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A lefolyt iskolai év jubileum volt a Deák-téri ág. hitv. ev. 
polg. iskolában.

Mikolik Kálmán, az iskola igazgatója, most töltötte be 
tanári működésének 50. évét.

E ritka, szép eseményt méltóan kívántuk megünnepelni, 
azért mindenkinek alkalmat adtunk, hogy szive szerint kifejezze 
ragaszkodását, tiszteletét, háláját.

Október 2.-án a kartársak rendeztek családias jellegű, meleg 
szeretettől áthatott ünnepséget. Ezen a napon szerezte meg, 
— ötven évvel azelőtt, — tanítói oklevelét. Akkor lépett arra a 
pályára, melyen immár ötven éve nevelt derék, becsületes nemze
dékeket a hazának.

Mint a futótűz, úgy terjedt a hír szerte a városban, de még 
Nagymagyarország határain is messze túl. Megmozdult a volt 
növendékek hatalmas tábora; jöttek, mentek, tanácskoztak, min
denki részt akart venni a „szeretett, drága, jó igazgató bácsi“ 
ünneplésében. E szívből jövő, igazán őszinte felbuzdulás gyö
nyörű eredménnyel járt.

Ez év február 18.-án olyan jubileumi ünnepséget rendeztek, 
amilyenben tanító embernek még aligha volt része.

Délelőtt özv. Windt Józsefné, szül. Falvay Gizella köszön
tötte a volt tanítványok nevében, kifejezte azok tiszteletét, háláját, 
szeretetét s átadta az emléktárgyakat: Ringer Erzsébet művészi 
alkotását, Mikolik Kálmán igazgató úr arcképét, Farkas Erzsébet 
készítette emlékkönyvet, melyben minden lapot más festett, továbbá 
egy szép térítőt, melyet egész sereg gyöngéd női kéz készített.
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A legfőbb meglepetés pedig az a téglarakás volt, melyet 
az ünnepelt „saját liázá“ -nak megalapozásához hordtak. 
Ez volt mindig az ő fővágya, ennek teljesítéséhez kívántak 
hozzájárulni.

Ugyancsak február 18.-án este hangversenyt rendeztek a 
volt növendékek. Dr. Décsiné Ringer Lili megható, kedves, költői 
visszaemlékezései után zongora, hegedű, ének, szavalás követ
kezett. Kiváló, neves művésznők ezzel tették le hódolatuk pálma
ágát szeretett volt tanítómesterük elé.

Felejthetetlen szép nap volt ez, melyen bebizonyosodott, 
hogy a szeretet vetette magok jó talajra hullottak és bőségesen 
megtermett a hála, ragaszkodás, tisztelet gyümölcse.

Azután a jelenlegi növendékek kértek részt az ünneplésből. 
Ők olyan szerencsések, hogy most élvezik a jó igazgató bácsi 
apai szeretetét, mely e nehéz, küzdelmes években kétszeresen 
jóleső a szomorú, nélkülözésekhez szokott gyermekszívnek.

Az ő ünnepségük befejezte a jubileumi esztendőt. Június 
24.-én virágdíszbe öltözött a nagyterem, csillogó gyermekszemek, 
örömtől sugárzó arcok fogadták a mindig derült, kedves jubilánst. 
Ő, aki úgy szereti a gyermekeket, jóleső örömmel látta a leánykák 
sorfalát a földszinttől föl a második emeletig.

Iskolánk diszzászlójára emlékszalagot kötött, aztán végig
hallgatta a szívhez szóló éneket, szavalást, az „Élet és iskola“ 
színjáték bölcs tanácsait. Élvezte az őszinte szeretet, tisztelet su
gallta üdvözlést és bizonyosan jóleső érzés fogta el, midőn látta, 
hogy az ötven év előtt megkezdett munka nem vesztett ered
ményességéből.

Az emberöltőn át végzett önzetlen munkát elismerés 
jutalmazta.

Az iskolát fenntartó egyházi hatóság junius 24.-én rendkívüli 
nyilvános képviselőtestületi ülésen adózott.

Az elnöki megnyitó beszéd után Dr. Raffay Sándor bánya
kerületi püspök úr átadta a legfelsőbb kitüntetést, Horthy Miklós 
kormányzó úr Őfőméltósága adományozta érdemkeresztet.

Dr. Petri Pál államtitkár a közoktatásügyi miniszter elismerő 
iratát hozta el személyesen, Dr. Mosdóssy Imre kir. tanfelügyelő 
ékes szavakkal méltatta Mikolik Kálmán kiváló érdemeit.

Azután még hosszú sorban következtek a tisztelők, barátok 
üdvözlései, társadalmi testületek jókívánatai.
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ötven év hosszú idő egy ember életében. Magában foglalja 
a rózsafelhős fiatal kort, a szép jövővel kecsegtető reménykedést, 
a délibábok szertefoszlását, a kijózanodást, a változhatatlanba való 
megnyugvást, bölcsen felfogott boldogságot. Mire a vándor ide 
eljut, sokat kell engednie, megalkudnia s őrködnie, hogy a viszon
tagságos úton el ne veszítse lelke egyensúlyát, rugalmasságát. 
Kiváltságos az, aki ötven évi szakadatlan munka mellett megtar
totta vidám, üde kedélyét, mely nem veszített a fiatal kor ragyo
gásából semmit.

E kiváltságosak közé tartozik Mikolik Kálmán polg. isk. 
igazgató.

„Áldja meg az Isten,
Mikor nem is tudja,
Mikor nem is látja.“ Td.
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Adatok az 1924—25. iskolai évről.
Fény és árnyék, öröm és bánat, vígság és fájdalom váltakoz

nak az egyes ember életében, olyan változatos a nagyobb család
nak, az iskolának élete is. Voltak fényes napjaink, örültünk és 
vigadtunk, de nem maradtak el azok a napok sem, amelyekről 
azt mondjuk: nem szeretem napok.

Fényben és örömben volt részünk 1925. május hó 28-án, 
amikor ev. egyházunk feje, Mélt. Radvánszky Albert báró úr, az 
egyet, egyház és iskolai felügyelő megtisztelt látogatásával, Mélt. 
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor úrral, az egyet, iskolabizottság el
nökével, hogy személyesen győződjenek meg arról a szellemről, 
amely iskolánkban leng és arról a haladásról, amelyet elérni ipar
kodunk. Az egyetemes felügyelő urat Mélt. Dr. Raffay Sándor úr, 
mint a bányai egyházkerület püspöke, Nagytiszt. Broschko G. A. 
esperes úr, mint az iskolafenntartó hatóság egyházi elnöke és az 
igazgató röviden, de annál szívélyesebben üdvözölték. Az egyetemes 
felügyelő urat régibb időből származó szálak fűzik iskolánkhoz, 
mert nálunk, mint iskolafelügyelő kezdte egyházi pályáját.

Hatóságunk.
Sem iskolafenntartó hatóságunkban, sem az isk. bizottsá

gunkban nem történt változás.
Amikor 1924. szeptember hó 25-én a kerületi közgyűlés Mélt. 

Dr. Zsigmondy Jenő urat 50 éves egyházi áldásos működése alkal
mából nagy örömmel és tisztelettel üdvözölte, iskolánk is helyet 
talált az ünneplők sorában. Hiszen ő az egyetlen tanúja iskolánk 
alapításának és fejlődésének. Kar- és kortársai mind kidőltek 
mellőle, ő még jó erőben, friss szellemben vezeti a közös egyház 
ügyeit és igazságérzete, pártatlansága erős védője a mi iskolánknak is.

1924. október hó 19-én Broschko G. A. esperes urunk 30 
éves lelkészi jubileumán testületileg tisztelegtünk és tisztelettel 
üdvözöltük iskolánk őszinte barátját és jóakaróját.

Tartsa meg az Egek Ura mindkét urunkat még soká-soká!
Iskolafelügyelő urunk, Mélt. Dr. Németh Ödön, a lefolyt isk. 

évben is megmaradt megértő és támogató vezérünknek, aki kez
dettől kezdve volt. Egy-két kritikus esetben rögtön segítségünkre 
sietett és kivezető útra terelte az ügyeket.



7

De fájdalomban is volt részünk: Németh Géza úr, aki iskolánk 
anyagi ügyeinek ellátásában volt nagy segítségünkre, elhalt. Saj
náljuk távozását, mert az épület tatarozását, a fűtőanyag beszer
zését stb. ő látta el, ami által az igazgató munkáján nagyon könnyített.

Testvérintézetünk, az elemi iskola igazgatója, Szüsz Lajos, 
nemsokára követte a tavaly oly hirtelen elköltözött Pósch Károlyt. 
Ravatalánál a polg. iskola egész testületé búcsúzott a korán elhunyttól.

Dr. Moravcsik E. Emil egyet, tanár urat is nélkülöznünk 
kell ezentúl, aki — különösen az egészségtan és magyar irály 
iránt való érdeklődését mutatva, minden évben megjelent az össze
foglaló utolsó tanórákon és évről-évre a jó leányok jutalmazásáról 
gondoskodott. — Nehány nappal később ismét megjelentünk a 
Kerepesi-út mellett levő sírkertben és ezáltal leróttuk a kegyelet 
és hála adóját Vredenburch Vilmosné bárónő iránt, aki a magyar 
gyermekeket annyira szerette és ügyükben hazájában, Hollandiában 
annyit fáradozott.

Iskolalátogatók.
Mélt. Dr. Haberern I. Pál és Mélt. Dr. Németh Ödön iskola

felügyelő urak nemcsak tisztökből kifolyólag, hanem szívesen is 
érdeklődnek iskolánk minden mozzanata iránt, személyes meg
jelenésükkel meg támogatják működésünket. Szorgalmas iskola- 
látogatónk Nt. Broschko G. A. esperes úr is, aki régibb időtől 
fogva mindig nemes pártfogónk.

A m. kir. kormány Mihalik Sándor igazgató-szakfelügyelő 
úr által gyakorolta felügyelő jogát, aki május 29-én a nyelv— 
földrajz—történelmi tárgyak tanóráin vett részt. — A tornaórákon 
br. Proff Kocsárdné, a kézimunkaórákon Kovácsy Jolán úrnő 
volt az állam által kiküldött szakfelügyelő.

Az évzáró utolsó összefoglaló tanórákon a képviselőtestület 
által felkért ú. n. vizsgabiztos urak és nők jelentek meg és figye
lemmel kísérték a tanítást.

A Hálaünnepen, valamint az évnyitó és évzáró ünnepen sok 
szülő vett részt.

A tanári testület
hat tagja sorában nem történt változás, de a vallástanári és hit
oktatói kar egészen kicserélődött.

Algöver Andor helyébe Dr. Kirchknopf Gusztáv bányai 
kerületi lelkész és Korim Kálmán segédlelkész került; a róm.
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kath. leányok hittantanitását húsvétig Lisziczky M. Angela hitoktató, 
azon túl főt. Farda Adolf h. plébános, az izr. tanulókét meg 
Stern Erzsébet hitoktató látta el. Az egyh. és világi éneket Lah- 
mann György el. isk. h. igazgató tanította.

A tavasszal influenzán átesett Kozma Gabriella tornaóráit 
húsvéttól az iskolai év végéig Wladár Marianne oki. tornatanár 
tartotta.

1925-ben vetettük meg a Simonyi-alap reánk eső részéből 
egy „Betegsegélyző“-nek az alapját, amely a beteg kartársakon 
segíteni lesz hivatva.

Összetartozandóságunkat bizonyítva, részt vettünk nov. 30-án 
és ápril. 5-én a Vilma királynőúti templom harangavatási ünne
pen; december 7-én a Tisztviselőtelep új imaház felavatásán; 
iskolánk jóakaróinak, valamint Dr. Serédi P. Lajos főgimnáziumi 
tanár temetésén; a Gárdonyi-ünnepen; az Eötvös-alap 25 éves 
és Gärtner Rezső budai tanító 40 éves jubileumán; az ev. taná
rok és az orsz. polg. isk. egyesület ülésein stb. stb. az Ev. Szö
vetség munkáiban.

Minden testületi tag iparkodott az iskolán kívül, a társada
lomban is tehetsége szerint közreműködni, hol itt, hol amott.

Belső életünk.
A kisszámú testületben a testvéries szellem uralkodik, az a 

szellem, amely kellő szigorral párosítja a növendékek iránt való 
szeretet és szeretettel szigorú a serdülő leányokkal szemben 
anélkül, hogy a családias jelleget megbontaná. Nagyban járul 
ehhez a szellemhez az ú. n. osztályfőnöki óra, amelyben közvet
lenebb a hang és bizalmasabb az érintkezés. Sajnos, hogy ezt 
az órát a IV. osztály órarendjébe nem illeszthetjük be, mert a 
leánykák úgyis naponként öt órán vannak elfoglalva és az 1—2-ig 
tartó óra sok család életrendjét zavarná meg. Ennek hiányát 
különösen a lefolyt isk. évben éreztük, mert oly jelenségnek 
jutottunk tudomására, amelyet ha megelőzhetünk, sok kellemet
lenségnek elejét vehettük volna, megkímélhettük volna egyrészt 
nehány leányka lelkületét, másrészt pedig azt a valóban rosszul 
eső érzést, hogy három leánykát el kellett tanácsolnunk. Ezt 
azonban meg kellett tennünk, nehogy a métely tovább terjedjen.

A szülői értekezleteken a szülők nagy része megjelent; 
tartottunk egyet mindjárt október 25-én az I. oszt. szülőivel és 
november hó 20-án, az első értesítő kiosztása után, a többi
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osztály szülőivel. Itt is az őszinteség hangja volt a vezérelv, t. i. 
iskola és szülői ház együttesen hasson a leányok lelkére, szívére, 
hogy müveit, erkölcsös, munkás nemzedéket nevelhessünk.

Dr. Raffay Sándor püspök urunk rendelele folytán ezidén 
először tartottuk meg a „Hálanapot“. A püspök úr célja, hogy 
egyrészt közvetlenül a kisebb, vagyis házi körben eredményesen 
működött férfiakról, nőkről emlékezzünk meg, másrészt azokról, 
akik általános befolyást gyakoroltak az iskolákra vagy az egy
házra. Ebben az esztendőben a polgári leányiskola alapítása és 
fejlesztése körül működött urakról, az alapítványokat tevő nőkről 
és férfiakról és az első tantestületről emlékeztünk meg.

A „Hálanap“ az iskolai év záróünnepét előzte meg.
Testületünk egyik tagja immár ötven esztendeje tanít, egy 

másik huszonöt esztendő óta.
Tartottunk az év folyamán 12 értekezletet.

A tanítás és nevelés.
Az 1924—25. iskolai évre szóló beiratásokat június hó 23. és 

24-én tartottuk és szeptember hó első három napján folytattuk. 
Szeptember hó 1-én tartottuk a javító-, pót- és 2-án a magánvizsgá
kat. Az iskolai évet szept. 4-én nyitottuk meg és 5-étől kezdve 
folyt a rendes tanítás. Csak 3 napon á t : február hó 26., 27. és 
28-án volt náthaláz miatt kényszerszünetünk.

November hó 3-ától március hó 16-áig a tanítást 8'30-kor 
kezdtük, mint már bevált szokás szerint évek óta.

A más iskolákból jött tanítványokon még mindig meglát
szanak a háborús évek mulasztásai, azonkívül a hiányos táplál
kozás folytán igen sok a sápadt, vézna, ideggyenge leányka. 
Ezekkel haladni nehéz munka, de azért mégsem feltűnően több 
az elégtelen osztályzatú tanuló.

A német nyelvet 2 csoportban: kezdők és haladók csoport
jában tanítjuk, a kézimunkát is két csoportban.

Örömmel jelenthetjük, hogy rajztermünk a következő isk. 
évtől kezdve felszabadul és céljának megfelelhet; az orvosi szoba 
meg lesz — mint azelőtt volt — a természetrajzi szertár.

A tanítás rendesen folyt, nagyobb megbetegedés sem a tanári 
testületben — Kozma G. kartárs húsvét előtt való két héten át 
tartott influenzán kívül — nem volt, de tanítványainkon végig
sepert, különösen februárban a nátlialáz és ámbár néha az osz
tályok harmada hiányzott, nem okozott nagyobb akadályt.
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A rendes tantárgyakon kívül 67 tanítványunk tanult franciául, 
12 vett részt a külön tornában, 10 a külön rajzórákon. 80 meg 
volt az önképzőkör tagja. A bibliaórák és vasárnapi iskola is szép 
látogatottságnak örvendett a mi tanítványaink sorából.

A tanítás segédeszközeit, az ifjúsági könyvtárt, Jókai nehány 
müvével gyarapítottuk.

A kényszerszüneteket ez idén is felhasználtuk kirándulásokra : 
december 9-én voltunk a Nemzeti Múzeumban; február 4-én a 
Margitsziget kertészetét tekintettük meg ; voltunk azonkívül ízbégen 
és május 30-án Aquincumban és a Római fürdőnél.

A magyar—holland kulturtársaság 2 szép tudományos filmjét 
néztük meg az Urániában.

Minden hónap első hétfőjén ifjúsági isteni tiszteletre vezettük 
tanítványainkat és gondunk volt arra is, hogy a más vallásúak is 
megfeleljenek vallásuk követelményeinek.

Ünnepélyek.
Szép, lelkesítő, buzdító ünnepekben is volt részünk: október 

6-ika, az aradi vértanúk napja; október 31-ike meg a reformáció 
nagy napja; mindkét alkalommal isteni tiszteleten vettünk részt; 
november hó 4-én meglátogattuk hazánk nagy halottainak sírjait 
és kegyelettel adóztunk azok emlékének; november 15-én Papp- 
Váry Elemérné emlékére ifjúsági ünnepet rendeztünk; a decemberi 
ifjúsági előadásokról az önképzőkör számol be; február 18-án 
Jókairól emlékeztünk meg; március 15-én meg a szabadság hőseiről, 
junius 14-én a hősi halottakról. Nagyobb leánykáink az Evang. 
Szövetség ünnepén énekeltek templomunkban.

Jótékonyság.

Az igen nehéz gazdasági időben sem feledkeztünk meg jó
tékonyságot gyakorolni és tanítványainktól, valamint szüleiktől 
adományokat kérni jó célra. Bátran állíthatom : ha jót kellett tenni, 
talán senki sem vonta ki magát alóla. A Jókai-ünnep alkalmából
1.081,000 K folyt be, amelyből a nagy mesemondó síremlékére, 
a m. k. vkm. házipénztárába 500,000 K küldtünk; a maradékból 
az ifj. könyvtár részére Jókai-műveket vettünk és beköttettünk. Az 
ifj. előadások alkalmából begyűlt összegekről Jeszenszky Ilona kar
társ számol be. — Az Eötvös-alapnak 735,000 K, a polg. isk. 
tanárok házára 4.006,200 K, a Hősök sírjára — egy szál virág
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megváltása fejében 405,000 K, a Gyermekvédő Liga részére többet 
mint 500,000 K gyűjtöttünk és juttattunk illő helyre. — Az igaz, nem 
sok, de számolva a mai nehéz viszonyokkal, elégnek mondhatjuk.

Viszont adományokban is volt részünk: a Pesti Hazai I. 
Tk.-pénztár 200,000 K juttatott segély gyanánt, amit rögtön fel is 
használtunk. Meister József úr a testület részére 200,000 K adomá
nyozott ösztöndíjakra, hasonló célra Dr. Németh Ödön úr 500,000 K, 
Stefan Jakab úr 200,000 K.

Döbrentey Károly ny. ezredes úr a lefolyt évben U. I. volt 
tanítványunkat tanította ingyen francia nyelvre és a következőben 
is tanít egyet francia vagy angol nyelvre.

Szertárainkat és könyvtárainkat
a lehetőség határain belől felújítjuk, bővítjük;. az idő vasfoga 
egyes preparátumainkat tönkretette, ezeket pótolni iparkodunk, 
valamint szeretnénk újakat is beszerezni, mert halad a tudomány, 
megállást nem ismer. Nehány jó, értékes könyvvel is gyarapítottuk 
könyvtárunkat. Az előfizetett 12 lap is művelődésünkre szolgál.

Segélyző-könyvtárunk virul, nemcsak rendes, de magán
tanulóinknak is juttatunk tankönyveket csekély használati díj elle
nében; még pedig kapott 146 r. t. 779 könyvet és 8 m. t. 44-et.

Az ifj. könyvtárt 88 leány használta és olvastak 1245 könyvet.

Ifjúsági egyesületek.
1. Önképzőkör. Ez isk. évben 80 tagja volt az Önképző

körnek. Összesen 24 gyűlést tartottunk. A rendes gyűléseken 72 
szavalat, 11 felolvasás, 31 zongora- és hegedű-, 4 énekszám hangzott 
el. Kétszer dolgozatversenyt és négyszer szavalóversenyt tartottunk.

A rendes gyűléseken kívül megemlékeztünk okt 6-ról és 
márc. 15-ről.

Dec. 13., 14-én nyilvános előadást rendeztünk szép sikerrel, 
melynek tiszta jövedelme 4.704,800 K volt.

Dec. 20-án 80 szegény gyermeket vendégeltünk és ajándé
koztunk meg ruhafélével és játékokkal.

Ápr. 25-én tavaszi díszgyűlést tartottunk belépődíj nélkül.
Okt. 25-én egy kézimunka-babát sorsoltunk ki, melynek 

jövedelme 62,500 K volt.
Máj. 23-án egész napra Izbéghre rándultunk ki Gajári Leó 

úrék meghívására. A kedves napért e helyen is köszönetét mondunk.
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Az Önképzőkör jövedelméből a Bajtárs-Alapra 1 (300,000 K-át, 
a szegény gyermekek karácsonyára 1.500,000 K-át adtunk. Két 
alkalommal négy-négy növendéket ifj. előadásra vittünk el. 
A Bajtárs-Alappal együtt 60 tanulónk iskolai füzeteinek a kiadá
sát fedeztük.

A könyvtárt is gyarapítottuk 16 db. könyvvel, 6 db. szín
darabbal és 4 daljátékkal. Két ifjúsági lapot járattunk.

Év végén a buzgó IV. éves önképzőköri tagok közül hatnak 
jutalomkönyvet adtunk.

A nyilvános előadás műsorait Szigeti Lipót úr ajándékozta, 
köszönetünket fejezzük ki érte.

2. Szembe-Egyesület, azaz a szép magyarsággal beszélők 
Egyesülete ez évben is buzgón dolgozott. 7 gyűlést tartottunk.

3. Bajtárs-Alap. Összesen 7 gyűlést tartottunk. Az idén is 
volt alkalma az Egyesületnek, hogy nemes munkáját teljesíthesse. 
A hozzávaló összeget a tagsági díjakból, az Önképzőkörtől kapott 
1.000,000 K-ból, a Horthyné-akcióból juttatott 1.000,000 K-ból 
és a babasorsolásból kapott 62,500 K-ból gyűjtöttük össze.

Egy tavaly végzett növendékünket saját kérésére 1.000,000 
K-val támogattunk továbbtanulásában; egy szegény tanulónk 
orvosságára 204,100 K-át adtunk. Szegény tanulók félévi tandíját 
fedeztük 1.000,000 K-val és 60 szegény tanuló évi füzetkiadását 
az Önképzőkörrel együtt.

Tanári testület és az előadott tárgyak.
1. Fialka Margit (1919) tanította a természetrajzot I—II., 

számtant III—IV., kezdő németet I—II., közgazdaságtant IV., szép
írást I—II. osztályban heti 20 órában. A IV. o. főnöke, a term, 
szertár őre, testületi jegyző.

2. Glock Klára (1923) tanította a rajzot és kézimunkát 
I—IV. oszt. heti 19 órában. A rajzszertár őre; ifj. könyvtáros.

3. Jeszenszky Ilona (1912—1922) tanította a magyart I. III., 
földrajzi I—III., történelmet III—IV. o. heti 20 órában. Az I. o. 
főnöke. Az Önképzőkör, Bajtárs-Alap, Szembe vezetője, a tanári 
könyvtár őre.

4. Kozma Gabriella (1915) tanította a term.-tudományokat 
III—IV., számtant I—-II., tornát (húsvétig) mind a négy osztályban 
heti 21 órában. A III. o. főnöke, a természettani szertár őre.

5. Mikolik Kálmán igazgató (1875— 1880) tanította a hal. 
németet az I. és III., kezdő németet a IV. o. heti 9 órában.
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6. Télessy Dalma (1900—1908) tanította a magyatt 11. IV., 
haladó németet II. IV., kezdő németet III., háztartástant IV. o. 
heti 20 órában. A II. o. főnöke.

7. Dr. Dexheft Ármin (1897) orvos, tanította az egészség
tant a IV. o. heti 2 órában. Iskolai orvos.

8. Dr. Kirchknopf Gusztáv bányai kerületi lelkész és
9. Korim Kálmán s. lelkész tanították a vallástant a III—IV., 

ill. I—II. osztályban heti 4—4 órában.
10. Lahmann György tanította az egyh. és világi éneket 

mind a négy osztályban heti 6 órában.
A róm. kath. tanulókat Lisziczky M. Angela hitoktató, majd 

főtiszt. Farda Adolf h. plébános heti 2; az izr. tanulókat Stern 
Erzsébet hitoktató tanította heti 8 órában.

Wladár Marianne a gyengélkedő Kozma G. helyett tanította 
a tornát húsvéttől kezdve az isk. év végéig.

A francia nyelvet négy csoportban Télessy Dalma, a külön 
tornát Jeszenszky Ilona, a külön rajzot Glock Klára tanította.

A bibliaórákat és a vasárnapi iskolát a leányegyesület vezette.

Tanulóink statisztikája az 1924—25. évben.

Beírtunk összesen 218 rendes tanulót, még pedig az I. o. 59, 
a II. o. 54, a III. o. 50, a IV. o. 55 leányt. Ezek közül ev. 
vallású volt 103 (27, 27, 18, 31), ref. 24 (10, 4, 6, 4), róm. kath. 32 
(10, 7, 11, 4), izr. 59 (12, 16, 15, 16). Fizető volt 165, féltdm. 8, 
tandíjmentes 42, kedvezményes 3.

Magyar anyanyelvű 207, német 9, tót 2, egyéb —. Pap, 
tanár leánya 4, más értelmiségi 46, kereskedő 64, iparos 78, 
szolga 26. Kimaradt 14 tanuló.

Születésükre vonatkozólag: 1915-ben szül. 2. 1914-ben 35, 
1913-ban 45, 1912-ben 62, 1911-ben 49, 1910-ben 21, 1909-ben 3 
és 1908 ban 1.

Budapesten született 183, Csonka-Magyarországon 19, cseh
szlovák területen 2, román területen 7, jugoszláv területen 2, 
Ausztriában 2, más külföldön 3.

Hét leányka jön naponként a környékből iskolánkba.
Ösztöndíjat, jutalmat nyertek: Koob Irma emlékére: Schütz 

Ottilia IV., Walther Ágost emlékére: Bartos Irén III., Ebnerné- 
Kadlecsik Irma emlékére: Ropposch Erzsi III., Dr. Farkas Józsefné 
emlékére: Gera Rózsi II., Maier Ottó emlékére: Rohde Mária IV.,
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a német nyelvben tanúsított szorgalmáért Haiti Ilona IV o. t. Azon
kívül jutalomban részesült Csepely Zsófia II., Lovas Adrienne I. o. t.

Az Önképzőkör emlékkönyvet adott buzgó, szorgalmas tagjai 
közül: Schütz Ottilia, Walkó Katalin, Rohde Mária, Hesz Hilda, 
Neubauer Irén, Szűcs Klára és Gajári Anna IV. oszt. tanulóknak.

Jelesek:
I. o. Csepely Ágnes, Lovas Adrienne.
II. o. Csepely Zsófia, Gera Rózsi, Heintz Erzsi, Ittner Adél, 

Kálmán Erzsi, Kálmán Mária.
III. o. Balogh Mária, Bartos Irén, Domokos Andrea, Ropposch 

Erzsi, Sátor Hedvig, Schütz Matild, Somló Edit.
IV. o. Csillag Márta, Hesz Hilda, Rohde Mária, Schütz 

Ottilia, Walkó Katalin, Wollák Lili.

Az iskolaorvos jelentése az egészségi állapotról.
(Elemi- és polg. iskola.)

Az iskola és a tanulók egészségi állapota a lefolyt tanévben 
általánosságban kedvező volt. Sajnos, a halál mégis elragadta az 
elemi iskola egyik növendékét: Willert Etelka I. oszt. tanulót, 
aki súlyos skarlátnak esett áldozatul s a Szt. László kórházban 
halt meg. Egyébként a fertőző betegségek, melyek közül a skar
lát eléggé elterjedt volt a fővárosban, iskolánkban nem léptek 
fel szokatlanul nagy számban. Az elemi iskolában mindössze 11, 
a polgáriban 4 eset fordult elő. Kanyaróban az elemi iskola 23, 
a polgári 2 tanulója szenvedett. Előfordult még 3 diftéria-eset az 
elemiben és ugyanott 5 esetben bárányhimlő. Eszerint fertőző 
betegség miatt hatóságilag ki volt tiltva az elemi iskola 41, s a 
polgári 6 növendéke. A családban előfordult fertőző betegség 
miatt még ezenkívül 19 elemi és 9 polg. iskolai tanuló. A betegedési 
esetek csak elszórtan jelentkeztek, kivéve a IV. el. leányosztályt, 
ahol december közepén egyidejűleg betegedtek meg kanyaróban 
heten, ami iskolai fertőzésre mutatott; de a baj továbbterjedésé
nek a karácsonyi szünet hamarosan véget vetett. A szükséges 
óvóintézkedéseket, a fertőtlenítést, a fertőzöttségre gyanús tanulók 
eltávolítását s amikor a skarlát miatt kellett, az osztály bezárását, 
haladéktalanul foganatosítottuk. Trachoma vagy más ragadós 
szembetegség nem fordult elő. A pajzsmirigymegnagyobbodás 
esetei is lényegesen megkevesbedtek. Himlőoltási törvényszabta 
kötelességének valamennyi tanulónk megfelelt. Az iskolai oltáso
kat az iskolaorvos március hóban végezte. A felmentések száma 
a megszokott mértéket az idén sem haladta meg.
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A tanulók névsora.

I. osztály.
Balogh Juliska, Bauernhuber Ilona, Biró, Gladys, Boncsó Anna, Bosse 

Irma, Bozzay Anna, Czipszer Etelka, Csepely Ágnes, Csere Anna, Debreczeni 
Flóra, Egger Zsuzsánna kim., Faludi Judit, Fischer Jolán, Freund Alice, 
Goldschein Erzsébet, Gonda Klára, Grüskovnyák Ilona, Hanusch Edit kim., 
Hofer Lili, Honyek Etelka, Kiltz Erzsébet, Kiss Edit, Komjáty Anna, Kovács 
Margit, Krekó Piroska, Kriegler Erzsébet, Kriska Irén, Lampl Éva, Lovas 
Adrienne, Löwy Ibolya, Major Stefánia kiin., Mátyásy Valéria, Melcher Anna, 
Mészáros Róza, Morgenstern Edit, Mráz Emilia, Neuhauss Margit, Opauszky 
Mária, Péchy Etelka, Péter Erzsébet, Polgárdy Gizella, Rákóczy Erzsébet, 
Scherer Erzsébet, Schmidek Magda, Sikuta Margit, Sputz Márta kim , Stehlik 
Edit, Strausz Alice, Sulics Ilona, Szabó Erzsébet, Szabó Margit, Szentpály 
Ilona, Szer Ilonka, Székely Blanka, Tóth Irén, Tretyák Katalin, Vajda Klára, 
Visói Katalin, Wahrmann Anna. — Összesen : 59.

Magántanuló: Breuer Anna.

II. osztály.
Adler Edit, Bajza Gizella, Balogh Irén, Benedikt Magda, Benkó Mária, 

Chován Adrienne, Chován Clarisse, Csepely Zsófia. Dulya Margit, Erdős 
Gizella, Fischer Margit, Fodor Erzsi, Gecser Margit, Gera Rózsi, Hanaszéder 
Vilma, Hecht Hilda, Heintz Erzsi, Herramhof Amália, Hochschild Katica, Ittner 
Adél, Kálmán Erzsi, Kálmán Mária, Kemény Mária, Kirchknopf Sári, Klein 
Ibolya, Kováts Katica, Kontra Mária, Krausz Gizella, Krempe Éva, Kurz Ella, 
Lingel Flóra, Mangold Nóra, Maracsko Paula, Margitai Jolán, Najovics Boriska, 
Németh Erzsi, Neupauer Etelka, Pap Irén kim., Petrák Ilona, Policzer Katalin, 
Rapaics Katica, Reiszky Lívia, Schelken Pálma, Schwarz Éva, Szirmai Klára, 
Szulner Zsuzsa, Thoma Irén, Torda Etelka, Valentik Olga, Varga Vera, Végh 
Margit, Wagner Margit kim., Weiszenstein Margit kim., Wohlstein Mária. — 
Összesen : 54.

Magántanulók: Mailáth Hanna, Nagy Ilona.

III. osztály.
Adler Mária, Árvái Anna, Balogh Mária, Bartos Irén, Bergl Éva, Biró 

Magda, Domokos Andrea, Falvay Klára, I. Éarkas Lívia, II. Farkas Lívia, 
Gatska Klára, Gegner Anna, Gömöry Margit, Grüskovnyák Mária, Hajnal Klára, 
Hajnal Magda, Havelka Irma, Hommert Ilona, Kätscher Alice, Keszy Erzsébet, 
Kiltz Ilona, Knopp Márta, Kustár Julia, Levitzky Piroska, Lovas Alice, Maiéter 
Emma, Mosshammer Vilma, Mühl Margit, Neszwadba Margit, Neu Alice, 
Neumann Ibolya, Neuwald Magda, Pallós Klára, Ropposch Erzsébet, Sátor 
Hedvig, Schmidek Ilona, Schütz Matild, Somló Edit, Somló Vera, Stern Márta, 
Szabó Jusztina, Szarka Margit, Szigeti Ilona, Szili Anna, Tersánszky Karolin, 
Tóth Gabriella, Varga Etelka, Viczena Julia kim., Wirth Margit, Zweigenthal 
Alice. — Ö sszesen: 50.

Magántanulók: Bukovinszky Anna, Grenda Auguszta, Horváth Margit, 
Juhász Juliska, Kapitány Mariska, Kirschner Erzsi, Rákóczy julia, Rákóczy 
Róza, Sághy Erzsébet, Szalay Karola, Székely Nóra, Zsakarovszky Mária.

IV. osztály.
Barna Katalin, Battay Erzsébet, Bálint Rózsi, Csillag Márta, Deutsch 

Lili, Dianovszky Emma, Dianovszky Olga, Ellinger Erzsébet, Faludi Klára, 
Fander Ilona kim., Farkas Klára, Farkas Matild, Farnadi Edit, Fischer Klára, 
Floderer Gertrud, Gajári Anna, Haiti Ilona, Harcz Irén, Havasi Anna, Herzberger 
Margit, Hesz Hilda, Hinkelmann Erzsébet, Hlavács Olga, Horváth Ilona, Horváth
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Ilona kim., Kämpfner Katalin, Kis Margit, Kolosváry Ibolya, Koppány Éva, 
Kosch Hilda, Kovács Klára, Kovácsovics Márta, Kőrös Erzsébet, Kutliár Juliska 
kim., Kürti Ilona, Küsztner Stefánia, Mixich Vilma, Molnár Margit kim., 
Münstermann Katalin kim., Neubauer Irén, Neuhauss Ilona, Putzer Erzsébet 
kim., Rohde Mária, Schanzer Klára, Schütz Ottilia, Somogyi Erzsébet, Szabó 
Ilona, Szűcs Klára, Vass Margit, Vincze Vilma, Vogel Zsuzsanna, Walkó Katalin, 
Werner Mária, Winkler Magda, Wollák Lili. — Összesen : 55.

Magántanulók: Barka Mária, Lehotzky Ilona, Lesko Ilonka, Schlachta 
Ilona, Stolz Irén, Votisky Emma.

A jövő 1925—26. iskolai évre vonatkozó értesítés.

A beiratásokat június hó 26. és 27-én, d. e. 8—12-ig tartjuk. 
Akkor írjuk be a múlt iskolai évben hozzánk és a mi elemi isko
lánkba járt, azonkívül minden új jelentkező ev. leányt.

Amennyiben a hely megengedi, szept. hó 1. és 2. napján 
még felveszünk tanulókat.

Az iskolai évet szeptember 4-én nyitjuk meg.
Javító-, pót-, felvételi és különbözeti vizsgákat szeptember 

hó 1-én, d. u. 3 órakor tartunk.
Beiratási díjul minden tanuló 30,000 koronát fizet.
Ev. vallású tanulók 300,000 K, ref. 600,000 K, róm. kath. 

1.200,000 K, izraeliták 2.400,000 K tandíjat fizetnek.
Üzemi pótlék címén minden tanuló 200,000 K fizet.
Szegénysorsú, jó magaviseletű és legalább jó előmenetelü 

tanuló szegénységi és családi viszonyait feltüntető bizonyítvány 
alapján kérhet fél- vagy egész tandíjmentességet vagy tandíjked
vezményt, ha ezt a beiratás alkalmával a képviselőtestülethez inté
zett folyamodványban kéri.

Az i. osztályba lépő tanuló az első félévben nem kaphat 
tandíjmentességet, csak azok a leánykák, akik a mi ev. elemi 
iskolánkba jártak és a feltételeknek megfelelnek. Minden kedvez
ményben részesült tanuló azonban elveszti tandíjmentességét, ha 
magaviseletből tűrhető (3) osztályzatot kapott, vagy a tantárgyak
ból több elégségese van, mint a jeles és jó osztályzata.

Magántanulók a beiratási díjon kívül rendes tandíjat fizetnek, 
de kedvezményben is részesülhetnek.

Magánvizsgát szept. hó elején, karácsonykor és az iskolai 
év végén tartunk.

Felelős k iadó: Mikolik Kálmán.


