 4 1 5 8 1 0 1 4 1 2 9 5
-a á zene — — 1 2 — 4 3 1 0
s vívás _ 3 2 — 4 2 6 8 2 5

cc

Tanulási eredmény

jeles .. ... 3 4 3 7 3 3 2 7 1 7 1 0 2 2 2 9
Vallástan jó ------ 1 8 1 7 1 8 2 0 7 1 2 9 2 9

elégséges 1 1 6 1 2 1 1 3 4 5

Magyar 
nyelv és

jeles ... 
j ó .............

4
2 1

1 0
2 1

4
1 9

5
1 6

5
9

7
1 5

1
7

1 4
2 9

elégséges 2 5 2 1 3 3 3 2 11 1 3 2 5 2 0
elégtelen... 3 3 1 6 — — * 2 —

jeles ......... — - 6 5 3 2 1 8
nyelv és ) 0 ........  -

elégséges — I
1 9
3 1

9
3 9

9
1 3

5
2 5

9
2 4

2 4
3 1

elégtelen ---- ■ — 4 6 — 3 1 —

jeles .. 1 0 9 9 4 8 2 8 5

nyely és jó ........  —
elégséges

2 3
1 9

11
3 5

11
2 9

1 2
4 3

9
8

7
2 5

4
2 2

1 8
4 0

elégtelen 1 — 8 — 1 1 —

Francia jeles ... ... — — — — 9 3 8 5

nyelv és 
irodalom

j ó -  -  -  
elégséges — — — —

9
6

6
2 5

9
1 7

2 6
3 2

elégtelen — — — — 1 1 1 —
jeles .. ... — — 6 6 6 2 2 5

Történe- jó ------ — — 2 0 2 2 1 0 1 3 1 7 2 8
lem elégséges — — 3 0 3 1 9 1 9 1 6 3 0

elégtelen — 1 — 1 —
jeles ... ... 5 1 0 5 6 — 2 4 —

T-,„ , jó . ... ... 2 4 1 5 2 5 2 1 — 1 2 1 4 —
elégséges 2 1 2 3 2 7 3 1 — 2 1 1 7 —
elégséges 3 7 — 1 — — —
jeles ... ... 4 11 — 6 4 3 — —

Természet- jó. - ------ 2 9 16 — 11 6 6 — —
rajz elégséges 2 0 2 8 — 2 8 1 4 2 4 — —

elégteien — — — 14 1 2 — —
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Tanulási eredmény. (Folytatás.)

1. II. Ili IV. V. VI. VII. Vili. Összesen

jeles ... ... — — 3 — — _ í 1
Természet- jó ....... — — 10 — — — 2 23

tan elégséges — — 40 — — — 29 39
elégtelen — — 4 — — — 3 —
jeles ........ 12 15 3 8 2 1 1 1

Mennyi- jó 17 12 3 19 3 7 1 16
ségtan elégséges 21 26 44 22 18 26 30 45

elégtelen 3 2 7 10 2 1 3 1
jeles ... ... — — — — — — — 12

Filozófia jo
elégséges
elégtelen

— — — — — — —
17
34

jeles ... ... 29 30 26 26 12 8 9 14
Rajz jó ............ 17 12 22 21 9 19 15 49

elégséges
elégtelen

7 13 9 12
-

4 8 11

jeles ... 16 16 8 10 10 12 17 12
Test- jó ....... 30 27 31 43 12 18 34 18

nevelés elégséges 3 3 6 6 1 — — —
felmentve 1 - 5 — — 1 3
jeles — — 18 13 — — —

Gyorsírás jo ............
elégséges _ _ 14

25
9
3 z _ _

elégtelen — — — 2 - — — —

Általános előm enetel és magaviselet.
jeles ............. ... ... 3 9 3 4 3 2 1 _ 25
jó ................ 24 10 6 9 5 1 2 14 71
elégséges .. 19 28 35 29 14 28 24 48 225
1 tárgyból elégtelen 6 6 9 9 2 3 7 1 43
több tárgyból elégtelen 1 2 4 8 1 1 1 — 18

példás 43 32 30 40 20 25 20 51 261
jó .............................. 7 14 20 18 3 5 13 1 85
szabályszerű ... ... _. — — ' — — — -- ' 1

Tandíj statisztika.

Mennyit fizettek 1. II. III. IV v. VI. VII. Vili Összesen

90-— 35 25 30 4, 19 30 22 47 244
7875 6 4 2 1 3 6 1 23
67-50 2 8 6 4 1 1 — 3 25
56-25 — — 2 — 1 — 1 — 4
45 — — 5 4 2 — 2 — 7 20
3375 — 1 — — — — — 1 2
22-50 — — — 1 — 1

Hátralékban van 10 1 1 11 10 4 4 4 4
0

58
Tartozások összege 410-25 633-55 639-25 55825 19510 15075 167-50 189-—
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F. sz. Vagyonleltár. Darab vagy 1 Összérték 
tétel P- ben

Ez évi szaporodás 
drb v. tétel P. érték

1 Tanári könyvtár ... 3618 mű 
5081 kötet. 21,556-10 289 mű 

327 kötet. 1142 —

2 Bútorzat....... ... 537 6779-86 47 409-80

3 Fizikai szertár 235 719653 15 41-80

4 Természetrajzi szer. 216 2400-83 2 6

5 Földrajzi szertár 37 1164 — 2 48-60

6 Történelem-philogiai
gyűjtemény 152 995-— 17 34-—

7 Tornaszertár 369 4804-40 — —

8 Rajzszertár ... 106 105M5 13 4T20

9 Ifjúsági könyvtár ... 3193 7116*65 210 373-40

10 Egészségtani gyűjt. 12 28-70 1 4-—

Népesedési
statisztika** I. II. III. IV. v- VI. VII. Vili. Összesen

1920—21 39 39 45 31 45 31 31 35 296
1921—22 66 34 37 52 29 41 24 33 316
1922—23 74 52 35 39 43 24 39 22 328
1923—24 56 66 44 31 21 40 23 38 319
1924—25 82* 64 58 40 31 19 37 28 359
1925—26 80* 64 61 63 46 32 26 37 409
1926—27 54 57 61 64 55 41 30 25 387
1927—28 47 49 53 57 63 47 40 35 391
1928—29 28 44 53 42 62 49 54 37 369
1929—30 43 26 39 58 39 59 48 52 364
1930—31 64 44 31 40 72 36 59 43 389
1931—32 53 56 34 28 39 65 40 57 372
1932—33 51 58 56 38 39 37 64 36 379
1933—34 53 55 57 59 25 35 35 63 382

* Párhuzamos osztály volt.
** Csak a vizsgázottak adatai.
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Tudnivalók az 1934—35. tanévre.
Az 1934/35. tanév kezdetének munkarendje a következő lesz:
Ä javító vizsgákat augusztus 31-én d. e. 8 órakor kezdjük 

meg. A javító vizsgák díja a tanári könyvtár javára 5 pengő. E díjat 
reggel 8 órakor be kell fizetni a pénztárban

Beiratkozni szeptember hóban 1-én és 3-án lehet d. e. 8—12; 
d. u. 3 V2—5-ig.

Ä különbözeti, pótló és magán vizsgák írásbeli része szep
tember 4-én 8 órakor, a szóbeli része pedig szeptember 5-én lesz.
A vizsgák díja, tárgyanként és évfolyamonként 10 P. A magánvizsgálatra, 
vagy különbözeti vizsgálatra jelentkezők augusztus 20-ig küldjék be otthon 
végzett írásbeli dolgozataikat, rajzaikat, az olvasmányok, fordítások és 
emlékezetből tanult prózai, vagy verses anyag jegyzékét, hogy a tanárok 
a tanulók munkásságáról így is tájékozódjanak. — A magántanulókra is 
ugyanazon tananyag tudása kötelező, mint a rendes tanulókra nézve, 
azért fontos, hogy az intézetünknél használt tankönyvekből készüljenek.

A magántanulók fizetik a behatási díjat, a tandíjat, azonkívül 
tárgyanként és évfolyamonként 10 P vizsgadíjat.

Az iskolai díjakat a fenntartó testület nem változtatta meg :
1. Beiratási díj 25 P, melynek lefizetése alól senki sem menthető 

fel. Indokolt kérésre szeptember 1-ig két részletben f.zethetö le, azontúl 
csak egyszerre.

2. Tandíj minden tanulóra nézve vallásfelekezeti különbség nélkül 
90 P, mely összeg negyedévi részletekben előre fizetendő. Fizetési negye
dek : I. szeptember 30-ig; II. november 30-ig; III. február 28-ig; IV. 
április 30-ig. Indokolt kérelemre megengedjük a havonkénti fizetést is.

Fenntartási járulék címén az izraelita vallású tanulók évi 40 pen
gőt kötelesek fizetni. Fizethető negyedévi részletekben.

Vidékről vonaton bejáró tanulók havi 70 fillért fizetnek felügyeleti 
dij címén. — A befizetett dijak vissza nem adatnak.

Javító és pótló érettségi vizsgálatok is lesznek szeptember 
hóban iskolánknál. Az írásbeli érettségi ideje szeptember 4., 5. és 6. napja. 
A szóbeli vizsgálat szeptember 8-án lesz.

Äz V. osztályba lépő tanulók figyelmét felhívjuk arra, hogy jövő- 
tanévre valószínűleg a francia nyelv helyett a görög nyelv és irodalom 
tanulását is lehető lesz. majd választani. Ennek tankönyvét csak később 
fogjuk közölni.

Ä Segélyző Egylettől kölcsönkönyvet kérő szegény tanulók 
kérelmüket nyílt levelezőlapon a könyvek felsorolása mellett augusztus 
20-ig írják meg az iskola igazgatóságának.

Ä tanév m egnyitása. A tanév ünnepélyes megnyitása szeptem
ber 10-én lesz d. e. 9 órakor. A tanítást pedig szeptember 11-én d. e.
8 órakor fogjuk megkezdeni.

Ä torna alól felm entést kérő tanulók szeptember 14-én 12 
órakor tartoznak az igazgatóságnál jelentkezni. Házi orvosától senki se

XIII.
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hozzon bizonyítványt. Az iskola orvosa vizsgálja meg a kérelmezőt és 
ö javasolja az esetleges felmentést. Minden tornára kötelezett tanuló 
köteles tornacipőt hozni az előírás szerint, mit az iskola szekrényében 
kell majd elhelyezni.

Beiratkozni a nyári szünet alatt is lehet minden hétfőn és csü
törtökön d. e. 8 V2—10-ig. Figyelmeztetjük az ifjúságot, hogy lehetőleg 
még szeptember hava előtt iratkozzék be saját érdekében, hogy a helye 
biztosítva legyen.

Hivatalos órákat az igazgató, vagy helyettese a nyári szünet 
alatt miden hétfőn és csütörtökön tart d. e. 8 Va — 10 7 2 -ig.

Ä tanulók elszállásolása csak az igazgatóság, illetőleg a tanári
kar hozzájárulásával történik. — 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 részére kiadni 
szándékolt szoba méretnagyságát s a szállásadásra vonatkozó feltételeket is.

Az igazgató vagy helyettese évközben csak a délelőtti órákban és 
csak a gimnázium hivatalos helyiségében kereshet® fel. Kérjük a szülő
ket arra is, hogy június hóban már ne tegyenek érdeklődő látogatást.

Leány-bejáró magántanulókat az idén is felveszünk az 
I—IV. o.-ba is. Akik ilyen felvételt kivánnak, azoknak, ha pogári isko
lából jönnek, különbözeti vizsgát kell tenniök, az elemiből jövőknek 
nem. Az i—IV. osztályba beiratkozni óhajtó leányok Írjanak egy rövid 
kérvényt Méltóságos és Főtiszteletü D. Raffay Sándor Püspök '"hoz és 
azt augusztus 20-ig adják be az iskola igazgatójánál. — Előre - meg
jegyezzük, hogy csak azoknak a kérvényeit fogjuk pártolóan feterjesz- 
teni, akiknek előmenetele legalább is jó rendű. — Az V. osztályba beirat
kozni kívánó leánymagántanulók augusztus 2 0 -ig jelentkezzenek írásban 
okmányaik beküldése mellett az igazgatónál. Akik a különbözeti vizsgára 
szeptember elejére nem tudnak elkészülni, azok az igazgató útján nyer
hetnek haladékot A Leánynevelő-intézet internátusába olyan növendékeket 
is felvesznek, akik mint leány-magántanulók a gimnáziumba akarnak 
járni. Az ellátási díj évi 600 P és 10 P gyógydíj.

A vasúton bejáró tanulók igazolványaikat aláírás végett 
augusztus 1—5-ig küldjék be címzett le vél boríték kai és bélyeggel együtt 
az igazgatóságnak.

Ä szülők figyelm ét ismételten felhívjuk arra, hogy az interná- 
tusi díjat az internáius vezetőségének, a tandíjat pedig a reálgimnázium 
tandíjpénztárának címezve küldjék postai úton és 40 P-ig 10 fillérrel 
többet; ezen felül 14 fillérrel többet, mert a helybeli posta ennyit von le 
kézbesítés fejében. A reálgimnázium igazgatóságának díjakat nem lehet 
beküldeni, az nem foglalkozik azok kezelésével. A beírási díjat is postai 
úton a reálgimnázium tandíjpénztárának kell címezni.

Tankönyvjegyzéket az érdeklődőknek Töpfer Béla és Löwy 
Andor aszódi könyvkereskedők kérésre szívesen küldenek.

»






