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i  I  TERÉNYI 6 Y Ö R 6 Y  (1885— 1920.1 A z elmu,t tanévben nagy
1 • 1 ni................ i i ........ . csapás érte intézetünket.

Rövid együttműködés után elvesztettük tanilónőképzönk f ia ta l igazgatóját, 
Terényi György va llástanárt. 1885. aug, 5-én született Szarvason, m in t 
egyik törzsökös helybeli köztiszteletben á lló  iparos család gyermeke. Sa
já t  fogalm azásában v isszam aradt életrajza a mély gyermeki há la  meg
ható szava iva l emlékszik meg a puritán je llem ű szülök áldozatos nevelői 
munkásságáról. A fővá ros i lá rm ás élettől m á r ifjúkorában idegenkedvén, 
az eperjesi jogakadémiára ira tkozo tt be felsőbb tanulm ányainak fo ly ta 
tása végett. E l is végezte a jo g i tanulmányokat, absolutorium ot szerzett 
és ügyvéd mellett segédkezett. Ez a lka lom m al azonban meggyülölte az 
ügyvédi pá lya  különleges m o rá ljá t, ami értékes magyátázó ada t az ö 
ideális jóleikének megértéséhez. Szeretett lelkész bátyjának pé ldá já ra  a 
le ikészi p á lyá t vá lasztotta, am it el is végzett szép sikerrel 1912-ben 
Eperjesen. Szentesi segédlelkész korában 1916-ban tépett házasságra  
Sárdy Idáva l, k i egész életében gyöngéd gondossággal becéző, hűséges 
élettársa volt. Kisegitölelkész vo lt Tápiószentmártonban, bátyja Terényi 
János mellett, midőn tamtónőképzőnk Felügyelő-bizottsága 1918. jú lius  
1-én megválasztotta va llástanárnak intézetünkhöz.

Terényi Györgynek intézetutikhoz va ló  megválasztatása nemcsak 
ránézve vo lt korszakos jelentőségű, de intézetünkre is. A lig  fo g la lta  el 
á llásá t, k itö rt budapesten az októberi zsidóforradalom , amely nemzet- 
pusztitó  irányzatosságánál fogva  egyre fokozódó veszéllyel fenyegette 
intézetünket is, mely m ár évekkel a forrada lom  e lő tt ismeretes v o lt  nem
ze ti és keresztény restaura tió ra  törekvő szelleméről. A fo rrada lom  nem
zetgyilkos garázdasága ko riio r kétségekkel tö ltö tte  el tanárkarunk lelkét. 
Reményvesztetten kerestünk egy szilá rd  m orá lis  támasztékot körü löttünk, 
a k it nem félem litett meg az undorító v iha r és erőt. kitartást, reményt 
tudott, suga lln i a m i lelkűnkbe is. Tétényi G yörgy va llástanár fenséges 
nyugalm it, derűs jelleme hamarosan az egész tan á ri kar fe ldú lt lelküle
tűnek kristá lyosodási tengelyévé le tt Az ő fé rfias  határozottságán nyu
g od o tt meg minden ingadozás, az ö tán to rítha ta tlan  bizalm it m a g ya r
ságára tám aszkodott minden összetöri hazafias remény. M időn ' in
tézetünk igazgatója  N ike lszky Zoltán az oláh megszállás m ia tt Buda
pesten rekedt, a körülmények természete és m orá lis  kényszere minden 
tiltakozása ellenére Terényi Györgyöt emelte az intézet élére ig azga tó 
nak, amely állásában 1920. nov 24-én erősítette meg véglegesen a Fel
ügyelő-bizottság. Igazgató i minőségében egyenes, megbízható, önzetlen, 
áldozatkész vo lt; megvolt benne minden szép és nemes, am i dísze lehet 
egy jellemes férfinak nagy válságok között hgyszerii föllépése m ögö tt a 
legtökéletesebb evangéliumi kereszténység lakozott. De tiszta és erős 
jelleme csak egyik tényezője vo lt az ö kiválóságának Másik v o lt  cso
dálatos gyako rla ti érzéke. Rendkívül nehéz viszonyok között négtj ember 
m unkáját végezte: az igazgatóét, gondnokét, gazdáét és pénztárosét. 
Békeidőben is roppant teher, há t még a fo rrada lom  és oláh m egszállás  
nehézségei közö tt! M ikor még egy családi háztartás is temérdek gondot



és u tána járást követelt. m ily nehéz fe lad a t vo lt egy népes intézetet el
lá tn i fűtővel, világítóval, élelemmel! Tétényi mindezt megoldotta és soha 
sem vo lt fönnakadása. Meg nehezebb vo lt a már beszerzett árukat, 
anyagot, élelmet megmenteni az örökös requirá lástó l és oláh katonai 
rablástól. Nincs háztartás, mely veszteség nélkül megúszta volna 
ezt a szörnyű hajszát, de intézetünk köztartása, noha tízszer olyan tö- 
megű értékeket kellett titkolni, rejtegetni. veszteség nélkül úszta meg a 
sok veszélyt, há la  Terényi nagyszerű ügyességének.

M iko r a nemzeti hadsereg bevonult, m agyar és keresztény lelke 
kitörő örömével üdvözölte jöttét. De m ár nem soká érezhette a lassan
ként visszatérő béke teherkönnyitö nyugalm át. Úgy tetszett, mintha be
fejezettnek lá tta  volna az oltalom  és mentés nagy h iva tásá t: am int el
m últ a veszély, e lhagyott bennünket s a könnyebbé vá lt m unkát vissza
hagyta megosztottan reánk, gyöngébb tehetségű utódokra. 1920. decem
ber 20-án fia ta lon , vá ra tlanu l ragadta e l tőlünk a halál. A z  a nehezen 
megközelíthető mérték, mellyel ö utána minden igazgatót mérnek sz ilá rd  
jellem, munkabírás és, gyakorla tiasság dolgában, nagyon sokáig és' d i
csőséggel fog ja  fönntartan i emlékét. Mi, kartársai, kiket b iztatott, báto
ríto tt és o lta lm azott, hálás kegyelettel emlékezünk rá halálunkig.

+* *
2. A  tanév le fo lyása . Szeptember 1-én javító- és magánvizsgá

latokkal kezdtük a tanévet. A tanévnyitó istentisztelet szeptember 5-én 
vo lt; másnap kezdtük a tanítást! A  karácsonyi szünet a vonatforgalom 
ünnepi korlátozása miatt már december 15-én kezdődött. M ivel az in 
tézet nem volt ellátva fűtőanyaggal, a karácsonyi szünetet meg kellett 
told m i szénszünettel, ami február 2 -ig  tarto tt bezárólag. Az első félévet 
március elsején zártuk a félévi értesítők kiosztásával, O rvosi rende
lésre a húsvéti szünetet is korábban ke lle tt kezdenünk a rendesnél egyik 
növendékünk kanyarós megbetegedése m iatt. A vonatforgalom ünnepi 
korlátozása ezt a szünetünket is m egnyujtotta, úgyhogy egészben véve 
ez is lél hónapig tartott (március 16— 31.) Május 13-án áz összes nö
vendékek bevonásával hangversenyt rendeztünk az intézet növendékei
nek segélyezésére. A hangverseny Supper Frigyes zenetanár fő 
rendezése mellett zenekultúrái esemény szántba ment és 
szép anyagi sikerrel is járt. A kényszerűségből hosszúra nyú lt szünetek 
ellenére a tanévet rendés időben végeztük, mert nem kaptunk rendel
kezést a tanévzárás elhalasztására. A tanévvégi deprecatiót június 6-án 
tartottuk. Még a tanév berekesztése előtt, de már a vizsgálatok ideje 
alatt látogatta meg intézetünket H ittr ich  Ödön dr. kir. tank. főigazgató 
és egyházkerületi tanfelügyelő úr. M egtekin tette  intézetünk helyiségeit, 
részt vett a II. osztály vizsgálatán, de az idő rövidsége és a folyam at
ban levő vizsgálatok m iatt nem lehetett alkalma mélyebben betekinteni 
tanüonőképzőnk viszonyaiba, azért őszre megígérte újabb látogatását A 
Luther-árvaház fölavatása alkalmával dr. Raffay Sándor püspök úr 
Szarvason tartózkodván, június 20_án m egtekintette intézetünket és rö 
viden meghallgatta a III. osztályosok osztályképesitő vizsgálatét. Hosz- 
szabb kiha ll gatásori fogadta a tanári kar küldöttségét és biztosította a 
tanári kart, hogy az intézet jövő jéről gondoskodni log.

3. Szem élyi ügyek. U j tisztségek. Legfontosabb személyi válto-- 
zást idézte elő a tanév folyamán szeretett igazgatónknak, TerényiGyörgy- 
nek 1920. decemb er 20-án történt váratlan elhunyta. Városunkban erősen 
dühöngő vörheny okozta halálát a karácsonyi szünidő első napjaiban. 
A gyilkos járvány három nap alatt döntötte sírba a hatalmas embert.



Halálával egyszerre két tisztség ürült meg.1 az igazgatói és valláslanóri. 
A  felügyelő-bizottsági elnökség december 28-án Kiss Sándort bizta meg 
a h. igazgatói tisztséggel. 1921. február 22-én pedig a tanári kar egy
hangú javaslatára igazgatónak is megválasztotta a felügyelő-bizottság. 
Az uj igazgató nem kereste a terhes hivatást: kényszerű kötelességet
válla lt, melyet egy órával sem fog tovább vise ln i, m int ameddig kar
társai és fölöttes hatósága megelégedésére teheti. A  vallástanári állás 
betöltésére Felügyelő-bizottságunk pályázatot h irde te tt az „Evangélikusok 
Lapjá“ -ban és a „ H iva ta los Közlöny“ -ben. Hét pályázó közül fe lügyelő
bizottságunk február 22-én Jeszenszky János bá ti menekült lelkészt vá
lasztotta meg az intézet vallástanárának. Az uj kartársat őszinte szere
tettel fogadta az egész tanári kar. Keresztény szelídsége, jósága és mun
kakedve máris az intézet legértékesebb munkásai közé sorozták. 1921. 
április 1. óta visszakaptuk két esztendő óta nehezen nélkülözött mun
katársunkat, Nikelszky Z o ltá n t is. A  békési egyházmegyei törvényszék 
Orosházán tartott ülésén hozott Ítéletében fölm entette a terhére emelt 
vádak alól és a fegyelm i pör összes költségeiben a felfüggesztést el
rendelő egyházkerületi elnökséget marasztalta el.

Preuss M ária  tanárnő, miután 3 tanéven keresztül m inden el
ismerést kiérdemelve viselte az inlernátusi fe lügyele t terhes hivatását, 
szeptemberben k ivá lt az internátusból. M in thogy nem volt k it á llítani 
helyére, az internátusi fe lügyelet gondja és felelőssége az igazgatóra 
hárult.. Előreláthatólag nerfí is változik a helyzet rövid  időn belül. Sze
rencsére az újonnan választott nevelőnők pompásan megélitek helyüket 
a nehéz viszonyok közt.

A  tanév elején 1 hónapig Nagy Irén egymagában küzdött dicséretet 
érdemlőleg a nagy feladattal az internátus rendjét és fegyelmét fönntartani. 
O któbertől fogva kivá ló munkatársat kapott Povázsay Editben, a másik 
nevelőnőben. Ketten együtt olyan eredményt értek el az öntudatos ke
resztény és magyar közszellem megteremtésében, ami élénken rácáfol 
fiatal korukra.

A házvezetőnő tisztét a tanév elejétől fogva özv. Mohar hndrene 
tö ltötte be. M iután januárban váratlanul k ivá lt az intézetből, komoly 
zavarba ju to tt a köztartás ügye. Nem volt más menekvés, a Fe lügye lő 
bizottság ezt a tisztet is ráruházta a páratlan szorgalmú Povázsay Editre, 
aki önként vállalta a nagy terhet, csakhogy az intézetet megmentse a 
zavartól. Fiatalsága dacára ebben a munkakörben is meg
állta helyét. S mível azonkívül az igazgatói irodának is pótolhatatlan 
segítsége volt, tulajdonkép három minőségben teljesített mintaszerű mun
ká t: m int nevelőnő, házvezetőnő és irodakezelő.

Az iskolaigazgatás és köztartás vezetés alaposabb keresztülvi
tele végett a Felügyelő-bizottság szükségesnek találta, hogy az idegen 
és önálló munkaköröket egymástól elszakítván, kü lön munkaerőkre bizza. 
így szerveztetett február 22-én a gazdaságvezető, gondnok és pénz
kezelő tisztsége. A gazdaságvezető) feladata az intézet gazdaságát, az 
állattenyésztést és az intézeti föld művelését e llenőrizni, irányítani és a 
köztartást tőle telhetőleg ellátni saját termelésű élelemmel Nagy fele
lősséggel, sok gonddal járó, fáradságos feladat; de aki válla lta, Rérne- 
nyik László  kartársunk, embere volt a nagy föladatnak és már az első 
félév után hálára kötelezte intézetünket szép sikerű gazdálkodásával. A  
gondnok teendője az intézet épületeinek karbantartásáról és takarításá
ról, a berendezés leltáron tartásáról és javíttatásáról, a fűtőanyag be
szerzéséről és világításról való gondoskodás. E tisztet Jeszenszky János



kartársunk tö lti be lelkes ügyszeretettel. A pénzkezelő nyilvántartja  a 
növendékek különböző díjtartozásait, beszedi a növendékektől és el
számol vele a pénztárnak. A  tanitónőképző pénztári teendőit ugyanis a 
főgymnasium pénztári tisztsége végzi, az pedig  a pénzkezelésre nem 
válla lkozik, azért vo lt szükség pénzkezelőre. E téren Preuss M ária  ta
nárnő pontossága és botlást nem ismerő számismerete értékesül az 
intézet javéra.

4. F ize tés i ügyek. Az elmúlt tanév folyam án a következő előlép
tetések történtek. 1920. VI. 24. keletű 45979. VIII. b. sz. V K M . rendelet 
Levius Ernő  fizetését 1919. janáár I-tő l kezdődő érvényességgel a VI. 
fiz. oszt.-nak megfelelően 6 4 0 0  koronában állapítja meg és részére 
5000 korona államsegélyt engedélyez. 1920. VI. 24. keletű 46045. V ili. 
b. sz. V KM . rendelet Preuss M ária  fizetését a IX. fiz. o.-nak megfelelő- 
leg 2600 koronábah állapítja meg és részére 1919. január I- tő l kezdve 
1200 korona államsegélyt engedélyez. 1920. VI. 24. keletű 4601°. VIII. 
b. sz. rendelet Tömörkényi Dezső, 46017. VIII. b. sz. rendelet Zámbory 
kndre, 46024. VIII. b. sz. rendelet Supper Frigyes, 46012. V III. b. sz. 
rendelet Kiss Sándor részére a VIII. fiz. oszt.-nak megfelelő 3600 ko
ronás fizetést állapítván meg részükre 1919. január 1-től kezdődőleg 
2200 fiz. kiég. államsegélyt engedélyez. 1921. április 11. keletű 77675. 
V ili. b. sz. VKM . rendelet Kiss Sándor igazgató fizetését a V I. fiz. oszt.- 
nak megfeielőleg 6 4 0 0  koronában állapítja meg és neki 4 8 0 0  kor. fiz. 
kiég. állam segélyt engedélyez 1921. március 1-től kezdődőleg. 1921. 
runius 28. keletű 108586—921. V ili. b. sz. V K M . rend. Nikelszky Zoltán  
jendes tanár fiz. kiég. államsegélyét az 1 5 0 0  K-ró l 1400 K -ra redukált 
egyh. törzsfiz.-hezképest 4600 K.ban állapítja meg 1921. febr. 1-től kezdődő
leg. Jeszenszky János vallástanár fizetését akként állapította meg a bizottság, 
hogy jelenlegi fizetése a V ili. fiz. oszt.-nak megfeielőleg já r, hozzászá
mítva a többi tanároknak járó háborús pótlékokat. Előlépése pedig ak
kor történik, m ikör a legutóbb VIII. fiz. osztályba léptetett tanárok (Zám
bory, Töm örkényi, Supper, Remenyik) közül a legelső előlép és annak 
a mértéke szerint emelkedik Jeszenszky fizetése is. 1920. december 30. 
keletű 105079. VIII. b. sz. VKM . rendelet Povázsay Edit nevelőnőnek, 
1 6 5 °8 0 . VIII. b. sz. pedig Nagy Irén nevelőnőnek külön-külön évi 400 
korona háborús segélyt és havi 375 korona drágasági segélyt utalványoz. 
Ugyanekkor a fönntartótól járó évi fizetésük leljes ellátáson kívül 2400 
korona. M oór Lenke h. tanárnő illetm énye az 1920. aug. 30-án  tartott 
fe lügyelő-bizottság határozata szerint havi 3CO korona fizetés, 300 ko
rona drágásági segély; ezenkívül já r ingyen ellátás a köztartásban la
kás nélkül. \

5. Bentlakás és közétkező. A  bentlakásnak összesen 57 lakója 
volt, k ik valam ennyien a köztartásban étkeztek. Kivülök vo lt 4 olyan 
növendék, akik nem laktak ugyan az internátusbán, de bejártak étkezni: 
Dinya Regina II. é., Russ Róza II. é., Cseh Irma IV. é. és Lukács E r
zsébet IV. é. növendékek. A tél folyamán fütőanyagkimélés végett az 
internátust úgy helyeztük el, hogy a Csáky-házban lakott 14 növendék 
Povázsay E dit nevelőnővel, a többi 43 növendék pedig a főépület 3 
termében vo lt összezsúfolva. Á prilis  I2-én a főépület dísztermét is bent
lakásnak rendeztük be és igy az összes növendékeket s ike rü lt egy épü
letben kényelmesen elhelyezni. Ez az állapot jövő őszre is megmarad, 
de télen csak akkor lesz fenntartható, ha sikerü l elegendő fűtőanyagot 
beszerezni és ablakainkat rendbehozatni.

A  Csáky-kastély bérletéhez fűzött reményeink különben csődöt



mondtak. Tanitónőképzőnk szarvasi jövőjét eddig arra alapítottuk, Hogy 
a bérletet m indaddig sikerül fenntartanunk, m ig  az egyházkerület a 
kastélyt megveheti. Azonban a tél folyamán dr. Belopotocky György  a 
Csáky-kastélyt megvásárolta, hogy kórháznak berendezze. A  bérlethez 
még három évig  jogunk van, de ezen idő m inden percét föl ke ll hasz
nálnunk arra, hogy a tanitónőképzőt megfelelő épületben elhelyezzük, 
esetleg más városba áttelepítsük, ami m ellett igen sok argumentum szól.

E cim  alatt kell megemlékeznünk az élelmezésről. M árcius eleje 
óta az élelmezést annyira megjavítottuk, hogy intézetünk élelmezése táp
láló erő és kiadósság tekintetében az ország bármely tanitónőképzőjével 
kiá llja  a versenyt. Sőt az állami tanítóképzők köztartósánál lényegesen 
jobbat és többet nyújto ttunk, m int minden hozzáértő megállapította. Az 
élelmezés ilyen arányú megjavítására a február 1-től fogva fe lem elt köz
tartási dijakban találtunk fedezetet. A kiadós élelmezés hatása élénken 
mutatkozott növendékeink erőbeli és egészségi állapotán e tanév végén, 
m ikor is kevés kivételle l friss erőben és egészségben je lentkeztek a 
vizsgálatokra. A  hosszú szünetek visszahatása gyanánt mutatkozó tan
évvégi túlterhelés persze itt-o tt éreztette hatását De hogy ez sem volt 
feltűnő méretű, legalább az elm últ évek kim erűlési fokát meg sem l<ö- 
zelitette, az is az erősen m egjavitott élelmezésnek tudható be. Egyéb
ként az internátus egészségi állapota a tanév folyamán kielégítő volt. 
Városunkban hónapokon keresztül valósággal dühöngött a vörheny és 
kanyaró já rvány s noha az előbbi még felnőttek közül is szedte áldo
zatait, internótusunk kikerü lte a bajt. Egyetlen kanyarós esetünk volt. 
Ladányi E lla III. é. növendék kapta meg a já rványt közvetlen a húsvéti 
szünet előtt, de a növendékek idejében való hazabocsójtásával meggá
toltuk a járvány terjedését.

(i. Alapítványok. Adományok és ösztöndíjak. Ez évben két olyan 
alapitványnyal gazdagodott intézetünk, melyek messze fö lü lm úlják ed
digi a lapítványaink méreteit. Nagytiszteletíí özv. Terényi György né néhai 
férje emlékezetére „Terényi György Ö sziöndij-alapitvány" címen 10 000 
k.oronás alapítványt létesített ev. vallásos érzésű, jó  magaviseletű nö
vendék segélyezésére, aki reményt nyújt arra, hogy hasznos polgára 
lesz a magyar hazának és az ev egyháznak. Borgulya Pál nem zetgyű
lési képviselő úr QOOO koronás alapítványt létesített tanitónőképzőnk 
pénztáránál „Borgulya Pál alapítványa“ címén. Az alapítvány kamata 
két egymósutáni évben szarvasi, minden harm adik évben öcsödi, minden 
negyedik évben békésszentandrási törpebirtokos vagy földmunkás, k ifo 
gástalan nemzeti érzésű, jó  erkölcsű és magaviseletű és jó előmenetelő 
protestáns leánygyermeke részére adandó ki. Fogadják a nagylelkű ala- 
pitvónytevők intézetünk örök háláját.

Méjjt. dr. Raffay Sándor püspök ur összesen 1*20 000 K.-t kitevő adományban ré
szesítette intézetünket az amerikai segélyből Hálával említjük a nagyszerű adományt, 
mely egyedül tette lehetővé, hogy intézetünk anyagi válság nélkül fejezhette be e tanévet.

1. A  Szarvasi H ite lbank  rt. L’OO koronát adományozott a tanitó- 
nőképző köztartósának segítésére. 2. Id. Terényi Jánosné ugyancsak a 
köz.tartós utján az intézet növendékeinek ajándékozott 5 db. választási 
malacot, 6  nagy mákos kalácsot és 18 fonott kalácsot. 3. A főgym n. 
tanárkara 3 0 0  koronát adományozott tanitónőképzőnk segélyegyleté 
részére Terényi G yörgy halála alkalmából koszorumegváltás címén. 4. 
Itt kell megemlékeznünk régi jóakarónknak, g ró f Bolza Géza urnák ér
tékes könyvajándékairól. Öméltósága ajándéka az április 10. évforduló 
megörökítésére a következő 8 kötet album alakú diszmű: 1. Bodenstedt: 
Liebe und Leben. Leipzig. Ad. Fischer' s Vg. 2. R hyn : Die Kreuzzüge. 
Leipzig. Bach' s Vg. 3. Roskoschny ; Russland. Leipzig Greszner und 
Schramm. 2 kötet. 4. Roskoschny: Das asiatische Russland. Leipzig.

-  .6 -
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Greszner und Schramm. 2 kötet. 5. S ch lag in tw e it: Indien. Leipzig. 
Schmidt und Günther, 1881. 2 kötet. Az április  19. évforduló megörö
kítésére ajándékozta Öméltósága a következő 8 kötet albumalakú disz- 
művet: 1. Brennecke—Rosenberg: N ord land—Fahrten. Leipzig. H irt und 
Sohn. 4 kötet. 2. Ebers: Aegypten in W ort und Bild. S tuttgart und Le
ipzig. Hallenberger. 1879. 2 kötet. 3. K e lle r— Leuziger; Vom Amazonas 
und Madeira. Stuttgart. Kroner. 1874. 4. F a lk e ; Hellas und Rom. Sper
máim Stuttgart.

Kiosztásra kerültek a következő adományok: 1. d r. H a v iá r Gyula 
50 korona ju ta lom dija  a március 15. legjobb felolvasásért. Kapta Kunoss 
-lulia III. é. n. 2. dr. Tóth Pál 200 korona ju ta lom dija  a legjobb szava
iénak. Kapta Horváth Irén IV, é n. 3. dr. Tóth Pál 200 korona ju ta 
lom dija a legjobb magyar stilisztának. Kapta Kunoss Julia III. é. n. 4. 
Tóth P á l ju ta lom dija  a legjobb zongorázónak. Kapta Buthy Gabriella 
IV. é. n. 5. dr. Takács Gusztáv 150 korona adománya megszállt terü
leti magyar nyelvben kiváló növendéknek. Kapta Láng Erzsébet IV. é. 
n. 6. Szi/assy István orosházi rendőr adománya 125 korona. Kapta 
Rauko Mária. 7. Krsni/ák M ihály  40 korona adománya. Kapta Glässer 
Zsófia I. é. n. 8. Az Bv. Szövetség 50 korona adományát a május 13-iki 
hangverseny jövedelméhez csatoltuk s azzal együtt került kiosztásra. Az 
összes adakozóknak ezúton fejezzük ki intézetünk hálás köszönetét.

A  május 13-iki hangverseny tiszta jövedelme 7596  korona volt. 
Ebből a rendezésben fáradozó tanárok javaslatára 1000 koronát a jövő 
évi zenei fölszerelésre szavazott meg a tanári kar. A  maradékot a ren
dező tanárok 4 koronával kikerekitvén, megtoldották a Csáky Anta l 
színigazgatótól bőgők használata címén fizetett 300 koronával s az igy 
kapott 6900  korona összeget a rendező-bizottság javaslatára a tanári 
kar következőkép osztotta ki a növendékek segélyezésére; Baukó M., 
Biró T., Kelemen P., Mészáros Zs., Csengey I., Privler M., Kármán K., 
Majtán E., Honétzy 1., Szentgyörgyi L., T o ldy  8., Keresztesi E., W indt 
1., Asztalos M., Adamik T., Gyuricza M., Dobozy E , Fö ldvári I., Gálik 
E., Ladányi E., Szentgyörgyi C., Szrnka I., Rohoska M., Dimák I., Hor
váth I . Kelemen M., Lőrincz I., Krsnyák M ., Neumann L., Buthy G.. 
kaplak egyenként 100  koronát, Kéry E., Glässer Zs., Gyebnár M., Kiss 
M ,  Frankó V., Mazurek A., Dobronyovszky I , Keresztúry Zs., Ruzsinszki 
M, Horváth M, Kovácsik E, Serbán I, Neumann J. kaptak egyenkint 200 k.-t; 
Némann V., P rivler M., Gajdács 1. kaptak egyenkint 3 0 0  koronát; Ba
ross Ilona IV. éves növendék különösen a gyakorlóban teljesített kézi
munka tanításért kapott 400 koronát. Az intézet régi alapítványainak 
kamataiból a következő növendékeket részesítettük ösztöndíjban; 1. M i-  
kolay M ihá ly-fé le  alapítvány 14° koronás ösztöndíját kapta Ruzsinszki 
Mária. 2. Ponyiczky Máté-féle alapítvány 70 koronás ösztöndíjét kapta 
Belopotoczky Zs. IV. é. n. 3. Tepliczky János-féle alapítvány 56 ko
ronás ösztöndíját kapta Plenczner G abriella IV. é. n. 4. Haviár Daru
féle egyik alapítvány 42 koronás ösztöndíját, valamint a Szarvasi Nő- 
egytet 20 koronás ösztöndíjat kapta Kéry Erzsébet I. é. n. 5. Haviár 
Dani-féle másik alapítvány 42 koronás ösztöndíját, valam int Elefánt Já
nos-féle alapitvány 14 koronás ösztöndíjét kapta Némann V. I. é. növ.

Az intézet hálás köszönetét .fejezzük ki e helyen azon jó  le lkű 
adakozóknak, kik tanitónőképzőnk gyakorló-iskoláját tüntették ki ado
m ányaikkal. Papja Istvánná 100 koronát, Lang Oszkárné ÍOO koronát, 
Dr. Mázor Elemer 6 °  koronát, Zámbory Endre 40 koronát adtak a gya- 
ltorlp-iskoU i tanulók jutalmazására. A  begyü lt adományokat kisabb rész-
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letekben a gyakorló-iskolai tanitó javaslatára 19 gyakorló-iskolai tanuló 
között osztotta ki a tanári kar.

7. Ifjúsági alapok és egyesületek. Az ifjúsági segélyegylet múlt 
évi maradványa 4798 26  K volt. Idei bevétel 1 8 7 8 — K, kiadás 443"—
K, maradvány 6233 O l K volt. 40—40 koronás segélyben részesültek 
Privler M argit, Keresztúry Zs., Gajdács I., Dobronyovszky I., Lőrincz I., 
Kaszonyi R , Honétzy I ,  G yebnár M. Az ifjúsági segélyegylet kezelé
sében levő reformációi emlékalap m últ évi maradványa 5387 71 K. Idei 
bevétele 1I272'49 K. Ebben benn foglaltatik az a 1063120 K, melyet 
növendékeink lelkes buzgalommal gyűjtöttek a karácsonyijszünet idején.
A nemes adakozóknak ez utón fejezzük ki hálás köszönetünket. Az idei 
IV. éves növendékek voltak az alap megteremtői, ők osztották ki az 
első segélyt. Bukovszky S. és Horváth Mária IV. éves növendékek kap
tak egyenkint 150 koronát. Az egész kiadás egyébként 462 korona volt. 
Maradvány a jövő évre 16198 20 K.

Az ifjúsági önképzőkör m últ évi m aradványa 4 06  22 K. Idei 
bevétel 2 0 8 3 8 0  K, kiadás 1229’8 6  K. Maradvány a jövő évre 1260'16 
K. Ebben bennfoglaltatik a korábbi olvasó-alap 232 47 K és kirándulási 
alap 524'93 K, melyeket a tanári kar beolvasztott az önképzőkör va
gyonába. Az önképzőköri zászló-alapnál a múlt évi maradvány 9 6 8  79 
K, idei bevétel 1 I9 ‘8 0  K, kiadás 4 75 K, m aradvány 1085 84 K

Helyszűke m ia tt it t  em lítjük meg, hogy az önképzőkör október 
6 -án  és március 15-én ünnepi d iszgyiilést tartott.

V izsgála tok. A tanévfo lyam án több Ízben tartottunk vizsgála
tokat. Szeptember hóban javító vizsgálatot te t t : Bakos Jolán I. é. tör
ténelemből elégséges. Beszédes Margit I. é. történelemből elégséges, 
Fejes Eszter 1. é. magyar nye lvbő l jó, rajzból jó, Strpka Julia I. é. tör
ténelemből elégséges, Versényi Etel I. é. zenéből elégséges. Laurency 
M arg it I. é. történelemből jó, mennyiségtanból elégséges, Varga Julia I. 
é. magyarból elégséges, történelemből elégséges, Brauner M argit II. é. 
történelemből elégséges, U dvardy Aranka III-  é. zenéből elégséges ered
ménnyel. Szeptember első napjaiban magánvizsgálatot tettek : 
Fekete G izella I. é. általános jó  eredménnyel és Hegedűs Mária I. é. 
rajzból elégtelen eredménnyel.

Szeptember 27—29. napjain osztály-, osztályképesitő- és befe- 
jezőképesitő magánvizsgálatokat tartottunk. Ezen vizsgálatokat püspök
helyettes elnöke Kellő Gusztáv helybeli lelkész, m iniszteri biztosa H or- 
vay Ede budai állami tanítóképző tanár Vizsgáztak: Ladányi E lla II. é. 
általános jeles eredménnyel és Pataky Gizella II. é. elégtelent kapott 
énekből és földrajzból, Garay Anna III. é. e légtelent kapott mennyiség- 
tanból és énekből, Porubszky Jglánta II. é. e légtelent kapott m ennyi
ségtanból és természetrajz-chémiából, .Szuttor M arg it IV. é. osztály-, 
osztályképesitő- és befejező képesítő vizsgálatot te tt általános jeles ered
ménnyel.

December 9-én jav ító  osztály- és osztályképesitő vizsgálatot tar
tottunk, A  vizsgálat püspök helyettes elnöke Kellő  Gusztáv helybeli le l
kész, m iniszteri biztosa H o rra ij Ede. Javitóvizsgálatot te tte k : Garay \
Anna III. é. énekből és mennyiségtanból elégséges eredménnyel. Pa
taky Gizella 11. é. földrajzból elégséges, énekből elégséges eredménnyel, 
Tóth E d it és Porubszky Jolánta nem jelentkeztek vizsgálatra.

Tanévzáró vizsgálatok püspökhetyettes elnöke Bartos P ú! he ly
beli lelkész, m iniszteri biztosa M ikler Sándor k ir. tanfelügyelő. Május 
2 0 —21. voltak a IV. é. növendékek Írásbeli osztályképesitő vizsgálatai



német nye lvbő l és geometriából. Május 27— 31. a negyedévesek gya
korlati és szóbeli osztályképesitő vizsgálata 20 rendes tanulóval Junius 
2-án befejezőképesitő Írásbeli dolgozat neveléstanból. Tétel / A magyar 
faji nevelés feledatairól.

Junius, 15-én az 1. évfolyam 18 rendes növendékének osztály- 
vizsgálsta. Junius 16—18. a II. évfolyam 2 9  rendes és 8 magántanuló
jának osztály- és osztályképesitő vizsgálata. Junius 2 0 —21. a III. évfo
lyam 19 rendes és 8 magántanulójának osztá ly- és osztályképesitő vizs
gálata. Ugyanakkor tett jav ító  vizsgálatot Porubszky Jolánta mennyiség- 
tanból és természetrajzból, m indkettőből k itűnő  eredménnyel. Junius 
22—25. a IV . évfolyam 26  rendes növendékének szóbeli befejező ké
pesítő vizsgálata következő eredménnyel : kitűnő  Buthy Gabriella, Hor
váth Irén, Horváth Mária, Neumann Jolán, Neumann Lenke, I ’lencner 
Gabriella, Serbán Irén; je les : Baross Ilona, Belopotoczky Zsuzsánna, 
Bors Jolán, Bukovszky iSarolta, Dimók Ilona, Gerlei M argit, Glasner 
Ilona, KováCsik Erzsébet, Krsnyák Margit, Lang Erzsébet. Lukács Er
zsébet; jő : Cseh Irma, Kelemen Margit, K ozári Ilona, Lőrincz Ilona, 
l ’ lacskó Márta. Szűcs Erzsébet, Udvardy A ra nka ; elégséges: Kaszonyi 
Róza. Junius 25-én német nyelv i kiegészítő képesítő vizsgálatot tett 
Lang Erzsébet jeles eredménnyel. Kántorképesitő vizsgálatot te ttek ; 
Buthy Gabriella, Neumann L.enke rendes tanulók és Sass Árpád oros
házi tanitó kitűnő eredménnyel; Horváth M ária , Lang Erzsébet, Neu
mann Jolán jeles, Plenczner Gabriella jó  eredménnyel.

II. Az intézet állapota a tanévvégén.
9, Felügyelő-bizottság. A tanítónő képző fenntartó hatósága a 

bánija i ág. h. ev. Egyházkerület. Kormányzó-testületé az egyházkerületi 
közgyűlés á lta l vá lasztott h'elügyele,-.bizottság. A Felügyelő-bizottság el
nöksége ár. Sziráczky János ügyvéd (Szarvas) és Barfos P á l ág. h. ev. 
lelkész (Szarvas). T a g ja i: a) helybeliek: d r  H aviá r Gyula v ilá g i a/el
nök, Kiss Sándor igazgató, Tömörkényi Dezső tanárkari kiküldött, Katiik  
Endre pénztáros, Benka Gyula, Kellő Gusztáv, P/acskő István, K o llá r 
Lajos, K rsnyak Mihály, Mocskonyi József, b) vidékiek: dr. Mágöcsy D ietz  
Sándor (Budapest, Vili. Illés-utca 2b), dr. H o ffmarin Frigyes (Budapest, 
VI. Szondy-utca 43 47), dr. Pózéi István (Budapest, IX  ÜUöi-ut 31), M ikolík 
Kálmán (Budapest, IV. Deák-tér 4), Reviczky László esperes (Kondoros), 
Petrovics Soma espet;es (Szentes), dr. Szeberényi Lajos Zs. esperes (Bé
késcsaba).

1° .  A  taná ri l<ar.
1 Kiss Sándor igazgató. S zo lgá la ti ideje 12 év. Tanította a ne

veléstan: a U. és IV. osztá lyban , heti 2— 2 órában. Fö ldra jzot I, U, és III 
osztályban heti 2—2 órában. Gyakorlati kiképzés 2 óra. összesen 12 
óra. A lé lekiani és fö ld ra jz i szertár őre.

2 Jeszenszky János rendes tanár. Szolgá la ti ideje 1 év. Taní
totta a va llástant az /—III osztályban heti 2 - 2  órában, a IV  osztály
ban heti 3 órában, III osztályban történelmet heti. 2 órábdn, ü  és Hl osz
tályban gazdaságtant heti 2— 2 órában. G yakorla ti kiképzést heti 2 órá
ban. Összesen 17 óra. Gyámegylet elnöke. Intézeti gondnok,

3 Krecsm árik Endre rendes tanár. Szolgá la ti ideje 13 év. Taní
to tt 1917 szeptember 28-ig.

4 Lévius Ernő rendes tanár. S zo lg á la ti ideje 23 év. Tanította 
német nyelvet a IV  osztályban heti 3 úráben, Ének, zeneelmélet és zon-
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g ö rá t az l  és l it  osztályban béri 4 órában, éneket és zenét a IV  osz tá ly 
ban heti 3 órában Karéneket m ind a IV  osztá lyban heti I  órában Gya
ko rla ti kiképzést heti 2 órában. Összesen 17 ő rá  A zeneszertár őre, az 
organ a-a lap kezelője.

5 M oór Lenke helyettes tanárnő, az l. osztály főnöke. Szolgá
la ti ideje 4 év. Tanított' természetrajzot l. osztá lyban heti 2 órában, //. 
osztályban heti 3 órában, chémiát III. osztályban heti 4 órában, gazda 
ságtant l. osztályban heti 2 órában, tornát he ti 4 órában, g y a k o rla ti k i
képzést 2 órában. Összesen 17 óra. A chémiai-, természetrajzi- és to rna- 
szertár őre.

(i Nikelszky Z o ltán  rendes tanár. S zo lg á la ti ideje intézetünknél 
/ /  év, m ásutt 5 év, összesen 16 év. Tanított neveléstant a III o sz tá ly 
ban heti 3, m agyar nyelvet a IV  osztályban heti 3, a lko tm ányt és 
közgazdaságtant a IV  osztályban heti 2—2 ó rában ,gyakorla ti kiképzést 
a III osztályban heti 2, a IV  osztályban heti 6 órában. Összesen 18 óra.

7 Preuss M ária  tendes tanárnő, a II. osztá ly főnöke. S zo lg á la ti 
ideje 4 év. Tanította a ra jz o t és kézimunkát m in d  a négy osztályban, 
trágyánként heti 2—2 órában. Szépírást az /. osztályban heti 1, a g y a 
ko rla ti kiképzést heti 2 órában. Összesen If) ó ra  A kézimunka és ra jz - 
szertár őre. A z intézet pénzkezelője.

8 Supper Frigyes rendes ianár. S zo lgá la ti iáéje 10 év. Tanította  
a német nyelvel az l— III. osztályban heti 3 —3 óráiban, ének, zeneelmélet' 
és zougorát a III. osztályban heti 4, zeneelméletet a IV. osztályban heti 
1, szépírást a //. osztály can heti /, gyako rla ti kiképzést heti • 2 órában. 
Összesen 17 óra. A zenekönyvtár őre.

9 Töm örkényi Dezső rendes tanár, a III. osztály főnöke. Szol
g á la ti ideje intézetünknél l  /  év, másutt 3 és fé l, összesen 14 és fé l év. 
Tanította a m agyar nyelv és irodalm at l—tl. osztályban heti 4, a Hl. o -  
ban heti 3 óráiban, a történelmet az l—U. osztá lyban heti 2, ille tve  3 
órában, a gyako rla ti kiképzést heti 2 óráiban. Összesen 18 óra. A z ön
képzőkör és a segélyegylet tanárelnöke, a ta n á r i könyvtár őre, a köte
lező olvasmányok könyvtárának őre, a F e lügy-b iz . tagia és jegyzője.

\0  Zám bory E ndre rendes tanár. S zo lgá la ti ideje 11 év. Taní
totta a mennyiségtant az /., //, és IV  osztályban heti 3, a III. osz tá ly 
ban heti 2, a fiz iká t a I I I— IV. osztályban heti 2, illetve 3 órában, a 
gyako rla ti kiképzést heti 2 órában. Összesen 18 óra. A fiz. szert. őre.

/ /  Remenyik László gyak, isk, tanító. S zolgá la ti iáé je intéze
tünknél 8, m ásutt 7, összecen 15 év. A gyakorló  iskolában tan íto tt he ti 
26 óraban, a gyako rla ti kiképzést vezette heti 2 órában a itt., heti 6 ó rá 
ban a IV. osztályban. A gyakorló isko la i szertár őre, a tanári értekezlet 
jegyzője, az intézeti köztartás gazdaságvezetője. 1

12 Takács Gusztáv in tézeti orvos, egészségtan tanár. S zo lgá la ti 
ideje 13 év. Egészségtant ta n íto tt a IV. osztá lyban heti l  órában.

13 N agy Irén nevelőnő. Szolgálati ideje I  év.
14 Povázsay Edit nevelőnő. Szolgálati ideje 1 év. A köztartás  

házvezetője.
15 Fetzer József r. hath, plébános, a r. kath. növendékek h it

oktatója az l— II. osztályban.
16 Halász Szabó Im re  helybeli ref. lelkész, a ref. növendékek 

hitoktatója az I —IV. osztályban.
17 H erbály István r. hath, segédlelkész, a r. kath. növendékek 

hitoktatója a U l—IV. osztályban.
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11. A  rendes növendékek névsorra
1. osz tá ly . Osztályfő: MOÓR LENKE.

1. Abdul Aranka r. kall), szül. Endröd. 1902. nov. 80. A ty ja ; 
Abdul Antal, borbély, Endrőd. (elégséges). 2. Baukó Mária ev. sziil. Bé* 
"késcsaba. 1905. jan. 28. A ty ja : Bankó Mátyás, fö ldn ii\cs. Bélíékcsabn. 
(kitűnő). 3. Biró Teréz ref. szül. G.voma. 1904. máié. 10. A ty ja  : Beró 
János, szabó, Gyónta, (jeles). 4. Csengey Izabella ev. szül. Orosháza, 
1906. ju l. 21. z lty ja : Csengey Gyula, áll. tanító. Oroszlány. Komárom 
m. (jó). 5 Glässer Zsófia ev. szül. Kula. Bács—Bodrog ni. 1902. szept. 
27. A nyja  : özv . Glässer Danielné, szlics özvegye, Cservt nka Bács — 
Bodrog nt. (jeles), 0. Gyebpár Mária ev. szül. Szarvas. 1907. április 5. 
Anyja : Özv. Gyebnár Pálné, varrónő, Szarvas, (jeles). 7. Kelemen P i
roska, ref. szül. Csernátfatu. Biassó in. 1904. ju li 18 A ty ja : Kelemen 
Ödön, áll. tanító, Szarvas, (je es). 8. K éry Erzsébet, ev. Nagyszénás 
1900. márc. 11. A ty ja : Kéry József, községi tanító, Nagyszénás, (jeles). 
9. Kiss Mária ref. szül. Szarvas 1905. oki. 19. A ty ja ; Aiss József, posta 
ellenőr, Szarvas, (kitűnő). 10. Kovács Flóra r. kath. szül. Donibegylifza 
Csatiad ni. 1904. nov. 17. A ty ja : Kovács Károly, gyógyszerész, .Amb
róziáivá, Csanádm. (cliém ia). 11. Kliment Ju lia , ev. sz. Szarvas. 1902. máj. 22. 
A ty ja : Kliment Pál, baromfi kereskedő. Szarvas, kimaradt februáiban. 
12. Maezik Ilona, ev. szül. Szarvas. 1906 szept. 2. A tyja : Maczik Ma- 
czilt Mihály kőműves. Szarvas, (jó). 18. Mészáros Zsófia, ev. szül. Kop
pány megyer, Somogy m. 1905. nov. 4, A ty ja : Mészáros Géza, földmű
ves, Koppányniegyer, Somogy m. (jo ] . 14. Müller Etelka, ev. szül. 
Szarvas, 1905. nov. 4 A ty ja : Müller Károly, könykereskedö. Szarvas, 
(jeles). 15. Némáim Valétia, ev. szül. Selmecbánya, Hont m. 1903 dec.
29. Atyja.: Némáim Géza áll. tanító, Gyulaszentbenedek (jeles). 10. 
Pammer Irén, ev. szül. Budapest 1904. aug. 23. ^ t u ja ;  özv. Panmter 
Gyuláné, könyvkötő özvegye Búd pest. (jeles). 17. P iiv le r M argit r. kath. 
szül. Szarvas, 1906. máj. i. Anyja : Özv. P riv ler Paine, tanító özvegye 
Szarvas, (jeles). 18. Rohoska Emilia, ev. szül. Szarvas 1900. nov. 10. 
A ty ja : Rohoska Bébi ev. tanító Szarvas, kimaradt októberien. 19. Sail 
M argit r. kath. szül. Szarvas. 1905. oki. !). A tyja : Sail Károly kémény
seprő, kimaradt februárban. 20. Sebők M arg it, r. kath. szül. Békéssámson. 
1904. nov.-27. A ty ja : Sebők Ferenc községi jegyző, Kör* sladány (kitűnő.) 
21. V itá lis Ilona r. kath. szül. Szarvas. 1900. okt. 29. Aty ja : V itális Já
nos kereskedő, Szarvas, (jó j.

I I .  O sztá ly . O sztályfő: PREUSS MÁRIA.
1. Adamik Teréz ev. szül. Szarvas, 1904. ápril 26. A ty ja : Ada

taik István ács Szarvas, (jó). 2. Asztalos Margit, ref. szül. Kontádi Bihar 
ni. 1902. aug. 5. A ty ja  : Asztalos Balázs levélhordó Szarvas, éjó). 3. 
Bakos Jolán re f , szül. Szarvas 1905 április 15. A ty ja : Bakos János 
kereskedő Szarvas, (mennyiségtan). 4. Baranyai Julia ev. szül. Orosháza 
1902. szept. 18. A n y ja : G. Szabó Júlia könyvkereskedő Orosháza, kim a
radt áprilisban. 5. D inya Regina r. kath. szül. Endröd 1903. máj 1. A tyja: 
D ittya Elek kőműves, Endrőd, (elégséges). 6. Fekete Gizella r. kath. 
szül. Kiskunfélegyháza Pest in. 1902. ápril. 21. A ty ja : Fekete László 
földbérlö Újpest nt. (jeles). 7. Filyó Mária ev. szül. Szarvas 1904. okt.
30. A ty ja  : Filyó G yörgy ny. tanító Szarvas, (jeles.) 8. Frankó Vilma ref. 
szül. Nagyrév Jász-N.-Kitn-Szolnok ni. 1905. febr. 4. A n y ja : özv. Frankó 
Györgyné közs. jegyző özv. Szentes, Csongrád ni. (jeles). 9. G yuricza 
Margit r, kath. szül. Endrőd 1902. jun i 2. Atyja ; Gyuricza Antal gazdái-
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kodó Endrőd, (kitűnő). 10. H enrik Klára r. kath. szül. Budapest. lÖÖi 
jul. 14. A ty ja  : Henrik János íatermelő Rimaszombat Gömör m. (m eny- 
nyiségtan.) 11. Honétzy Jolán ev. szül. üh tin a  Gömör m. 1903 April 6. 
A ty ja  : Honétzy Pál ev. lelkész Ohtma Gömör m. (kitűnő). 12. Kármán 
Klára ev. szül. Besztercebánya Zólyom in. 1904. aug. 10. A ty ja : Kannán 
József ny. lg. tanító Rákospalota Pest in. (mennyiségtan.) 13. Keresz
tesi Erzsébet ev. szül. Békés 1900. okt. 1. A n y ja : Özv. Keresztesi K á l
mánná anyakönyvvezetöhelyettes özv. Békés, (jeles). 14. Kovács V ilm a 
r. kath. szül. Kondoros 1903. máj. lő . A ty ja : Kovács Imre építőmester 
.Szarvas, „(jó). 15. Laurenci M arg it ev. szül. Szarvas 1902. márc. 1.
Anyja : Özv. Laurenczi Jánosné tanító özv. Szarvas, (töiténelem meny- 
nyiségtan, természetrajz.) 16. Majtán Erzsébet ref. szűk Budapest 1902. 
dec. 14. A ty ja  Majtán János bérkocsi tulajdonos Budapest, (k itűnő.) 
17. Marton jo lá n  ev. szül. Vésztő, 1903. nov. 30. A tyja : MartonGergely 
gépész Békés (jeles.) 18. Mazurek Alice ev., szül. Újbánya Bars m. 
1904. nov. 15. A tyja : M azurek Ferenc áll. tanító Gyula (mennyiségtan). 
19. Mészáros Irén r. kath. szül. Békés 1902 jun. 22. A ty ja : Mészáros 
József kereskedő Békés, (je les.) 20. Palkovits Ilona ev. szül. Szarvas 
1903. dec. 15. a ty ja : Pelkovits István asztalos Szarvas, (jó). 21. Plencz- 
ner Edith ev. szül. Szarvas 1905. febr. 16. A ty ja : Piencner Lajos gym - 
násiumi tanár Szarvas, (jeles). 22. Rohoska Magda ev. szül. P itvaros 
Csanád m. 1903. okt. 22. A ty ja . Rohoska Mátyás népisk. tanító Pitvaros 
Csatiad m. (jeles.) 23. Strpka Julia ev. szül. P itvaros Csanád m. 1904. 
márc 15 Atyja : Strpka dános géplakatos P itvaros Csanád m. (jő.) 24, 
Szentgyörgyi Lenke ref. szül. Dévaványa dász-Nagy-Kun-Szolnok m. 
1900. szept. 18. A ty ja  Szentgyörgyi Gerő ny. ref. lelkész Dévaványa 
Jász-Nagy-Kuu-Szolnok m. (kitűnő.) 25. Toldy Sarolta ev. szül. Tápió- 
szentmárton Pest m. 1904. juni 4. Anyja : To ldy Jánosné népisk. ta n i- 
tóné Szarvas (jó .) 26. Tömöry Ilona ref. szül. Dévaványa Jász-Nagy-
Kunszolnok m. 1904. okt. 11, Anyja özv. Töm öry Istvánná kereskedő 
özv. Dévaványa Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. (jeles). 27. Török M ária  
ref. szül. Öcsöd 1903 nov. 3 A ny ja : özv. Török Józsefné tanító özv. 
Öcsöd (jeles.) 28. Varjú G izella r. kath, szül. Endrőd 1901. jun. 10 
A tyja : V a rjú 'Im re  birtokos Endrőd, (jeles.) 29 Versényi Etel ( v. Pusz
taföldvár 1904. Iülius 21. Atyja : Versényi E lemér községi jegyző K é t- 
egyháza (zene). 3C. W indt Ilona ev. szül. Besztercebánya, Zólyom rn. 
l90ö. jul 31. A ty ja  W indt Kálmán fegyvermester Rákoskeresztúr,(jeles.)

III. O sztá ly . O sztályfő : TÖ M Ö R K É N Y I DEZSŐ.
1. Brauner M arg it ev. szül. Szarvas 1904. febr. 17.A ty ja : B rau

ner György íakereskedö Szarvas, (jó). 2 Dobozy E tel ev. szül. Puszta- 
földvár 1902. juni 7 A ty ja ; Dobozy János áll. tanító Pusztaföldvár, (k i
tűnő.) 3. Dobronyovszky Ilona ev. szül. A lb e rti Pest nr. 1902 máj 27 
Anyja  Dobronyovszky Gyuláné lelkész özvegye A lbertirsa Pest m. -jeles) 
Fazekas Irén r. kath. szül. Kunszentmárlon Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. 
1902. aug. 31, 5. Földváry Irén ev. szül. Szarvas 1904 okt. 24 A ty ja ; 
Földváry János cipész Szarvas, (kitűnő.) 6 Gajdács Jolán ev. szül. Bé
késcsaba 1904 jam 7 Anyja özv. Gajdács M ihályné tanító özvegye Bé
késcsaba (jeles), 7. GáliU Éva ref szül. Tiszavezseny Jász-Nagy-Kun- 
Szolnok m. 1901 dec. 21. Anyja Özv. Gálik Istvánná postamester T isza - 
veszenv Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. (jó.) 8 Illyés M ária ref. szül. Szent
endre Pest m. 1901 máj 12 A ty ja  : Illyés István adóügyi főtanácsos 
Szarvas (német, mennyiségtan fiz ika, zene,) 9 Iszlay Erzsébet ev. szül. 
Orosháza 1904. jan. 27 A ty ja :  Iszlay Gábor uradalmi intéző Arad



m. (jeles.) 10. Kereszlury Zsófia ev. szül. Czegléd Pest m. '1901. febr. 20. 
A ty ja : Keresztury Lajos ipartestületi pénzbeszedö Czegléd Pest m. (je
les), 11. Kurios Julia ev. szül. Orosháza 1902. oUt. 21. A nyja : özv. Ku
nos G yuláné géptulajdonos Orosháza, (jelesj. 12. Ladányi El'a ev. szül. 
Csehbrézó Nógrád in. 1903 ’ jan. 31. A tyja Ladányi Endre cipész 
b réz) N ig rád  in. (jeles.) 13 Molnár Irén r. kath. szül. Veszprém, Veszp
rém ni. 1903. jan.12. A tyja  : Molnár József gazdatiszt Devtcser Veszp
rém m. (jeles ) 14. Pataky Gizella ev. szül. Szomód Komárom m. 1902. 
máj. 9 A ty ja : Pataky Károly uradalmi ellenőr Baj Komárom m. (jó), 15. 
Kuss Rozália ev. szül. Pancsova Toront ál m. 1897. triárc. 15. A ty ja : Russ 
Rezső hentes Pancsova Torontói m. (jó), 16. Ruzsinszki Mária ev. szül. 
Szarvas 1904. febr. 17. A ny ja : özv. Ruzsinszki Pálné varrónő Szarvas 
(jeles), 17. Stcfanovits Judit ev. szül. Mezőberény 1901. máj. 1. gyáni- 
Balta János könyvkötő Mezőberény (jó). 18. Szilasi Sára ev. szül. Oros
háza 1902. junius 25. A ty ja  : Szilasi István községi rendőr Orosháza 
(jeles). 19. Szentgyörgyi Cecilia ref. szül. Dévaványa Jász-Nagy-Kun- 
Szolnok m. 1904. április 25. A tyja : Szentgyörgvi Gerö ny. ref. lelkész Déva
ványa Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. (;ó) 20 Szrnka Jolán ev. sz.iil. Mezö- 
berény 1901. január. 3. A n y ja : Özv. Szrnka István né tanító özv. Mező
berény, (jó).

IV . O sztály. O sztá lyfő : JESZENSZKY JÁNOS.
1. Baross Ilona ev. szül. Kondoros 1901. máj. 19. A tyja : Baross 

István ny. kőzs. főjegyző Kondoros, (kitűnő), 2. Belopotcczkv Zsuzsán- 
na ev. szül. Szarvas 1901 január 20. A ty ja : Belopotoczky M ihály tímár 
Szarvas (jeles). 3. Bors Jolán ev. szül. Orosháza 1902. nov. 20. A tyja 
Bors János csizmadia Orosháza, (jeles). Bukovszky Sarolta ev. szül. Tó
szeg Pest m. 1902 aug. 8 Atyja : Bukovszky Ferenc kö/.s. jegyző T ó
szeg Pest m. (kitűnő). 5. Buthy Gabriella ev. sziil. Békéscsaba 1902. 
márc. 21. gyám Özv. Csepregi Gyögyné lelkész özvegye Békéscsaba 
(kitűnő). 6. Cseh Irma ev. szül. Aszód Pest m. 1900. febrár 15. A ty ja : 
Cseh Lajos javító intézeti tanító Vác Pest m. (jó). 7. Dimák Ilona ev. 
szili, Orosháza 1903 augusztus 23. Atyja : D imák Péter géplakatos Á r
pádhalom Csongrád m. (jeles). 8. Gerlei M argit izr. szül. Szarvas 1903. 
augusztus 17. A ty ja : Gerlei Jenő malomtulajdonos Szarvas (jeles,) 9.
Glasner Ilona r. kath. szül. Felsővisó' Mármaros m. 1901. junius 6. gyám 
Epérjessy Vilma áll. tanítónő Nagyszénás (jeles). 10 Horváth Irén ev. 
szül. Mezőhegyes Csanád m. 1903. február 19. A ty ja  Horváth Imre gép
lakatos Mezőhegyes Csanád m. (kitűnő). 11. Horváth Mária ev. szül. Bu
dapest 1903 február 19. Atyja : Horváth Márton cipészmester Budapest 
(kitűnő). 12 Kaszonvi Róza ref. sziil. Bükkzsérc Borsod rn. 1896. marc. 
3. gyám Dr. Tamkó Károly orvos Pusztaföldvár (id). 13. Kelemen M argit 
ref. sziil. Csernátfalti Brassó m 1902. december 17 Atyja Kelemen Ödön 
áll. tanító Szarvas (jeles). 14. Kovácsik Erzsébet r. knth. szül. Békés
csaba 1903. május 31. A tyja: Kovácsik Károly kereskedő Szarvas, (jeles). 
15. Kozári Ilona r. kath. sziil. 1900. augusztus 6. Selmecbánya Hont m. 
A n y ja : ■ Selmecbánya Hont m. (jeles).
13. Krsnyák M arg it r. kath. sziil, Szarvas 1901. december 10. A ty ja : 
Krsnvák M ihá ly községi jegyző Szarvas (jeles) 17. Lang Erzsébet ev. 
szül. Ujverbász Bács-Bodrog tn, 1002. október 12. A tvja : Lang Dezső 
fö ldh iriokos Ujverbász Bács-Bodrog nr. (k itűnő) 18. Lőrincz Ilona ref. 
szül. Sarkad Bihar m, 1902 augusztus 9. A tyja : Lőrinc István csendőr- 
tiszt helyettes Gyula, (jeles). 19. Lukács Erzsébet ev. szül. Csetnek Gö~ 
m ör-K ishont m. 1901. ápril. 10, A ty ja  : Lukács András asztalosmester



Cgetnek Göfnör-Kishont ni. (jó). 20. Neumann Jolán ev, szül. Szarvas 
1902. ápril 13. A jy ja  ; Neumann Jenő e j mnásiumi tanár Szarvas (k iltin ö )
2. Neumann Lenke ev, szül. Szarvas 1903. szept. 16. A ty ja : Neumann 
.Jenő gymnasiumi tanár Szarvas, (kitűnő.) 22. Placskó Márta ev, szül. 
Szarvas 1902 október 20. A ty ja  : Placskd István ev, lelkész Szarvas (jo). 
23. Plencner Gabriella ev. szül. Szeivas 1803. julius 31. Atyja Plencner 
Lajos gymnásiumi tanár Szarvas, (kitűnő,) 24. Serbán Irén ev, szül, Uj 
pest Pest m. 1902. november 15. Atyja Sorbán Gyula borbély N agyká 
ro ly Szatmár m. (kitűnő.) 25. Szűcs Erzsébet ref. szül, Szentes Csong- 
rád m, 1901. június 29. At y j a :  Szűcs István kereskedő Öcsöd, (jó), 2(1. 
Udvardy Aranka ev, szül. Szarvas 1902. június 22, Anyja, Özv. U dva rdy 
Sándorné tanár özvegye Szarvas, (jó),

12. M agántanulók névsora.
I. Osztály.

1. Fekete Gizella r. katli. szili. Kbkuniélegyl'áza l ’ií-t iik A l j j r : Fekete László 
fiild bérlő ijpes t Ppst m. (jó). 2. Hegedűs Mária r. la th  sziil. Békésszentfiadi', s 1U02. janu
ár 26 A ty ja ; H«ged is Imre fiildmives Békósszcntamlrás (rajz).

II. Osztály.
1, Ladányi Ella ev. sziil, Csehbrézó Kópiád m. 190:1. január 81. Atyja Ladányi 

Endre cipész Csehbrézó Nőgrád ni. (jeles,) 2. l ’ataky Gizella ev. sziil. Szelnéd Komáiéin 
m. 1902. május 9. Atyja: Pataky Károly uradalmi ellenőr Baj Komárom m (ének és 
földrajz.) ". Bálint Ilona r. katli. szül. Szentes Csongrád m. 1904. november 28. Atyja - Bá
lint József földinives Szentes Csongrád m. (elégséges), 4 Baranyai Julia eV. sziil. Oros
háza 1902 szeptember 18. Anyja G Szabó Júlia könyvkereskedő Orosháza (jó). 5 Eine- 
riezy Aranka ev. szül. Durand Szepes megye 1904 ju lius 81. Atyja: K meri ez y Ede fiild 
mives Duráud Szepes ni. (mennyiségtan.) (í. Kenyeres Rozália r. katli. sziil. Szentes 
Csongrád m. 1904 szeptember 80. Atyja: Kenyeres Raffael eipész Szentes Csongrád m. 
(elégséges. 7 Korok Mária r. katli. Sziii. Szentes Csongrád ni. 1905, febiuár l .  Atyja -Ko
rok Miklós borbély Szentes Csongrád m. (tiir-niu bégian. tern:észe<r»j*) 8. Menning lír  
zsébet r. katli. sziil. Szentes Csongrád in. 1902. február 20. Anyja ; Özv. Menning Márton- 
né fodrász özvegye Szentes Cstingrád m, (kitűnő) 9. Torday Irén ref. sző1. Merisór Hu 
nyad m. 1901. október20. Atyja Torday Árpád pályafelvigyázó Szintes Csongrád in. (jó). 
10. Varga Julianna r. katli. sziil. Szentes Csongrád in. 1-905. november fi. A tyja Varga 
Imre városi adótiszt Szentes Csongrád m. (elégséges.)

III. Osztály.
1. Garaji Anna ev. sziil. Szarvas 1.198. április 25. Atyja Garaji Pál ny. máv. ka

lauz Kondoros (mennyiségtan és ének) 2. Poiubszky Jolánta ev. sziil. Losonc Kógrad m. 
1902. április 5. Atyja Pornbszky Lajos ny. táb’abtré Losonc Nógrád in. (mennyiségtan és. 
természetrajz) 8. Achim Márta, r katli. sziil Zenta Bács Bodrog ni. 1904 augusztus 28. 
Atyja Aelitm Zsigmond Ítélő tátdabiró Békés (ének) 4 Dobossy Istvánné r. katli. sziil. 
Békéscsaba 1885. szeptember 18. férje Dobossy István tanító Kondóros (földrajz és zene) 
5. Kovács Pál né ref. szül. Szentes Csongrád ni. 1891. június Ifi férje Kovács Pál tornata
nár Szentes Cso igrád m. (jó) 6. Schönhruii i,éni izr. sziil. Nagyvárad Biliar m. 1899. má
jus 7. Atyja Scliöniirnn Dávid házaiéi Szarvas (ze o) 7. Sarkadi Nagy Erzsébet ref. sziil. 
Szentes Csongrád m. 1908. augusztus 7. atyja Sarkadi Nagy Ferenc föídmives Szentes 
Csongrád rn. (földrajz) 8. Szabó Margit ref. sziil. S'/entesCseitgrád ni. 1904. augusztus 1. 
atyja Szabó A n tii néptanító Szentes Csongrás ni. (jó) 9.Szilágyi Erzsébet ref sziil. Szen
tes Csongrád. m 1908. december 2 >. atyja Szi'ágvi Károly néptanító Szentes Csongrád ni, 
(elégséges) 10. Varga Emilia ref. szül. Szentes Csímgrádmogye 1903. dec. 19. atyja Valga 
József néptanító Szentes Csongrád m. (elégséges).

IV . Osztály.
1 Szuttor Margit ev. sziil. Duránd Szepes megye 1900. március 8. atyja Szut 

tor Albert fiildmives Duránd Szepes megye (jeles).
• — , \  .

13. Gyakorié) iskola. Beirattkoznlt 54 tanuló : 52 ev. 2 ref. Évközben magántanuló 
lett és év vénén magán vizsgát tett 2 növ. Meghalt 3 tiöv kimaradt 1 növ. Vizsgálatot 
tett I. o. ban 8 fin, 1 leány; 11 o. ban 7 fiú, 8 leány ; III. o. ban 12 fiú ; IV. o.-bán 11 
fin. V. o.-bia 8 fin tanuló.. A jövő 1921/22 tanévről kezdve a gyakorló iskolát legalább 
50 százalék arányban leánytanulókkal fogjuk benépesíteni. .
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14. Á ra m la ti és tanulm ányi statisztika.
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1.
A bányai ág. Ii ev. esy liázker. Luther-tanitónöképzőjébe az 1921,22. tanévben olyan 

éptestii növendékek vétetnek fel, k ik 14-ik életévüket már betöltötték, de 18 évesnél 
még nem idősebbek és a polgári iskola, felsőleányiskola. gimnázium vagy reáliskola 
négy osztályát sikerrel elvégezték. A'idéki tanulók Internátusbán laknak és köztarfás- 
bau étkeznek. Jó magaviseletü és szorgalmas tanulók köztartási kedvezményben ré
szesülnek. Fizetendő dijak egész évre: 1. Beiratási dij 30 K. 2. Tandíj evangélikusnak 
250 K; reformátusnak 300 K, r. katbolikusnak 400 K. 3. Köztartási dij evangélikusnak 
7000 K. reformátusnak 7400 K, r katkolikusnak 7800 K 4, Butorhasználati dij 120 K. 
5. Qyógyszerdij 80 K. Ezenkívül minden növendék tartozik hozni 4 kg. szappant. A 
fö lsorolt dijakért a növendékek teljes ellátást élveznek mosással együtt. Megjegy
zendő. hogy a dijak csak a mostani viszonyok közt érvényesek. Megfelelő árhanyat
lás esetén a dijak arányosan leszállittatnak.

A tanitónőképzöbe való felvételért folyamodni kell. A fölvételi kérvény Mélt. 
Raffay Sándor bányakerületi ev. püspök úrhoz intézendő, de a tanitónőképző igazga
tóságához nyújtandó be. A kérvényben föl kell említeni, hogy a folyamodó az inter-
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nátusba raló fölvételét is kérvényezi-e. A kérvény mellékletei: 1. Születési anyakönyvi 
kivonat. 2 Újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy az illető a tanítónői pá
lyára alkalmas. 3. Eddigi tanulmányait igazoló iskolai bizonyítvány; vagy legutolsó fél
évi értesítő. 4. Községi hatósági bizonyítvány a családfő lakásáról és polg. állásáról, v. 
ha a kérvényező kedvezményért folyamodik, a szülök vagyoni állapotáról. 5. Hatósági 
erkölcsi bizonyítvány, ha a folyamodó a jelen iskolai évben nem volt rendes növen
déke valamelyik iskolának. A fö 'vételi kérvényeket az intézet igazgatójához kell be
küldeni Egykoronás válaszbélyeg beküldése esetén mindennemű felvilágosítással szol
gál az intézet igazgatója.

' . II.
1. A felvételről szóló értesítéssel egyidejűleg minden növendék számot kap, 

mellyel ;iz összes felszerelési tárgyak megjelöleiidők, ez a rulia- és fehérneműbe még 
otthon bevarrandó.

2. Minden növendéka következő tárgyakat tartozik magával hozni: 1 matrac, 
(ágy nagysága 2 m. h , 1 ni széles), 1 lehetőleg szürke szinü pokróc ágytakaró gya
nánt. 2 vánkost, 3 alsó lepedőt, 1 paplant (dunyhát), 3 paplanlepedőt, 6 vánkoshéjat, 
6 inget, 1 fürdőruhát, :! téli és 3 nyári bugyogot, 3 téli és 3 nvári szoknyát, 6 háló
kabátot. 6 pár harisnyát, 6 színes kötényt, 12 zsebkendőt. 2 fejkendőt, 6 törülközőt, 6 
szalvétát, 1 téii és 1 tavaszi felöltőt, 1 nagy téli kendőt. Egyöntetű kalapviseletről az 
intézet gondoskodik, bejáróknak és bentlakóknak egyaránt. Átvétele kötelező. 2 pár 
cipő, 1 pár téli kesztyű, 1 mosdó tál, 1 szappantartó, 2 pohár, 1 háromdeciliteres kávés 
csésze csészealjjal, 1 abrosz, 1 mély és 1 lapos fehér tányér, 3 mosdötáltörlő, d po
hártörlő,, 1 pár evőeszközt, sűrű-, bontöfésii és hajkefe, fogkefét, ruha és cipökeféket, 
szappant, fogport. Végül ugyancsak névvel és számmal ellátott zsák a szennyes ru
hanemű céljaira. Evőeszközre a szám bevésendő! Felsőruhákas tetszés szerint hozhat
nak. de mindenesetre Iegven mindenkinek egy egyszerű sötétkék és egy fehér nyári 
ruha, melyek az internátusi minta szerint készültek.

3. A felsorolt és számokkal az ami itch módon megjelölt felszerelési tá r
gyukról (ruha és fehérneműét) jegyzék készítendő, melyet kel példány Inni minden nö
vendék már a beiratáskor magával hozni tartozik

4. Zsebórán kiviil semmiféle ékszert viselni és magéval hozni nem szabad, 
általában tilos mindenféle fényűzés, vagy éksz.erviselés. Szülőkön és testvéreken kí
vül csak azzal levelezhetnek növendékeink, akikkel a szülök megengedik. Ez az en
gedély az igazgatónak átadandó.

5. A tanitónőképző-intézet növendékei szeptember hó 3 án és 4-én délelőtt 
8—12-ig és délután 2 -4 -ig  tartoznak beiratásnk végett az intézet igazgatói irodájában 
jelentkezni és ugyanakkor a magukkal hozott tárgyakról szóló je,gyzák két azonos pél
dányát bemutatni. Szeptember 5-én tanévnyitó istentisztelet. Tanév kezdete szept. 6-án.

6 Akik a középfokú iskola IV. osztályában valamely tárgyból fél voltak 
mentve, e tárgyból vizsgát tartoznak tenni.

7 A véglegesen felvett növendék, ha az intézetet évközben elhagyja, az egész 
évre esedékes,tandijat tartozik befizetni.

III'.
Magán és különbözeti vizsga. A magánúton előkészülő tanulok részére az 

engedélyt a valiás- és közoktatásügyi miniszter ur adia meg. akihez az 5 koronás bé
lyeggel e llátott kérvény intézendő, de az alábbi 150 filléres bélyeggel e llá tott mellék
letekkel együtt az intézet igazgatóiéhoz I. hetei leg már a tanév első hónapjában nyúj
tandó be. Az engedélyről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 nap eltelte előtt 
a tandíj egész évi összege posta utján beküldendő, (magántanulóknál) különben be 
nem iratik A folyamodvány mellékletei ugyanazok, mint a „Tájékoztató“ 1. részében 
fölsoroltak. *

A különbözeti vizsgák tárgyúira nézve az intézet igazgatója nyújt fe lvilágo
sítást. Egyes tantárgyak tanulása alól senki sem menthető fel A részletes tanterv a 
m kir. Tudomány-egyetemi nyomdában (Budapest, I. kér. Iskola-tér 3. sz.) megszerez
hető. A következő osztályvizsgálatra a tanuló csak az előzőnek kiállása után bocsát
ható. Ha 1, legfeljebb 2 tárgyból elégtelen osztályzatot kapott a növendék, ezekből a 
következő tanév elején javitóvizsgálatot tehet. Ha azonban kettőnél több 
tárgyból bukott, akkor csak egy év eltelte után s csakis egyszer ismételheti az ösz- 
szes tantárgyakból a vizsgálatot. Javító vizsgálatot csak annál az intézetnél tehet, a- 
melynél a jelölt a vizsgálatot megkezdte. Ha a jelölt nem jelenhet meg a vizsgálatra 
kijelölt időre, újból kell engedélyért folyamodni. Két osztáíyvi'zsgálat közé teljes évi 
időköznek kel! esnie. Sem ez alól kivételnek, sem osztályösszevonásnak helye nincs.

1921. július 1. Szarvason.
Az igazgatóság.
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